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1. SVARSTYTA. Teisės mokslo krypties doktorantūros įgyvendinimo nuostatos. 
 
Doktorantūros komitetas buvo supažindintas su 2021 m. Teisės mokslo krypties doktorantūros 
Vilniaus universitete išorinio vertinimo rekomendacijomis, kurias būtina įgyvendinti iki 2021 m. 
gruodžio 1 d. Diskutuota dėl rekomendacijų įgyvendinimo. 
 
NUTARTA. Vadovaujantis 2017 m. spalio 24 d. Vilniaus universiteto nutarimu Nr. S-2017-10-3 
patvirtinto „Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento“ (su pakeitimais) 12 punktu, 
detalizuoti teisės mokslo krypties doktorantūros įgyvendinimo tvarkos nuostatas: 
 
1.1.  Dėl Teisės fakulteto doktorantūros komiteto (toliau – Komitetas) sekretoriato:  
1.1.1. Doktorantūros komitetas turi Teisės fakulteto (toliau – Fakultetas) dekano paskirtą 

sekretoriatą (sekretorių), kuris sekretoriauja Komiteto posėdžiuose, organizuoja Komiteto 
darbą, teikia informaciją, tvarko Komiteto dokumentus ir doktorantų asmens bylas, 
įgyvendina Komiteto nutarimus, užtikrina Komiteto ir Fakulteto administracijos ryšį su 
doktorantais. Įgyvendinti doktorantūros studijų procesus gali būti pasitelkiami Fakulteto 
Mokslo ir inovacijų skyriaus darbuotojai.  
 

1.2. Dėl priėmimo į doktorantūrą: 
1.2.1. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki atviro konkurso į doktorantūrą paskelbimo, 

organizuojamas disertacijų tematikų (toliau – tematikos) ir doktorantų mokslinių vadovų 
(toliau – doktorantų vadovai) konkursas, kurį inicijuoja Vilniaus universiteto Doktorantūros 
skyrius. Komitetas paskelbia apie šį konkursą Fakulteto mokslininkams per Fakulteto 
katedras e. paštu, numatydamas ne trumpesnį kaip dviejų savaičių terminą tematikoms ir 
kvalifikaciją būti doktoranto vadovu įrodančiai informacijai pateikti e. paštu Komiteto 
sekretoriatui pagal Komiteto patvirtintą formą. Tematikas konkursui, neribojant jų skaičiaus, 
gali pateikti tik mokslininkai, pagal teisės aktus galintys būti doktorantų vadovais, ir siūloma 
tematika paskelbę bent vieną mokslinę publikaciją per pastaruosius penkerius metus. 

1.2.2. Siekiant užtikrinti Fakulteto mokslo centrų ir mokslinių teminių grupių vykdomų arba 
planuojamų tyrimų sąsajas su doktorantūros studijomis, centrų ir grupių vadovai per Komiteto 
nustatytą laiką kviečiami Komitetui pateikti savo nuomonę dėl Fakulteto mokslininkų 
pasiūlytų tematikų. Taip pat jie gali pasiūlyti ir naują(-as) tematiką(-as), jeigu pagal teisės 



 

 

aktus patys gali būti doktorantų vadovais. Nuomonė dėl pasiūlytų tematikų teikiama e. paštu 
Komiteto sekretoriatui per savaitę nuo tematikų sąrašo gavimo. 

1.2.3. Pateiktas tematikas ir potencialius doktorantų vadovus svarsto ir sprendimus dėl jų 
tinkamumo priima Komitetas, atsižvelgdamas į siūlomų tematikų aktualumą, mokslinį 
perspektyvumą, potencialaus doktoranto vadovo mokslinę kompetenciją, turimų doktorantų 
skaičių ir jų disertacijų temas, Fakulteto pedagoginio ir mokslinio personalo poreikius, taip 
pat įvertinęs Fakulteto mokslo centrų vadovų ir mokslinių teminių grupių vadovų nuomonę. 
Pasiūlyta tematika gali būti tikslinama, suderinus ją su pasiūliusiu mokslininku. Atrinktų 
tematikų ir doktorantų vadovų sąrašas teikiamas tvirtinti Rektoriui ir paskelbiamas Vilniaus 
universiteto ir Fakulteto tinklapiuose. 

