
 

STUDENTŲ MOKSLINĖS  

DRAUGIJOS KONFERENCIJA  

SMD 2014 
2014 m. vasario 4 d. 

10.00 – 11.00  

Bendroji dalis (Alumni auditorija) 

 

 

Konferencijos atidarymas 

Sveikinimo žodį tars Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto dekanas  prof. dr. Tomas DAVULIS                                                     

Stipendijas už geriausius 2013 m. SMD straipsnius 

teiks Teisės fakulteto Alumni draugijos pirmininkas 

Virginijus ADUTAVIČIUS. 

Paskaitą „Mokslinio darbo nauda“ ves                  

prof. dr. (HP) Vytautas MIZARAS 

11.00 – 15.30 

Pranešimų pristatymas paralelinėse sesijose 

PRIVATINĖS TEISĖS SESIJA (Alumni auditorija) 

Moderatorius – prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras 

Inesa Chmurec „Etiniai organų transplantacijos aspektai“ 

Justas Česnavičius „Kolektyviniai prekių ženklai“ 

Agnė Kanapeckaitė „Paciento teisių įgyvendinimo bei užtikrinimo problemos Lietuvoje“ 

Vaidas Kontrimas "Teismingumas pagal Europos Tarybos Reglamentą (EB) 44/2001 

bylose, kuriose reikalavimai reiškiami keliems atsakovams, 

gyvenantiems skirtingose valstybėse narėse" 

Žintautė Macijauskytė „Asmens duomenų apsaugos problematika debesų kompiuterijoje pagal 

ES ir tarptautinę teisę“ 

Edgaras Margevičius „Smulkiojo akcininko teisinės gynybos galimybės ginčyti įmonės 



perėmimą,  įvykdytą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 20 str. 1 

d. 15 p., 49 str., 52 str. 2 d. 1 p., 56 str. pagrindu“ 
13.00 – 13.30 

Kavos pertrauka 

Rūta Ramanauskaitė „Profesinių sąjungų konkurencijos problema, atsižvelgiant į jų veiklos 

lygmenį“ 

Gabrielė Taminskaitė 

 

„Darbo sutarčių rūšys ir skirstymo reikšmė pagal Lietuvos ir 

Prancūzijos teisinį reglamentavimą: lyginamoji analizė“ 

Laurynas Totoraitis "Prekyba elektroninėje erdvėje konkurencijos teises aspektu" 

VIEŠOSIOS TEISĖS SESIJA 

Moderatorius – doc. dr. Haroldas Šinkūnas 

Sandra Čiaraitė "Biotechnologinė farmacija: biologiškai panašių vaistų ES 

reglamentavimo lyginamoji analizė" 

Aurelija Grigoravičiūtė 

 

"Trečiųjų šalių piliečių teisės ES: nuo nuosaikiojo iki liberaliojo 

požiūrio" 

Minara Matulionytė 

 

„Medžioklės teisinis reglamentavimas: ES reikalavimų įgyvendinimas 

Lietuvos Respublikoje“ 

Rasa Medutytė "Viešojo intereso gynimo procesinės aktualijos“ 

 

 

BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS IR KRIMINOLOGIJOS TEISĖS SESIJA (JR 4) 

Moderatorius – doc. dr. Gintautas Sakalauskas 

Justina Dešriūtė „Nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje ypatumai“ 

Laura Mickevičiūtė „Kyšininkavimo paplitimas, prevencija ir kontrolė Lietuvoje“ 

Ingrida Milkaitė ,,Tarptautinis abortų reguliavimas: pagrindinės tendencijos ir  abortų 

draudimo neigiamos pasekmės“ 

Edgaras Tomas Paberalis „Smurto artimoje aplinkoje kontrolės ir prevencijos rezultatai bei 

problemos“ 

Valerija Polončuk „Prokuroro įgaliojimai ikiteisminiame tyrime“ 

13.00 – 13.30 

Kavos pertrauka 

Gražina Rutkevič „Lyginamieji kriminologiniai tyrimai“ 

Simona Solovjova „Organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas: požymiai ir 

daromų nusikaltimų pobūdis“ 


