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ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS „ŽABOLIENĖ IR PARTNERIAI METIDA“  

APDOVANOJIMO SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO 

STUDENTAMS UŽ GERIAUSIĄ STUDIJŲ METŲ BAIGIAMĄJĮ MAGISTRO DARBĄ 

PRAMONINĖS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS TEMATIKA NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Advokatų profesinės bendrijos “Žabolienė ir partneriai METIDA” apdovanojimo skyrimo Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto studentams už geriausią studijų metų baigiamąjį magistro darbą 

pramoninės intelektinės nuosavybės teisės tematika nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

advokatų profesinės bendrijos “Žabolienė ir partneriai METIDA” (toliau – Bendrija) apdovanojimo 

Vilniaus Universiteto Teisės Fakulteto (toliau – Fakultetas) studentams už geriausią studijų metų 

baigiamąjį magistro darbą pramoninės intelektinės nuosavybės teisės tematika (toliau – 

Apdovanojimas) skyrimo tvarką ir kandidatų Apdovanojimui gauti atrankos kriterijus. 

2. Apdovanojimo tikslas – skatinti Fakulteto studentus, studijuojančius Fakulteto vientisųjų ar 

magistrantūros studijų programose, domėtis pramoninės intelektinės nuosavybės tematika ir ugdyti 

dalykines kompetencijos šioje teisės srityje. 

3. Apdovanojimą savo iniciatyva įsteigia Bendrija bendradarbiaudama su Fakultetu.  

4. Apdovanojimas mokamas iš steigėjo – Bendrijos – lėšų, kurios pervedamos Apdovanojimo 

laimėtojui į jo nurodytą asmeninę banko sąskaitą per du mėnesius nuo Fakulteto magistro diplomų 

teikimo ceremonijos datos. Vienkartinė apdovanojimo suma – 1 000 eurų. Nuo šios sumos Bendrija 

sumoka fizinių asmenų pajamų mokestį ir likusią sumą perveda apdovanojamajam.  

5. Apdovanojimas skiriamas vienam studentui, kuris einamaisiais studijų metais parengė geriausią 

baigiamąjį magistro darbą pramoninės intelektinės nuosavybės tematika (toliau – Magistro darbas). 

Antrąją ir trečiąją vietas kandidatų į Apdovanojimą eilėje užėmę studentai apdovanojami garbės 

raštais ir, Bendrijos nuožiūra, gali būti apdovanoti smulkesniais suvenyrinio pobūdžio 

apdovanojimais. 

 

II SKYRIUS 

APDOVANOJIMO SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ APDOVANOJIMUI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6. Konkursas Apdovanojimui gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas po Nuostatų patvirtinimo. 

Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Apdovanojimą talpinama Fakulteto 

interneto svetainėje. Informacija taip pat gali būti viešinama Vilniaus universiteto ir (ar) Fakulteto 

informaciniuose leidiniuose. 

7. Konkurse gali dalyvauti studentai, studijuojantys Fakulteto vientisųjų ar magistrantūros studijų 

programose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 

7.1.       yra parengę ir apgynę Magistro darbą pramoninės intelektinės nuosavybės tematika; 

7.2.       yra išlaikę baigiamąjį egzaminą (jeigu jis studijų programoje numatytas). 

8. Pramoninės intelektinės nuosavybės teisės tematika parengtais Magistro darbais yra laikomi:  

8.1. darbai, susiję su išradimais ir juos bei jų patentavimą reguliuojančia teise; 

8.2. darbai, susiję su prekės ženklais ir juos bei jų registraciją reguliuojančia teise; 

https://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/Finansin%c4%97_parama/Apdovanojimo_Dominas_nuostatai_2015.pdf#page=2
https://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/Finansin%c4%97_parama/Apdovanojimo_Dominas_nuostatai_2015.pdf#page=2


8.3. darbai, susiję su pramoniniu dizainu ir jį reguliuojančia teise; 

8.4. kiti Fakulteto Privatinės teisės katedroje ginami darbai, parašyti pramoninės intelektinės 

nuosavybės teisės tematika; 

8.5. kiti Fakulteto Viešosios teisės katedroje ginami darbai, susiję pramoninės intelektinės 

nuosavybės teisės raida ir tendencijomis; 

8.6. kiti Fakulteto Baudžiamosios justicijos katedroje ginami darbai, susiję su nusikaltimais 

pramoninės intelektinės nuosavybės srityje. 

