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Prašau leisti dalyvauti konkurse stojant į MRU ir VDU teisės mokslo krypties doktorantūrą.
Renkuosi (jeigu renkatės dvi tematikas, prašome išdėstyti savo pasirinkimą prioriteto tvarka):
I. Šiuolaikinės žmogaus teisių apsaugos problemos
1.
Asmens teisė į privatumą ir jos apsauga
MRU
2.
Šiuolaikinės žmogaus teisių apsaugos sistemos: nacionaliniai ir tarptautiniai
MRU
aspektai
VDU
II. Konstitucionalizmo raida, teisės konstitucionalizacija, konstitucinės justicijos problemos
3.
Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai: teoriniai ir praktiniai aspektai
MRU
4.
Konstitucinės justicijos problemos: lyginamasis aspektas
MRU
III. Teisėkūros ir teisingumo įgyvendinimo politika ir jos poveikis Lietuvos visuomenės socialinio
teisingumo, saugumo ir žmogaus teisių įgyvendinimo raidai
5.
Teisės politika: filosofiniai, sociologiniai, ekonominiai, kriminogeniniai
MRU
veiksniai
IV. Asmens, visuomenės ir valstybės saugumo užtikrinimas globalizacijos kontekste
6.
Žmogaus teisių ir asmens saugumo užtikrinimas statutinių institucijų
MRU
pareigūnų veiklos kontekste
7.
Korupcija privačiame sektoriuje
MRU
V. Baudžiamosios ir civilinės justicijos optimizavimo perspektyvos nacionaliniu, regioniniu ir
globaliu lygmeniu
8.
Subjektyviųjų požymių teisinio reglamentavimo problematika nacionalinės,
MRU
užsienio valstybių bei Europos Sąjungos baudžiamojoje teisėje
9.
Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija
MRU
10. Baudžiamojo proceso internacionalizacijos (europeizacijos) ir diferenciacijos
MRU
tendencijos
VDU
11. Baudžiamosios teisės internacionalizacijos (europeizacijos) tendencijos
VDU
12. Teisė kreiptis į teismą: prieinamumo skatinimas, teisingumo vykdymo
MRU
kokybė ir e-teisingumo sistemos sukūrimas
13. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai: prigimtis, paskirtis ir santykis su
MRU
teismine gynyba
VI. XXI a. iššūkiai ir besikeičianti tarptautinė teisė
14.
Tarptautinių santykių reguliavimo tendencijos šiuolaikinėje tarptautinėje
MRU
teisėje
VII. Europos Sąjungos ir nacionalinės teisinių sistemų suderinamumo prielaidos ir dinamika
15.
Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės sistemų harmonizavimas
MRU
VIII. Verslo aplinkos dinamikos teisiniai tyrimai globalizacijos ir socialinio teisingumo
kontekstuose
16.
Kreditorių teisių įgyvendinimas ir gynimas (sutartiniuose santykiuose,
MRU
bendrovių teisės požiūriu)
17.
Tarptautinės prekybos iššūkiai ir muitinės kontrolės teisinio reglamentavimo
MRU
tendencijos
18.
Mokesčių sistemos teisinio reguliavimo tendencijos
MRU
IX. Privatinės teisės institutų kaita globalizacijos įtakoje

19.
20.
21.
22.

Daiktinės teisės institutai šiuolaikinėje teisėje
MRU
Deliktinės teisės institutai šiuolaikinėje teisėje
VDU
Šiuolaikinės intelektinės nuosavybės teisės objektai ir jų teisinė apsauga
MRU
Darbo teisinių santykių lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra
MRU
(flexicurity)
23. Socialinės apsaugos ir pensijų sistemų veiksmingumas ir tvarumas
MRU
24.
Šeimos institutas: filosofinis ir teisinis aspektas
MRU
X. Administracinės teisės reguliacinių ir kitų funkcinių galių bei socialinio sutarimo stiprinimo
būdų įgyvendinimas teisinėje valstybėje
25. Administracinės teisės reguliacinių galių stiprinimas panaudojant viešojo
MRU
administravimo, administracinio proceso galimybes
26. Aplinkosaugos ir visuomenės raidos problemų teisiniai sprendimai
MRU
globalizacijos sąlygomis
XI. Biomedicinos ir biotechnologijos srities reglamentavimas šiuolaikinių visuomeninių santykių
kontekste
27. Medicinos produktų tiekimo rinkai teisinio reguliavimo problemos
MRU
XII. Bendrosios ir kontinentinės teisės tradicijų transformacijos ir konvergencija globalizacijos
kontekste
28. Anglosaksų ir kontinentinės teisės tradicijų lyginamoji analizė
MRU
XIII. Lyginamoji teisė kaip civilizacijų ir kultūrų komunikacinio diskurso instrumentas
29.
Migracijos ir kitų vietos visuomenes keičiančių globalių procesų įtaka teisės
MRU
tradicijų raidai
30.
Islamo teisės tradicija
MRU
31.
Technologijų (informacinių, elektroninių ryšių, socialinių, nanotechnologijų)
MRU
konvergencijos įtaka jų teisiniam reguliavimui
VDU
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Jeigu esate įgijęs daugiau negu vieną magistro kvalifikacinį laipsnį, pasirinkite tik vieną iš jų, kuris dalyvaus
konkursinio balo skaičiavime.

