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PLANAS 

(Teisės istorijos mokslo centro 2017 m. sausio 11 d. posėdžio protokolo Priedas Nr. 2 

 

Teisės istorijos mokslo centras įsteigtas 2009 m. spalio 30 d. VU TF Tarybos nutarimu; iki 2016 

m. rugsėjo 1 d. vadintas Teisės istorijos institutu. 

 

Mokslo centro darbo tema "XIII–XX a. Lietuvos viešosios teisės istorija" patvirtinta 2010 m. 

gruodžio 17 d. VU TF Tarybos nutarimu. 

 

Tikslas: ištirti istorinių Lietuvos viešosios teisės institutų genezę ir raidą, atskleisti jų 

formavimosi ir vystymosi dėsnius, identifikuoti jų bendrus (būdingus Vakarų teisės tradicijai) ir 

unikalius (būdingus Lietuvos teisės tradicijai) požymius, nustatyti jų sąsajas su aktualia Lietuvos 

Respublikos teise ir pateikti visuomenei vientisą integruotą XIII-XX a. Lietuvos viešosios teisės 

istorijos viziją.  

 

Mokslo centro vadovas: prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko. 

 

Mokslo centro nariai: doc. dr. Vaidotas A. Vaičaitis, dr. Lina Griškevič, dr. Dovilė Valančienė, 

dokt. Rusnė Juozapaitienė, dokt. Jurgita Randakevičiūtė, dokt. Indra Burneikaitė. 

 

 

Planuojami darbai ir mokslo produkcija: 

 

Knygos: 

1. MACHOVENKO, J. Remiantis atliktų mokslo tyrimų rezultatais ir panaudojant sukauptą 

medžiagą parašyti "Teisės istorijos" vadovėlį; 

2. MACHOVENKO, J. Parašyti mokslo studijos "Lietuvos teisės raida 1918-2018 m." dalį; 



2 

 

3. MACHOVENKO, J. Remiantis atliktų mokslo tyrimų rezultatais ir panaudojant sukauptą 

medžiagą parašyti "Teisės teorijos" vadovėlio dalį; 

4. VALANČIENĖ, D. Remiantis atliktų mokslo tyrimų rezultatais ir panaudojant sukauptą 

medžiagą parašyti "Teisės teorijos" vadovėlio dalį; 

 

Straipsniai: 

5. MACHOVENKO, J. Parašyti 1 mokslo straipsnį; 

6. BURNEIKAITĖ, I. Parašyti 2 mokslo straipsnius iš disertacijos problematikos; 

 

Pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose: 

7. (Visi nariai) Pagal išgales dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose; 

 

Recenzijos, vertinimai, atsiliepimai ir ekspertinės išvados dėl mokslo produkcijos: 
8. MACHOVENKO, J. Pagal išgales teikti ekspertines išvadas dėl humanitarinių ir 

socialinių mokslų publikacijų tinkamumo Lietuvos mokslo tarybos valdomai tarptautinei 

mokslo duomenų bazei "Lituanistika" (tęstinis projektas „Duomenų bazės „Lituanistika“ 

plėtra"; projekto kodas 09.3.3-ESFA-V-711-01-0002); 

9. MACHOVENKO, J. Pagal išgales teikti ekspertines išvadas dėl publikacijų, pateiktų 

astronomijos populiarinimo blogo „Konstanta 42“ bei portalo technologijos.lt 

organizuotam Mokslo populiarinimo rašinių konkursui "Mokslo sriuba"; 

10. MACHOVENKO, J.; VAIČAITIS, V. A.; VALANČIENĖ, D.; GRIŠKEVIČ, L. Pagal 

išgales recenzuoti daktaro disertacijas, mokslo straipsnius ir kitą mokslo produkciją; 

 

Daktaro disertacijos ir mokslininkų rengimas: 

11. MACHOVENKO, J. Dirbti VU TF Doktorantūros komitete (pareigos - narys), vadovauti 

doktorantams, pagal išgales dalyvauti (kaip gynimo tarybos narys) ginant daktaro 

disertacijas; 

12. VAIČAITIS, V. A. Vadovauti doktorantams, pagal išgales dalyvauti (kaip gynimo 

tarybos narys) ginant daktaro disertacijas; 

13. RANDAKEVIČIŪTĖ, J. Pateikti Teisės istorijos mokslo centrui svarstyti daktaro 

disertacijos projektą; 

 

Mokslo žurnalų, rinkinių ir leidinių rengimas ir redagavimas; mokslo tyrimų 

organizavimas ir administravimas, narystė mokslo organizacijose; mokslo populiarinimas: 

14. (Visi nariai) Dalyvauti mokslo leidinių redkolegijų, tarptautinių mokslo asociacijų ir 

draugijų veikloje, bendradarbiauti Lietuvos mokslo tarybai, astronomijos populiarinimo 

blogui „Konstanta 42“ bei portalui technologijos.lt, VU TF SMD ir VU TF studentų 

korporacijai „Iustitia“ vykdant mokslo ir mokslo populiarinimo projektus; 

 

Mokslo konferencijų ir projektų rengimas ir vykdymas 

15. MACHOVENKO, J.; VAIČAITIS, V. A.; VALANČIENĖ, D.; GRIŠKEVIČ, L. Pagal 

išgales parengti ir pateikti Lietuvos mokslo tarybai finansuoti 1 mokslo tyrimų projektą; 

 

 

 

 

                                                                                     Prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko 


