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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-2017-10-3 

patvirtinto „Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento“ 36 punktu, Vilniaus universiteto 

senato 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. S-2017-12-11 patvirtintų „Vilniaus universiteto 

studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų“ 2.7 punktu ir siekdamas gerinti 

Vilniaus universiteto Teisės fakultete (toliau – VU TF) įgyvendinamų doktorantūros, vientisųjų ir 

magistrantūros studijų kokybę: 

1. N u s t a t a u, kad: 

1.1.VU TF studijų programose studijuojančių doktorantų ir magistrantų reguliarų grupinį ir 

individualų konsultavimą vykdo paskirti doktorantų vadovai ir/ar baigiamųjų magistro darbų 

vadovai (toliau – Vadovai);  

1.2.Reguliarusis VU TF doktorantų ir magistrantų grupinis konsultavimas vykdomas jų Vadovų ne 

rečiau kaip kartą per mėnesį (išskyrus birželio - rugpjūčio mėnesius) bendrame Vadovo ir jo 

doktorantų bei magistrantų susitikime arba Vadovo ir jo magistrantų susitikime, jeigu Vadovas 

nevadovauja doktorantams. Tokio susitikimo trukmė 1-2 akad. val. 

1.3.Grupinių susitikimų tvarkaraštį prieš (pvz. paskutinis mėnesio penktadienis 10-11 val.) kiekvieno 

semestro pradžią nustato Vadovas, apie tai informuodamas katedros administratorę. Susitikimų 

tvarkaraštis skelbiamas interneto svetainėje www.tf.vu.lt. Grupiniai susitikimai gali būti vykdomi 

ir Vadovo priėmimo valandomis, tačiau tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad, prireikus, būtų 

vykdomas ir kitų studentų konsultavimas ar egzaminavimas.  
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1.4.Grupinio susitikimo metu Vadovo nustatyta tvarka doktorantai ir magistrantai paeiliui pristato 

savo planuojamus ar vykdomus tyrimus, jų eigą ir aptaria problemas. Po pristatymo vyksta bendra 

diskusija, kurioje kartu aptariama mokslinių tyrimų metodologija, mokslinio tyrimo eiga, tyrimo 

šaltiniai ir jų nagrinėjimo problematika. 

1.5.Individualus konsultavimas vykdomas dėstytojo nustatytu ir interneto svetainėje www.tf.vu.lt 

skelbiamu priėmimo metu arba pagal atskirą dėstytojo ir magistranto ar doktoranto abipusį 

susitarimą suderintu laiku.  

2. P a v e d u šio įsakymo įgyvendinimo kontrolę prodekanui planavimui ir mokslui prof. habil. dr. 

Gintarui Švedui, o informacijos apie įsakymo vykdymą rinkimo ir kaupimo funkciją Studijų 

skyriaus studijų koordinatorei Daivai Stumbrytei. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas pradedamas taikyti nuo jo priėmimo datos. 
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