1.2.4. Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse į teisės krypties mokslo doktorantūrą, turi turėti: 
1.2.4.1.  teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus vientisųjų studijų 
programą, kurios apimtis 300 studijų kreditų, arba jam prilygintą išsilavinimą; 
1.2.4.2.  teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus pirmosios pakopos 
universitetinių studijų programą, kurios apimtis ne mažiau kaip 210 studijų kreditų ir teisės 
krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą 
baigus antrosios pakopos studijų programą; 
1.2.4.3.  teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, 
įgytą pabaigus antrosios pakopos studijų programą, tačiau taip pat turint ne mažesnį nei 
penkerių metų teisinio darbo visa darbo laiko norma stažą. 

1.2.5. Priėmimo komisija su stojančiuoju rengia pokalbį, kuriame gali dalyvauti Fakulteto katedrų 
mokslininkai, kurių pedagoginė ir mokslinė veikla susijusi su ketinamų rengti disertacijų 
tematikomis. Siekiant efektyviau organizuoti Priėmimo komisijos veiklą, Priėmimo komisijos 
pirmininko sprendimu Priėmimo komisija pokalbiui gali būti padalinta į kelias specializuotas 
pakomisijas, sudarytas iš ne mažiau kaip trijų asmenų. 

1.2.6. Stojančiojo į doktorantūrą atrankos kriterijai yra: 
1.2.6.1.  stojančiojo antrosios pakopos ar vientisųjų studijų metu gautų įvertinimų vidurkis; 
1.2.6.2.  mokslinis projektas ir pokalbis, kurie vertinami balais; 
1.2.6.3.  mokslinės kvalifikacijos, mokslinių darbų reikšmingumas ir mokslinės patirties 
atitikimas pasirinktai tematikai. 

1.2.7. Priėmimo komisija, kurią Komiteto teikimu sudaro Rektorius, uždarame posėdyje įvertina 
pateiktus mokslinius projektus, atsižvelgdama į jų rašytinį pagrindimą ir pristatymą pokalbio 
metu (maksimalus įvertinimas – 10 balų). Vertinamas disertacijos temos aktualumas ir 
tikslumas, problemos iškėlimas ir pagrindimas, kritinis jos ir jos ištirtumo įvertinimas, 
mokslinio tyrimo nacionalinės ir tarptautinės reikšmės pristatymas, tinkamos literatūros 
kvalifikuota apžvalga, metodologinis tyrimo pagrindimas ir darbo rengimo rizikų suvaldymo 
priemonės. 

1.2.8. Mokslinės kvalifikacijos, mokslinių darbų reikšmingumas ir mokslinės patirties atitikimas 
pasirinktai tematikai vertinami atsižvelgiant į: 
1.2.8.1.  mokslinę kvalifikaciją – pateiktos publikacijos(-ų) mokslinė kokybė ir naudotos 
teisinės mokslinės metodologijos lygis, rodantis stojančiojo pasirengimą vykdyti mokslinę 
diskusiją (maksimalus įvertinimas 3 balai, nepateikus – 0 balų); 
1.2.8.2.  paskelbtų mokslinių darbų reikšmingumą (bendras maksimalus įvertinimas 5 balai: 
straipsnis studentų mokslinės draugijos leidinyje – 1 balas; publikacija recenzuojamame 
nacionaliniame moksliniame leidinyje – 2 balai, publikacija recenzuojamame tarptautiniame 
leidinyje – 3 balai, minimalius moksliškumo reikalavimus atitinkanti publikacija – 1 balas; 
nepateikus – 0 balų). 
1.2.8.3. mokslinės patirties atitikimą pasirinktai tematikai – publikacijų sąsajos su siūloma 
tema (maksimalus įvertinimas 2 balai, nepateikus – 0 balų). 

1.2.9. Stojančiojo studijų antrosios pakopos ar vientisosiose studijose gautų įvertinimų vidurkis  
(maksimalus įvertinimas – 10 balų), mokslinis projekto ir pokalbio vertinimas (maksimalus 
įvertinimas – 10 balų), mokslinės kvalifikacijos, mokslinių darbų reikšmingumas ir mokslinės 



 

 

patirties atitikimas pasirinktai tematikai (maksimalus įvertinimas – 10 balų) įtraukiami į 
konkursinio balo skaičiavimą, suteikiant jiems svorio koeficientus pagal kasmet Komiteto 
teikimu Rektoriaus tvirtinamas Priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete taisykles. 
Komitetas gali nustatyti, o Rektorius patvirtinti ir papildomus atrankos kriterijus.  

