
Mokslinių tyrimų kryptys Tematikos Galimos potemės Galimi vadovai

Demokratija ir teisės 
viršenybė

Teisėkūros problemos (Problems of 
Legislation)

prof. dr. Darijus Beinoravičius (MRU)

Įrodinėjimas baudžiamajame procese (The Evidence in 
Criminal Procedure)
Žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimo problemos 
(Problems of Compensation for Damage Caused by Criminal 
Offence)
Nuotolinis baudžiamasis procesas (Remote Criminal 
Procedure)
Atskirų nusikalstamų veikų teisinio reguliavimo problemos 
(Problems of Legal Regulation of Separate Criminal Offenses)
Baudžiamosios atsakomybės proporcingumas (Proportionality 
of Criminal Liability)
Saviraiškos laisvės ribos: baudžiamosios atsakomybės 
klausimas (The Limits on Freedom of Expression: the Issue of 
Criminal Liability)

Nusikalstamumo prevencijos problemos (Problems of 
Criminality Prevention)
Probacijos problematika (Problems of Probation)

Bausmių vykdymo efektyvumas (The Effectiveness of 
Penalties Enforcement)

Valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo problemos 
(Problems of Legal Regulation of the Civil Service)
Administracinio nusižengimo teisenos tyrimai (Research on 
Administrative Offense Proceedings)
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Baudžiamosios justicijos 
veiksmingumas (The Effectiveness of 
Criminal Justice)

prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė 
(MRU)

Globalizacijos įtaka teisei / 
Teisės, tvarumo ir 
technologijų santykio 
tyrimai / Efektyvesnio 
teisingumo tyrimai / 
Saugumo tyrimai

Demokratija ir teisės 
viršenybė / Efektyvesnio 
teisingumo tyrimai

Administracinės teisės ir proceso tyrimai 
(Research on Administrative Law and 
Process)

prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė (MRU)



Administracinio proceso tyrimai (Research on Administrative 
Proceedings)
Prievolių teisės lyginamieji tyrimai (Comparative Studies of 
the Law of Obligations)

Sutarčių teisės problemos (Contract Law Issues)

Deliktų teisės raida ir tendencijos (Developments and Trends 
in Tort Law)

Efektyvesnio teisingumo 
tyrimai

Teisės į teisminę gynybą užtikrinimas 
civiliniame procese (Ensurance of Right 
to Judicial Defence in Civil 
Proceedings)

prof. dr. Vigintas Višinskis (MRU)

Žmogaus teisių apsaugos 
tyrimai / Demokratija ir 
teisės viršenybė 

Žiniasklaidos laisvė ir asmens duomenų 
apsauga (Freedom of Press and Personal 
Data Protection)

prof. dr. Salvija Mulevičienė (MRU), 
prof. dr. Regina Valutytė (MRU)

Teisinės prielaidos meninei kūrybai (Legal Preconditions for 
Artistic Creation)

Menininko teisinio statuso problemos (Problems of the Legal 
status of an Artist)

Meninė kūryba ir saviraiškos laisvės ribos (Artistic Creation 
and the Limits of Freedom of Expression)

Migrantų ir pabėgėlių apsauga hibridinių grėsmių kontekste 
(Protection of Migrants and Refugees in the Context of Hybrid 
Threats)

Kolektyvinio išsiuntimo draudimas migracijos krizių kontekste 
(Prohibition of Collective Expulsions in the Context of 
Migration Crises)

Žmogaus teisių apsaugos iššūkiai ekstremalių situacijų ir 
nepaprastosios padėties atveju (The Challenges of the 
Protection of Human Rights in Emergencies)

Tarptautinė teisė kaip tarptautinio saugumo garantas oro 
erdvėje ir kosmose (International Law as a Guarantor of 
International Security in the Air and Outerspace)

   
   

 

     
     

    

Globalizacijos įtaka teisei / 
Žmogaus teisių apsaugos 
tyrimai / Demokratija ir 
teisės viršenybė / Saugumo 
tyrimai

Iššūkiai žmogaus teisėms ir demokratijai 
šiuolaikiniame pasaulyje (Challenges to 
Human Rights and Democracy in the 
Modern World)

prof. dr. Lyra Jakulevičienė (MRU), 
prof. dr. Saulius Katuoka (MRU), prof. 
dr. Violeta Vasiliauskienė (MRU), 
prof. dr. Justinas Žilinskas (MRU)

Demokratija ir teisės 
viršenybė / Teisės, tvarumo 
ir technologijų santykio 
tyrimai

Menininko įgalinimas demokratinėje 
visuomenėje: teisiniai aspektai (The 
Empowerement of an Artist in a 
Democratic Society: Legal Aspects)

prof. dr. Aurelija Pūraitė (MRU), doc. 
dr. Loreta Šaltinytė (MRU), prof. dr. 
Regina Valutytė (MRU), prof. dr. 
Violeta Vasiliauskienė (MRU), prof. 
dr. Justinas Žilinskas (MRU)

Prievolių teisės problemos (Problems of 
Law of Obligations)

prof. dr. Vaidas Jurkevičius (MRU)Globalizacijos įtaka teisei / 
Efektyvesnio teisingumo 
tyrimai

Informacinio saugumo užtikrinimo teisinėmis priemonėmis 
problematika (Legal Issues of Ensuring Information Security)

Tarptautinės teisės tyrimai (Research 
on International Law)

Saugumo tyrimai



Tarptautinės teisės įtaka geopolitiniam saugumui: Baltijos 
regiono atvejis (The Influence of International Law on 
Geopolitical Security: The Case of the Baltic Region)
Hibridinės grėsmės valstybių saugumui (Hybrid Threats to 
State Security)
Terorizmo nusikaltimų tyrimai (Research on Terrorism 
Crimes)
Nekarinės savanoriškosios organizacijos ginkluotųjų konfliktų 
ir kitų krizinių situacijų kontekste (Non-military Voluntary 
Organisations in the Contex of Armed Conflict and Times of 
Crises)
Agresorės valstybės ir jos piliečių nuosavybės panaudojimas 
reparacijoms (Use of Property of the Aggressor State and Its 
Citizens for Reparations)
Valstybės sienos apsaugos užtikrinimo tarptautiniai teisiniai 
aspektai (International Legal Aspects of the Assurance of State 
Border Protection)
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