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Sutartinių santykių reglamentavimo pokyčiai ir perspektyvos: 

lyginamieji aspektai 

Soft law instrumentų įtaka civilinės ir civilinio proceso teisės 

vystymuisi 

Europos Sąjungos teisės veiksmingumo užtikrinimas Europos 

Sąjungos valstybėse narėse
Prof. dr. Ignas Vėgėlė

Pilietybė - transnacionalinių teisės sistemų institutas Prof. dr. Saulius Katuoka

Privatumo apsaugos elektroninėje erdvėje teisiniai aspektai Prof. dr. Darius Štitilis

Išlygų žmogaus teisių apsaugos sutartims problematika Prof. dr. Lyra Jakulevičienė

Teisėkūros ir teisingumo įgyvendinimo politika Prof. dr. Darijus Beinoravičius

Visuomenės senėjimo iššūkių sprendimas teisinėmis priemonėmis Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

4. Rusijos, Kinijos ir Indijos ekonominė teisė
Naujųjų ekonominių galių centrų teisės sistemų tyrimai: 

unikalumas, recepcija ir santykis su kitomis teisės sistemomis

Prof. dr. Ignas Vėgėlė

Prof. dr. Saulius Katuoka

Administracinės ir administracinės procesinės teisės tobulinimas 

viešajame administravime globalizacijos sąlygomis

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Prof. dr. Algimantas Urmonas 

Prof. dr. Audrius Bakaveckas

Pasaulinės ekonomikos krizės įtaka konstitucinei doktrinai Prof. dr. Toma Birmontienė

Tvaraus vystymosi kaip esminio Europos Sąjungos aplinkos teisės 

principo reikšmė valstybių narių konstitucinei, administracinei, 

administracinio proceso ir aplinkos teisei

Prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė

Naujų kriminalistinių metodų naudojimas tiriant nusikalstamas 

veikas

Prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Baudžiamojo proceso internacionalizacija ir europeizacija 
Prof. dr. Raimundas Jurka

Prof. dr. Rima Ažubalytė

Kultūros paveldo objektų teisinės apsaugos problematika Prof. dr. Julija Kiršienė

Vertybinių popierių rinkos priežiūros ir reguliavimo principų kaita 

Europos Sąjungoje ir jos įtaka Lietuvos vertybinių popierių rinkos 

reguliavimui

Prof. dr. Julija Kiršienė

Asmenų su psichikos sutrikimais baudžiamosios atsakomybės 

problematika
Prof. dr. Edita Gruodytė

Mykolo Romerio universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

1.
Šiuolaikinės privatinės teisės vystymosi 

tendencijos

1.
Teisės sritys, kurioms daro įtaką globalizacijos 

procesai

Baudžiamosios justicijos optimizavimas: 

žmogaus teisių apsauga nacionaliniu, 

regioniniu ir globaliniu lygmeniu 

5.

6.

Transnacionalinių teisės sistemų vystymosi 

tendencijos ir perspektyvos 
2.

Teisės politika ir jos raida Lietuvoje 3.

Konstitucionalizmo raida, teisės 

konstitucionalizacija, konstitucinės ir 

administracinės justicijos problemos 

Doc. dr. Lina Novikovienė