1.2.10. Pokalbyje su stojančiuoju, Priėmimo komisija taip pat papildomai išsiaiškina, ar stojantysis 
siekia studijuoti tik valstybės finansuojamoje vietoje, ir ar sutinka studijuoti valstybės 
nefinansuojamoje vietoje. Vadovaudamasis Priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete 
taisyklėse ir aukščiau nurodytais vertinimo kriterijais, taip pat Priėmimo komisijos vertinimo 
rezultatais, Komitetas sudaro dvi pretendentų į doktorantūrą prioritetines eiles pagal 
aukščiausią konkursinį balą – stojančiųjų, kurie siekia studijuoti valstybės finansuojamoje 
vietoje, ir stojančiųjų, kurie siekia studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje. Vienas ir tas 
pats stojantysis jo pageidavimu gali būti abiejose eilėse, sprendžiant dėl priėmimo į 
doktorantūrą prioritetą teikiant studijoms valstybės finansuojamoje vietoje.  

1.2.11. Komiteto sprendimas dėl siūlymo priimti ar nepriimti į doktorantūrą pagal konkursines eiles 
perduodamas Vilniaus universiteto Doktorantūros skyriui. Atsižvelgdamas į teisės mokslo 
krypties doktorantūrai skirtų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų 
skaičių, sprendimą dėl stojančiųjų priėmimo į doktorantūrą priima Rektorius.  

1.2.12. Ne Europos Sąjungos  valstybių piliečiai gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek 
ir į valstybės nefinansuojamas vietas.  Priimtas į doktorantūros studijas ne Europos Sąjungos 
valstybės pilietis privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje. 
 

1.3. Dėl doktorantūros egzaminų:  
1.3.1. Kiekvieno doktorantūros dalyko studijos baigiamos egzaminu. Išlaikyti egzaminai fiksuojami 

nustatytos formos egzaminų protokole.  
1.3.2. Doktorantūros egzaminas laikomas suderinta tema parengtą rašto darbą ginant Fakulteto 

dekano įsakymu sudarytos doktorantūros egzamino komisijos posėdyje. Doktorantūros 
egzamino komisijos posėdyje, egzaminuojant doktorantą, negali dalyvauti doktoranto 
vadovas ir (ar) konsultantas. Tokiu atveju komisijos nariu vietoje vadovo tampa pakaitinis 
egzamino komisijos narys, o jei doktoranto vadovas buvo egzamino komisijos pirmininku, 
egzamino komisijos pirmininku laikomas antrasis Dekano įsakyme dėl doktorantūros 
egzamino komisijos sudarymo numatytas egzamino komisijos narys.  

1.3.3. Komisijos posėdis gali būti vykdomas fiziniu, nuotoliniu ar mišriuoju būdu. 
1.3.4. Doktorantūros egzaminas vertinamas pažymiu dešimtbalėje vertinimo sistemoje: 

1.3.4.1.  10 balų – puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai, įrodyti parengus aukšto mokslinio 
lygio kokybišką tyrimą; 
1.3.4.2.  9 balai – tvirtos, geros žinios ir gebėjimai, įrodyti parengus gero mokslinio lygio 
kokybišką tyrimą; 
1.3.4.3.  8 balai – geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai, įrodyti parengus pakankamo 
mokslinio lygio kokybišką tyrimą; 
1.3.4.4.  7 balai – vidutinės žinios ir gebėjimai, parengus pakankamo mokslinio lygio 
kokybišką tyrimą, yra neesminių klaidų; 
1.3.4.5.  6 balai – vidutinės žinios ir gebėjimai, parengus minimalaus mokslinio lygio 
kokybišką tyrimą, yra klaidų; 
1.3.4.6.  5 balai – žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus; 
1.3.4.7.  1-4 balai – netenkinami minimalūs reikalavimai. 