9. Kandidatus Apdovanojimui siūlo Fakulteto katedrų vedėjai, kasmet pateikdami Komisijai: 

9.1. Fakulteto Privatinės teisės katedra - ne daugiau kaip 8 kandidatus; 

9.2. Fakulteto Viešosios teisės katedra - ne daugiau kaip 3 kandidatus; 

9.3. Fakulteto Baudžiamosios justicijos katedra - ne daugiau kaip 1 kandidatą. 

10. Kandidatų į Apdovanojimą Konkurso eilės sudarymui ir Apdovanojimui skirti Fakulteto dekano 

įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš dviejų Bendrijos atstovų, dviejų 

Fakulteto atstovų ir Vilniaus universiteto studentų atstovybės Fakultete paskirto doktorantūros 

studijų studento.  

11. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 

12. Komisija, gavusi Kandidatų Magistro darbus, informaciją apie Magistro darbų įvertinimus bei jų 

gynimui pateiktas recenzijas,  iki birželio 5 d. nustato kandidatų į Apdovanojimą Konkurso eilę pagal 

šiuos kriterijus: 

12.1. Magistro darbo tematikos pramoninės intelektinės nuosavybės teisės srityje aktualumas; 

12.2. Magistro darbo įvertinimas.  

13. Komisijos sprendimas dėl kandidatų į Apdovanojimą Konkurso eilės priimamas paprasta balsų 

dauguma ir yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

14. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 5 d. Komisija pateikia Bendrijai Komisijos protokolo 

išrašą, kuriame pateikiama kandidatų į Apdovanojimą pirmų trijų vietų Konkurso eilė, nurodant 

studentų vardą, pavardę, Magistro darbo temą.   

15. Apdovanojimo laimėtojas, taip pat antros ir trečios vietos nugalėtojai skelbiami viešai Fakulteto 

interneto svetainėje. Apdovanojimas įteikiamas Fakulteto magistro diplomų teikimo ceremonijos 

metu birželio mėnesį ar kitu su Bendrija suderintu laiku. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Bendrija neatsako už jokias Fakulteto, studentų ar kitų asmenų išlaidas, susijusias su Magistro 

darbais, jų atranka ar Apdovanojimo teikimu. 

17. Bendrija turi teisę bet kuriuo metu be priežasčių ir be pasekmių sau: 

17.1. keisti apdovanojimo sumą arba jį panaikinti, informuojant Fakultetą raštu ne vėliau kaip iki 

einamųjų mokslo metų balandžio 1 d.; 

17.2. inicijuoti Nuostatų keitimą ar pildymą; 

17.3. gauti informaciją ir Fakulteto paaiškinimus kaip vykdoma Magistro darbų atranka 

Fakulteto katedrose ir Komisijoje; 

17.4. atsisakyti teikti apdovanojimą, jeigu kyla abejonių dėl atrankos ir laimėtojo atrinkimo 

pagrįstumo ar objektyvumo. 

18. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Vilniaus universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Nuostatai galioja penkerius metus, tačiau kiekviena šalis gali nutraukti įsipareigojimus pagal juos 

informavusi kitą šalį prieš tris mėnesius.  

20. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tik Apdovanojimo paskyrimo tikslais. Išmokėjus 

Apdovanojimą visi gauti Kandidatų asmens duomenys sunaikinami, nebent tolesnis jų tvarkymas 

yra būtinas vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę. 


