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2016 m. priėmimo į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete ir Vytauto Didžiojo universitete tematikos ir galimi vadovai
Mokslinių tyrimų kryptys
MRU
Teisinės sistemos veiksmingumo problemos
globalizacijos sąlygomis ir Grėsmių žmogaus
saugumui ir teisėms naujųjų technologijų eroje
tyrimai
Teisinės sistemos veiksmingumo problemos
globalizacijos sąlygomis

Tematikos

Galimos potemės

Naujų technologijų įtaka privatinės teisės reguliuojamiems
santykiams

Naujų technologijų įtaka šiuolaikiniams darbo santykiams

Galimi vadovai

prof. dr. Virginijus Bitė
doc. dr. Simona Drukteinienė
Bendrovių ir bendrovių valdymo skaitmenizavimas: iššūkiai ir galimybės
prof. dr. Ingrida Mačernytė
Civilinė atsakomybė už nežinomas rizikas
Panomariovienė
Žmogaus teisės ir jų apsaugos problemos globalizacijos sąlygomis
Verslas ir žmogaus teisės: teisiniai aspektai
prof. dr. Gintautas Bužinskas
Pažeistų darbo teisių gynybos problemos
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Migracijos procesų daugiadimensinė reguliavimo paradigma
prof. dr. Kazys Meilius
Vaiko teisės į saugią aplinką užtikrinimo problemos privalomojo švietimo sistemoje doc. dr. Kristina Miliauskaitė
Asmenų teisė dalyvauti teisėkūros procese: teisinės problemos ir galimybės
prof. dr. Birutė Pranevičienė
prof. dr. Milda Vainiutė
Sąžiningumo principo aiškinimas ir taikymas teisėje
prof. dr. Regina Valutytė
Valstybės, verslo ir vartotojų interesų balanso užtikrinimo problemos Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimo administracinėmis-teisinėmis priemonėmis prof. dr. Darijus Beinoravičius
globalizacijos sąlygomis
modelis
prof. dr. Virginijus Bitė
Valstybės kaip įstatymų leidėjo atsakomybė pagal nacionalinę ir tarptautinę investicijų doc. dr. Raimundas Moisejevas
teisę
prof. dr. Rimvydas Norkus
Vartotojų teisių apsaugos problematika globalizacijos sąlygomis
doc. dr. Andrejus Novikovas
Juridinių asmenų bankroto bylų iškėlimo pagrindai: lyginamoji analizė
doc. dr. Lina Novikovienė
Holdingo bendrovių teisinio reguliavimo iššūkiai globalizacijos kontekste
doc. dr. Solveiga Palevičienė
Ikiteisminių ginčų sprendimo koncepcija ir vieta teisės sistemoje
doc. dr. Tomas Talutis
Visuomenės informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas priimant sprendimus
prof. dr. Birutė Pranevičienė
Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo disfunkcijos
teritorijų planavimo procese
prof. dr. Rasa Ragulskytė − Markovienė
Mediacija kaip priemonė gerinti teisingumo prieinamumą
Bendradarbiavimo teisė - nauja civilinių ginčų sprendimo paradigma
doc. dr. Natalija Kaminskienė
Mediacija advokato veikloje: galimybės ir iššūkiai
Mediacijos taikymo sprendžiant ginčus tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų
galimybių tyrimas
Mediacijos taikymo teorinių ir praktinių galimybių Lietuvos baudžiamojoje justicijoje
analizė
Konstitucija nacionalinės ir tarptautinės teisės kontekste
Konstitucijos nuostatų interpretavimo problematika teisės aktų hierarchijos kaitos
prof. dr. Gediminas Mesonis
kontekste
prof. dr. Milda Vainiutė
Konstitucija ir tarptautinių institucijų (inter alia Europos Komisijos "Demokratija per
teisę") "soft law"
Europos Sąjungos teisės prioriteto prieš nacionalinę teisę (inter alia Konstituciją)
problematika: Europos Sąjungos valstybių konstitucinių sistemų raidos patirtis
Konstitucinė kontrolė Rytų ir Vidurio Europoje: lyginamoji analizė
Teisinės sistemos raida Vakarų teisės tradicijos kontekste
Lietuvos teismų sistemos raida Vakarų teisės tradicijos kontekste
doc. dr. Gintaras Šapoka
Teisės recepcija Lietuvoje 1918-1940 m: teisės tęstinumo ir novelizacijos sąveikos
prof. dr. Milda Vainiutė
Sovietinės teisės sistema Lietuvoje sovietinės okupacijos metais
prof. dr. Justinas Žilinskas
Istorinių žinių įtaka formuojant teisės sprendimų priėmėjų teisinę sąmonę
Baudžiamosios justicijos tarptautiškumas
Baudžiamojo proceso europeizacija
prof. dr. Edita Gruodytė
prof. dr. Raimundas Jurka
Europos Sąjungos įtaka baudžiamajai teisei
prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka
Nusikalstamų veikų tyrimo harmonizavimas, kuriant bendrą Europos kriminalistikos
erdvę
Europos Sąjungos prokuroro instituto integravimo į nacionalinę teisinę sistemą
problematika

Grėsmių žmogaus saugumui ir teisėms naujųjų
technologijų eroje tyrimai

Kibernetinio saugumo teisinio reguliavimo problemos

VDU
Teisinės sistemos veiksmingumo problemos
globalizacijos sąlygomis

prof. dr. Regina Valutytė

Atviros prieigos šaltinių žvalgybos teisinio reguliavimo problemos

Žmogaus orumo apsauga naujųjų technologijų sąlygomis

Integracijos į globalias rinkas ir naujų rinkų
kūrimo teisiniai tyrimai

Privatumo ir asmens duomenų apsauga naudojantis informacinėmis technologijomis

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas
energetinio saugumo kontekste
Tarptautinė monetarinė teisė: efektyvaus tarptautinio reguliavimo
poreikis
Bendro galiojimo Europos patentas ir Bendrasis patentų teismas:
santykis su nacionaline, tarptautine ir ES patentų teise bei
nacionaline ir ES teismų jurisdikcija

Nusikaltimų, padarytų elektroninėje erdvėje, teisinio reglamentavimo ir tyrimo
problematika
Žmogaus orumo apsauga globalizuotos biomedicinos ir biotechnologijų rinkos
sąlygomis

Nacionaliniai centriniai bankai - tarptautinės monetarinės teisės subjektai
Tarptautinė monetarinė teisė ir finansinių krizių valdymas
Bendro galiojimo Europos patentas: santykis su nacionaline, tarptautine ir ES
patentine teise
Bendrasis patentų teismas: santykis su nacionaline ir ES teismų jurisdikcija

prof. dr. Jonas Juškevičius
prof. dr. Kazys Meilius
prof. dr. Birutė Pranevičienė
prof. dr. Saulius Katuoka
prof. dr. Ramūnas Birštonas

Sutelktinis finansavimas: interesų pusiausvyra pagrįstas teisinis
reguliavimas

doc. dr. Tomas Talutis

Baudžiamojo proceso pažeidimo pasekmės kaip teisinės sistemos
veiksmingumo indikatorius

prof. dr. Edita Gruodytė