1.3.5. Doktorantūros egzamino vertinimą sudaro dvi dalys – rašto darbo turinio ir formos vertinimas, 
kuris sudaro 70 proc. galutinio įvertinimo, ir rašto darbo gynimo žodžiu vertinimas, kuris 
sudaro 30 proc. galutinio įvertinimo.  

1.3.6. Doktorantūros egzamino rašto darbo turinio ir formos vertinamo kriterijai: 



 

 

1.3.6.1.  atitikimas formos reikalavimams (apimties tinkamumas, struktūrinių dalių  
proporcijos, kalbos moksliškumas ir taisyklingumas, stiliaus tinkamumas, naudojamų 
empirinių duomenų pateikimo tinkamumas ir pan.); 
1.3.6.2.  tyrimo objekto, problemos, tikslo, uždavinių tinkamas ir aiškus išskyrimas, 
nuoseklumas, pagrįstumas, hipotezės tikslumas ir aiškumas, darbo turinio atitiktis jiems;  
1.3.6.3.  tinkamų tyrimo metodų pasirinkimas ir korektiškas jų taikymas; 
1.3.6.4.  pakankamas, kryptingas, sistemiškas ir tinkamas naudojamų informacijos šaltinių (jei 
reikia) ir mokslinės literatūros pasirinkimas, citavimas, apibendrinimas, lyginimas ir 
interpretavimas; 
1.3.6.5.  analizės išsamumas, argumentacijos aiškumas ir teisingumas, išvadų konkretumas, 
pagrįstumas, atitikimas tyrimo rezultatams. 

1.3.7. Doktorantūros egzamino rašto darbo gynimo žodžiu vertinimo kriterijai: 
1.3.7.1.  pristatymo logiškumas, konkretumas, darnumas, mokslinės problemos ir pagrindinių 
darbo rezultatų atskleidimas ir pagrindimas; 
1.3.7.2.  išsamūs ir pagrįsti atsakymai į užduodamus klausimus, argumentavimo kokybė. 

1.3.8. Doktorantūros egzamino atskirų dalių ir galutinį vertinimą bendru sutarimu atlieka 
Doktorantūros egzamino komisija, sudaryta iš trijų mokslininkų. Doktorantūros egzamino 
komisija gali priimti sprendimą dėl vertinimo, kai komisijos posėdyje dalyvauja bent du jos 
nariai. Jei Doktorantūros egzamino komisijos narių nuomonė išsiskiria, tai egzamino atskirų 
dalių ir (arba) galutinis vertinimas nustatomas balsuojant; balsams pasiskirsčius po lygiai – 
sprendimą lemia doktorantūros egzamino komisijos primininko balsas. 

1.3.9. Su galutiniu egzamino įvertinimu (pažymiu) Doktorantūros egzamino komisijos primininkas 
doktorantą supažindina iš karto po egzamino. Prireikus arba doktorantui pageidaujant, 
doktorantas supažindinamas su egzamino atskirų dalių vertinimu, taip pat su pozityviai 
įvertintais rašto darbo ir jo gynimo aspektais, klaidomis, netikslumais ir pan.   

1.3.10. Galutinis egzamino įvertinimas (pažymys) pažymimas nustatytos formos egzaminų protokole, 
kurį pasirašo visi egzamine dalyvavę doktorantūros egzamino komisijos nariai.  

1.3.11. Neišlaikytą egzaminą galima perlaikyti vieną kartą ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių. 
1.3.12. Doktorantūros egzamino komisijos priimtas sprendimas dėl egzamino įvertinimo yra galutinis 

ir apeliacine tvarka neskundžiamas. Apeliacine tvarka gali būti skundžiami tik procedūriniai 
pažeidimai, kurie galėjo turėti įtakos egzamino įvertinimui. 
 

1.4. Dėl disertacijos recenzavimo:  
1.4.1. Doktoranto parengta disertacija gali būti pateikiama Komiteto svarstymui tuomet, kai 

doktorantas įvykdo studijų planą ir kitus Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros 
reglamente numatytus reikalavimus.  

