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Disertacijų tematikų konkursas
Balandžio 27 d. skelbiamas konkursas teisės mokslo krypties (01 S) disertacijų tematikoms.
Paraiškas galima teikti nuo balandžio 27 d. iki gegužės 11 d. 16.00 val.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslininkų grupės.
Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų mokslinių tyrimų kryptis.
Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos
kelios disertacijos.
Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių tyrimų kryptys, kuriose
galima teikti disertacijos tematikas konkursui, yra šios:
Teisinės sistemos veiksmingumo problemos globalizacijos sąlygomis
Grėsmių žmogaus saugumui ir teisėms naujųjų technologijų eroje tyrimai
Integracijos į globalias rinkas ir naujų rinkų kūrimo teisiniai tyrimai
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas disertacijos tematikos atitikimo mokslinių tyrimų
krypčiai pagrindimas.
Doktorantų vadovų konkursas
Gegužės 15 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas. Prašymus dalyvauti konkurse
mokslininkai gali teikti nuo gegužės 15 d. iki gegužės 25 d. 16 val.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo
reikalavimus1 bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir
esančius akademinėse atostogose).
Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV Europass forma
- Mokslinės veiklos aprašas
- Prašymas dalyvauti konkurse, pagrindžiant mokslininko tyrimų atitikimą disertacijų tematikai

1

Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo,
patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai.

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20 – I-403, Vilnius.
Kontaktiniai asmenys:
Loreta Paukštytė, el. paštas paukstyte@mruni.eu
Andrius Puksas, el. paštas andrius_puksas@mruni.eu
Tel. (8 5) 271 4542,
Dokumentų priėmimo laikas: 09:00 – 16:00.

Vytauto Didžiojo universitetas

Laisvės al. 53 – 207, Kaunas.
Kontaktinis asmuo:
Rasa Andrišiūnaitė, el. paštas: r.andrisiunaite@mt.vdu.lt
Tel. (8 37) 209 815,
Dokumentų priėmimo laikas: 09:00 – 16:00.

Teisės mokslo krypties doktorantūros komitetas svarstys konkursui pateiktas disertacijų tematikas
bei pasiūlytas doktorantų vadovų kandidatūras. Sprendimas dėl laimėjusių tematikų bus paskelbtas
iki gegužės 15 d., dėl laimėjusių vadovų – iki gegužės 29 d.
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DISERTACIJŲ TEMATIKOS PAGRINDIMAS
2015 - Vilnius
Tematikos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis (nurodyti, kuriai iš skelbime išvardintų tyrimų
krypčių priskiriama tematika)

Tematikos atitikimas pasirinktai mokslinių tyrimų krypčiai

Tematikos atitikimas Horizons 2020 ir Nacionalinės programos prioritetinėms kryptims

Tematikos aktualumas ir tarptautiškumas

Galimos potemės ir potencialūs vadovai
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Mokslininko ar mokslininkų grupės vadovo vardas ir pavardė
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Parašas

