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1. Mokslo kryptis. 

1 lentelė 

Kryptiesk

odas 

Mokslo kryptis  Studijų trukmė Pastabos 

Nuolatinės Ištęstinės 

01 S Teisė 4 m. 6 m. Konkurse gali dalyvauti asmenys 

turintys teisės studijų krypties  

magistro laipsnį arba jį atitinkančią 

kvalifikaciją* 
*Jeigu asmens, priimto į doktorantūros studijas, įgytas bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar šiam laipsniui prilygintas aukštasis išsilavinimas 
neatitinka teisės mokslo krypties, jam privaloma papildomai studijuoti išlyginamuosius dalykus pagal Komiteto rekomendacijas. 

 

2. Konkurso vykdymas. 

2.1. Stojantieji į doktorantūros studijas laiko užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbos įskaitą. 

Asmenims, pateikusiems galiojančius tarptautinius sertifikatus, liudijančius užsienio kalbos 

mokėjimą C1 lygiu (įvertinimai ne mažesni nei: anglų k. – TOEFL Paper – 603+5.0, TOEFL IBT – 

100+24, IELTS – 7.0; vokiečių k. – TestDaf – 4 lygis; prancūzų k. – DALF), papildomai įskaitos 

laikyti nereikia. Sėkmingai išlaikiusieji užsienio kalbos įskaitą gina mokslinio tyrimo projektą. 

Priimama konkurso tvarka, sudarant bendrą prioritetinę eilę pagal aukščiausią konkursinį balą. 

Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į dvi tematikas, kiekvienai iš jų pateikiant atskirą 

mokslinio tyrimo projektą. 

2.2. Atrankos kriterijai, jų svorio koeficientai ir konkursinio balo skaičiavimo tvarka: 

2.2.1. Konkursinį balą sudaro 3 vertinimo kriterijų suma: 

 mokslinio tyrimo projekto (50 proc.) ir jo gynimo (50 proc.) įvertinimas; 

 magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/ priedėlio 

bendras aritmetinis pažymių vidurkis ir  

 taškai už mokslines publikacijas (konvertuojami į dešimtbalę sistemą: didžiausia taškų 

skirtų už publikacijas suma prilyginama 10 balų, kiti pretendentai suranguojami taikant 

atitinkamą proporciją, balai apvalinami iki šimtosios dalies). 

Maksimalus galimas konkursinis balas skaičiuojant vertinimo kriterijų bendra sumą yra 30 

balų. 

2.2.2. Priėmimas į doktorantūrą vyksta viešo konkurso tvarka.  

2.3. Taškai už kiekvieną mokslinę publikaciją skiriami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 patvirtintos Mokslo ir studijų institucijų mokslo 

(meno) darbų vertinimo metodikos 27 punkto nuostatas. Jeigu mokslinė publikacija paskelbta kartu 

su bendraautoriais, nustatyta konkursinio balo dalis už atitinkamos mokslinės publikacijos kategoriją 

dalijama iš autorių skaičiaus. 

2.4. Surinkus vienodą balų skaičių, konkursinėje eilėje aukštesnę vietą užima tas stojantysis, kurio 

mokslinės publikacijos surinko daugiau taškų. Jeigu stojančiųjų surinkti taškai už mokslines 

publikacijas yra vienodi, tuomet konkursinėje eilėje aukštesnę vietą užima tas stojantysis, kurio 

magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/ priedėlio pažymių 

vidurkis yra didesnis.  

2.4.1. Magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/ priedėlio pažymių 

vidurkis neapvalinamas iki sveikojo skaičiaus, tačiau jis apvalinamas iki artimiausios 

skaičiaus šimtosios dalies.  

2.5. Į doktorantūros studijas gali būti priimami tik tie stojantieji, kurių mokslinio tyrimo projekto 

įvertinimas bus ne mažesnis kaip 7 balai. 

2.6. Konkurse gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie laiku pateikė visus 2 lentelėje nurodytus dokumentus. 

 



3. Reikalingi dokumentai. 

2 lentelė 

Dokumentai 

 prašymas (pildomas MRU arba VDU); 

 vieną teisės mokslo krypties mokslininko rekomendaciją; 

 gyvenimo aprašymas (Europass forma, įteikiamas pasirašytas);  

 motyvacinis laiškas (įteikiamas pasirašytas); 

 magistro laipsnio arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas/ priedėlis bei 

priėmimo komisijoje jų patvirtintos kopijos* (kopijos įteikiamos); 

 stojančiojo į doktorantūrą mokslo darbų sąrašas ir jų atspaudai, jeigu tokie yra (įteikiama);  

 10-20 psl. apimties mokslinio tyrimo projektas (įteikiama); 

 mokslinio tyrimo projektas skaitmeninėje laikmenoje .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena 

negrąžinama); 

 viena 3x4 cm dydžio nuotrauka (įteikiama); 

 stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU arba VDU sąskaitą banke, kvito kopija* arba 

patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos; 

 dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde 

(kopijos įteikiamos); 

 paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija* (kopija  įteikiama). 

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos: MRU – I-403 kab., VDU – 207 kab. 

4. Kitų valstybių piliečių priėmimo į doktorantūros studijas tvarka. 

4.1. Universitetai į stojimo metu numatytas valstybės finansuojamas vietas gali priimti ne daugiau kaip 10 

procentų stojančiųjų iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai). Jei priimančiajai 

institucijai skirta mažiau nei 10 valstybės finansuojamų vietų, iš trečiųjų šalių į doktorantūros 

studijas galima priimti ne daugiau kaip 1 asmenį. 