1.4.2. Komiteto pirmininkas, gavęs doktoranto prašymą ginti disertaciją, per dvi savaites (išskyrus 
liepos ir rugpjūčio mėn.) organizuoja Komiteto posėdį, kuriame paskiriami du recenzentai – 
vieną iš katedros, kurios tyrimų sričiai priklauso disertacijos tyrimo tematika, ir kitą – iš kitos 
katedros arba kitos Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijos, mokslininkų. 
Recenzentų tapatybė doktorantui ir kitiems asmenims, nesantiems Komiteto nariais ar 
sekretoriato nariams, neviešinama. Recenzentai išsamiai susipažįsta su disertacija ir per 
mėnesį savo vertinimus pateikia raštu Komiteto sekretoriatui. 

 
1.5. Dėl studentų grįžtamojo ryšio rinkimo ir absolventų karjeros stebėsenos: 
1.5.1. Komiteto sekretoriatas vykdo periodinį doktorantūros studijų studentų grįžtamojo ryšio apie 

studijas rinkimą ir absolventų, įgijusių daktaro laipsnį, (toliau – absolventai) karjeros 
stebėseną.  

1.5.2. Studentų grįžtamojo ryšio rinkimo ir absolventų karjeros stebėsenos vykdymo principai: 
doktorantūros studijų studentų ir absolventų dalyvavimo savanoriškumas, duomenų 
konfidencialumas (maksimalus galimas nuasmeninimas arba tam tikrų duomenų prieigos 
apribojimas) ir asmens duomenų apsauga pagal numatytą teisinį reglamentavimą. 



 

 

1.5.3. Duomenys gaunami atliekant doktorantų ir absolventų sociologines apklausas. Duomenų 
rinkimo metodas – kiekybinės apklausos internetu. Naudojamas visuotinės atrankos principas, 
siekiant apklausti visus tikslinių grupių asmenis. 

1.5.4. Doktorantų apklausos atliekamos kasmet birželio mėnesį, absolventų apklausos atliekamos 
praėjus 12 mėnesių, trejiems metams ir penkeriems metams nuo studijų baigimo. 

1.5.5. Apibendrinti duomenys pateikiami Komitetui ir Fakulteto prodekanui mokslui ir planavimui. 
1.5.6. Apklausose naudojami šie klausimynai: 

1.5.6.1.  Komiteto patvirtintos formos klausimynas esamiems doktorantams, kurio tikslas – 
studijų kokybės ir studentų pasitenkinimo studijomis vertinimas; 
1.5.6.2.  Adaptuoti (atsisakant dalies duomenų rinkimo ir pritaikant doktorantūros studijoms) 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros valdymo informacinės sistemos 
veikimo užtikrinimo konsorciumo parengti 3 klausimynai: 

1.5.6.2.1. Aukštųjų mokyklų absolventų klausimynas, kurio tikslas – absolventų 
įsidarbinimo vertinimas, skiriamas absolventams, praėjus 12 mėnesių po studijų 
baigimo; 
1.5.6.2.2. Aukštųjų mokyklų absolventų klausimynas, kurio tikslas – absolventų 
įsitvirtinimo darbinėje veikloje vertinimas, skirtas absolventams, baigusiems studijas 
prieš trejus metus;  
1.5.6.2.3. Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos klausimynas, kurio 
tikslas – absolventų pasitenkinimo karjera ir darbu vertinimas, skirtas absolventams, 
baigusiems studijas prieš penkerius metus. 

 
2. SVARSTYTA. Numatytų teisės mokslo krypties doktorantūros įgyvendinimo nuostatų dėl 
Komiteto sekretoriato, priėmimo į doktorantūrą, doktorantūros egzaminų, disertacijos recenzavimo, 
studentų grįžtamoji ryšio rinkimo ir absolventų karjeros stebėsenos taikymas. 
 
NUTARTA. Nustatyti kad numatytos teisės mokslo krypties doktorantūros įgyvendinimo nuostatos 
dėl Komiteto sekretoriato, priėmimo į doktorantūrą, doktorantūros egzaminų, disertacijos 
recenzavimo, studentų grįžtamoji ryšio rinkimo ir absolventų karjeros stebėsenos įsigalioja nuo 2021 
m. gruodžio 1 d., o vėliau jos inkorporuojamos į Doktorantūros Vilniaus universiteto Teisės fakultete 
tvarkos aprašą.  
 
 
Posėdžio pirmininkas                    prof. dr. Tomas Davulis 
 
Posėdžio sekretorė                                Rita Remeikienė 
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