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Mykolo Romerio universitete ir Vytauto Didžiojo universitete tematikos ir galimi vadovai
Galimi vadovai
Mokslinių tyrimų kryptys
Tematika
Mykolo Romerio universitete
Užsieniečių teisinės padėties reguliavimo teisinės problemos
 doc. dr. Laurynas Biekša
(angl. Problematic of legal regulation of foreigners‘ legal status)
Application of Game Theory to Solving Problems of National and European
Union Competition Law
 doc. dr. Raimundas Moisejevas
(lt. Žaidimų (lošimų) teorijos pritaikymas nacionalinės ir Europos Sąjungos
konkurencijos teisės problemų sprendimui)
Juridinių asmenų teisinio reguliavimo plėtra globalioje ekonomikoje
 doc. dr. Ramūnas Birštonas
(angl. Development of Legal Regulation in Global Economy)
 doc. dr. Virginijus Bitė
 prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisinės sistemos veiksmingumo Baudžiamosios justicijos tarptautiškumas
 prof. dr. Oleg Fedosiuk
problemos globalizacijos
(angl. Internationalisation of the criminal justice)
 prof. dr. Raimundas Jurka
sąlygomis
 prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka
 prof. dr. Saulius Arlauskas
 prof. dr. Darijus Beinoravičius
Teisinių sistemų sąveikos problemos
 prof. dr. Vytautas Šlapkauskas
(angl. Problematic aspects of interaction between legal systems)
 prof. dr. Milda Vainiutė
 doc. dr. Regina Valutytė
 prof. dr. Darijus Beinoravičius
Teisinės sąmonės formavimosi ypatumai istorinių kataklizmų kontekste
(angl. Peculiarities of Legal Consistence's formation in the context of historic  prof. dr. Vytautas Šlapkauskas
cataclysm)
 prof. dr. Justinas Žilinskas
Teisinės sistemos veiksmingumo
problemos globalizacijos
E-teisingumo koncepcijos tyrimai
 prof. dr. Eglė Bilevičiūtė
sąlygomis
(angl. E-justice conception research)
ir

Grėsmių žmogaus saugumui ir
teisėms naujųjų technologijų eroje
tyrimai
Teisinės sistemos veiksmingumo
problemos globalizacijos
sąlygomis
ir
Integracijos į globalias rinkas ir
naujų rinkų kūrimo teisiniai
tyrimai

Integracijos į globalias rinkas ir
naujų rinkų kūrimo teisiniai
tyrimai

Teisinės sistemos veiksmingumo
problemos globalizacijos
sąlygomis

Teisės į sveiką ir švarią aplinką ir teisės į ūkinės veiklos laisvę derinimo
problemos
(angl. The problem issues on coordination of the right to clean and healthy
environment and right to economic activity)
Intelektinės nuosavybės komercializavimas
(angl. Commercialisation of Intellectual Property)
Rusijos, Indijos ir Kinijos ekonominė teisė globalios ekonomikos sąlygomis
(angl. Russian, Indian and Chinese economic law in the context of global
economy)
Legal aspects of co-operation between business and society
(lt. Verslo ir visuomenės bendradarbiavimo teisiniai aspektai)
Legal research of business integration into global markets and creation of
new markets
(lt. Verslo integracijos į globalias rinkas ir naujų rinkų kūrimo teisiniai
tyrimai)
Vytauto Didžiojo universitete

 prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė
 doc. dr. Ramūnas Birštonas
 prof. dr. Saulius Katuoka
 doc. dr. Virginijus Bitė
 prof. dr. Ingrida Mačernytė Panomariovienė
 doc. dr. Lina Novikovienė
 doc. dr. Virginijus Bitė
 doc. dr. Tomas Talutis

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės teisinio reguliavimo problemos
 doc. dr. Saulė Milčiuvienė
(angl. The Legal Issues of Regulation of the Quality of Health Care Services)
Teismų ir teisėjų nepriklausomumo ir profesionalumo garantijos
(angl. Ensuring the independence and professionalism of the judiciary)

 doc. dr. Tomas Berkmanas

