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PRAŠYMAS Nr. _____
2016Prašau leisti dalyvauti konkurse į Teisės mokslo krypties doktorantūros studijas.
Tematikos (-ų) pasirinkimas1:
Tematikos

Doktorantūros
institucija

Tematikos (-ų)
pasirinkimas
prioriteto tvarka
(žymima 1 ir 2)

1. Teisinės sistemos veiksmingumo problemos globalizacijos sąlygomis ir Grėsmių žmogaus saugumui ir teisėms
naujųjų technologijų eroje tyrimai
1.1.
Naujų technologijų įtaka privatinės teisės reguliuojamiems santykiams
MRU
2. Teisinės sistemos veiksmingumo problemos globalizacijos sąlygomis
2.1. Žmogaus teisės ir jų apsaugos problemos globalizacijos sąlygomis
Valstybės, verslo ir vartotojų interesų balanso užtikrinimo problemos
2.2.
globalizacijos sąlygomis
2.3. Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo disfunkcijos
MRU
2.4. Mediacija kaip priemonė gerinti teisingumo prieinamumą
2.5. Konstitucija nacionalinės ir tarptautinės teisės kontekste
2.6. Teisinės sistemos raida Vakarų teisės tradicijos kontekste
2.7. Baudžiamosios justicijos tarptautiškumas
3. Grėsmių žmogaus saugumui ir teisėms naujųjų technologijų eroje tyrimai
3.1. Kibernetinio saugumo teisinio reguliavimo problemos
3.2. Žmogaus orumo apsauga naujųjų technologijų sąlygomis
MRU
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas energetinio
3.3.
saugumo kontekste
4. Integracijos į globalias rinkas ir naujų rinkų kūrimo teisiniai tyrimai
4.1. Tarptautinė monetarinė teisė: efektyvaus tarptautinio reguliavimo poreikis
Bendro galiojimo Europos patentas ir Bendrasis patentų teismas: santykis
4.2. su nacionaline, tarptautine ir ES patentų teise bei nacionaline ir ES teismų
MRU
jurisdikcija
Sutelktinis finansavimas: interesų pusiausvyra pagrįstas teisinis
4.3.
reguliavimas
5. Teisinės sistemos veiksmingumo problemos globalizacijos sąlygomis
Baudžiamojo proceso pažeidimo pasekmės kaip teisinės sistemos
5.1.
VDU
veiksmingumo indikatorius
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Galima pasirinkti ne daugiau nei dvi tematikas. Pasirinkus dvi tematikas – pateikiami du mokslinio tyrimo projektai.

Magistrantūros ar jai prilygstančias studijas baigiau:
Aukštosios mokyklos pavadinimas2
Kvalifikacinis laipsnis
Studijų programa
Baigimo metai
Pateikiami šie dokumentai:
Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas/priedėlis
Viena teisės mokslo krypties mokslininko rekomendacija
Gyvenimo aprašymas
Motyvacinis laiškas
Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu
su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo
žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir
jo rankraštis
Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu
Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
Viena 3x4 cm dydžio nuotrauka
Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde
Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti (užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantys
pažymėjimai (IELTS, TOELF) ar kitas kandidato kvalifikacijas bei gebėjimus įrodantys
dokumentai)
Stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU arba VDU sąskaitą banke, kvito kopija
Ar esate studijavęs(-usi) doktorantūros valstybės finansuojamose studijose Lietuvos universitetuose:
TAIP
NE
Ar dalyvaujate 2016 m. priėmimo konkurse į III pakopos studijas kitose aukštosiose mokyklose:
TAIP
NE
(Atsakius „Taip“ bent į vieną iš šių dviejų klausimų, pildomas prašymo dalyvauti konkurse priedas)
Garantuoju, kad pateikti duomenys teisingi.

(Data)

(Stojančiojo parašas)

Jeigu esate įgijęs daugiau negu vieną magistro kvalifikacinį laipsnį, pasirinkite tik vieną iš jų, kuris dalyvaus konkursinio
balo skaičiavime.
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PRAŠYMO DALYVAUTI KONKURSE Į TEISĖS KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS
STUDIJAS PRIEDAS
Esate studijavęs(-usi) doktorantūros valstybės finansuojamose studijose Lietuvos universitetuose:

Forma
Institucija

Kryptis

Metai
D/Nl vf

N/Išt vf

Studijų nutraukimo priežastis:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Dalyvaujate 2016 m. priėmimo konkurse į doktorantūros studijas kitose aukštosiose mokyklose:
Aukštoji mokykla

Kryptis

Konkurso rezultatų
paskelbimo data