4.2. Kitų valstybių piliečiai, kurių gimtoji kalba yra anglų, vokiečių arba prancūzų, užsienio kalbos 

įskaitos laikyti neprivalo.  

4.3. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos 

Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 2 lentelėje bei papildomai šiuos 

dokumentus:  

4.3.1. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimą Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, 

susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290)). 

4.3.2. Jeigu nepateikiamas užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentas, pateikiamas 

išsilavinimo dokumentas ir jo priedas (originalas arba notaro patvirtintos kopijos). 

Dokumentai turėtų būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“ (daugiau informacijos 

teirautis Užsienio reikalų ministerijoje tel. (+370 5) 236 2613 arba tinklapyje adresu 

http://www.urm.lt/index.php?-2051289126). 

4.3.3. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo vertimas į lietuvių kalbą. Neturint galimybės išversti į lietuvių 

kalbą – vertimas į anglų, prancūzų, vokiečių ar rusų kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta 

tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta dokumento kopija; susegimas turi būti 

patvirtintas vertimo biuro anspaudu ir vertėjo parašu. 

4.3.4. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba. 

4.3.5. Gyvenimo aprašymas, mokslo darbų sąrašas ir jų atspaudai, mokslinių tyrimų projektas gali 

būti pateikiami anglų, prancūzų, vokiečių ar rusų kalbomis. 

4.3.6. Paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės kopija turi būti patvirtinta 

notariškai arba žyma „Apostille“. 

4.4. Užsieniečiai, įstoję į Universitetą, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai gauti leidimą 

laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą 

gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

4.5. Užsieniečiai pasirašo su Mykolo Romerio universitetu arba Vytauto Didžiojo universitetu studijų 

sutartį, kurioje nustatomi studento ir aukštosios mokyklos teisės ir tarpusavio įsipareigojimai. 

4.6. Priimti studentai patys atsako ir pasirūpina visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, laikinuoju 

leidimu, draudimu, kelione ir pan. 

 

5. Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka. 

5.1. Rašytinės apeliacijos teikiamos Priėmimo komisijos pirmininkui. 



5.2. Apeliacijos dėl priėmimo taisyklių pažeidimo, sprendimo nepriimti į Universitetą pagrįstumo, dėl 

mokslinio tyrimo projekto įvertinimo, konkursinio balo skaičiavimo turi būti pateiktos ne vėliau kaip 

per dvi darbo dienas nuo atitinkamų įvertinimų ar sprendimų paskelbimo, o išnagrinėtos ne vėliau 

kaip per šešias darbo dienas nuo gavimo dienos. 

5.3. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo apeliacijos išnagrinėjimo dienos Priėmimo komisija 

apelianto asmeninio elektroninio pašto adresu (pateikiamas stojimo dokumentuose) perduoda 

Apeliacinės komisijos sprendimą. 

5.4. Apeliantas turi teisę nustatyta tvarka kreiptis į Ginčų nagrinėjimo komisiją, jei yra nepatenkintas 

rektoriaus arba jo įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą arba atsakymo negavo per 15 

kalendorinių dienų 

 

6. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai. 

6.1. Stojamosios studijų įmokos dydis – 50 Lt.  

6.2. Jeigu ketinama pateikti dokumentus Mykolo Romerio universitete, įmoka pervedama į Mykolo 

Romerio universiteto sąskaitą Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, ”Swedbankas”, banko kodas 73000, 

įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas - asmens kodas. 

6.3. Jeigu ketinama pateikti dokumentus Vytauto Didžiojo universitete, įmoka pervedama į Vytauto 

Didžiojo universiteto sąskaitą Nr. LT04 7044 0600 0284 8625, AB „SEB bankas“, banko kodas 

70440, mokėtojo kodas – asmens kodas.  

6.4. Stojamoji studijų įmoka pervedama į to universiteto sąskaitą, kuriame ketinama pateikti priėmimo 

dokumentus. Stojamosios studijų įmokos pervedimas į atitinkamo universiteto sąskaitą nepriklauso 

nuo to, į kurio universiteto tematiką pretenduojama.  

6.5. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama. 

 

7. Metinė nefinansuojamų studijų kaina.  

7.1. Kiekvienas universitetas individualiai nustato metinę studijų kainą, kurią moka studentai, nepatekę į 

valstybės finansuojamas vietas.  

7.2. Studijų įmoka sumokama per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

8. Adresai ir telefonai. 

Mykolo Romerio universitetas 

Ateities g. 20, I-403 kab., Vilnius 

Mokslo centro tel. 8-5-2714 542.   

Mykolo Romerio universiteto tinklalapio adresas http://www.mruni.eu. 

 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Laisvės al. 53-207, Kaunas 

Mokslo tarnybos tel. 8-37-209 815, mob. +370 619 21615 

Vytauto Didžiojo universiteto tinklalapio adresas http://www.vdu.lt.  

 

Dokumentai priimami: darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-13.00). 

 

9. Kita informacija. 

8.1. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Administruojančio 

universiteto Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija kartu su Teisės mokslo krypties 

doktorantūros komitetu. 

_______________________________ 

 

http://www.mruni.eu/
http://www.vdu.lt/

