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LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS APDOVANOJIMO 

SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTUI UŽ 

GERIAUSIĄ STUDIJŲ METŲ BAIGIAMĄJĮ MAGISTRO DARBĄ BAUDŽIAMOSIOS 

JUSTICIJOS TEMATIKA NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (toliau – Prokuratūra) apdovanojimo skyrimo Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto studentui už geriausią studijų metų baigiamąjį magistro darbą 

baudžiamosios justicijos tematika nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Prokuratūros 

apdovanojimo Vilniaus Universiteto Teisės Fakulteto (toliau – Fakultetas) studentui už geriausią 

studijų metų baigiamąjį magistro baudžiamosios justicijos 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 baudžiamosios justicijos tematika ir ugdyti dalykines 

kompetencijos šioje teisės srityje. 

3. Apdovanojimą savo iniciatyva įsteigia Prokuratūra bendradarbiaudama su Fakultetu. 

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

baigiamąjį magistro darbą baudžiamosios justicijos tematika (toliau – Magistro darbas). Gavėjui 

įteikiamas garbės raštas, suvenyras ar kitokia vardinė dovana. 

 

II SKYRIUS 

APDOVANOJIMO SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ APDOVANOJIMUI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

5. Konkursas Apdovanojimui gauti (toliau – Konkursas) vykdomas vieną kartą per einamuosius mokslo 

metus. 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 ir (ar) socialinių tinklų paskyrose. 

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

programose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 

6.1. yra parengę ir apgynę Magistro darbą baudžiamosios teisės tematika; 

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

7. Kandidatus Apdovanojimui siūlo Fakulteto katedrų vedėjai. 

8. Kandidatų į Apdovanojimą įvertinimui ir Apdovanojimo skyrimui Fakulteto dekano įsakymu 

sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš trijų Prokuratūros atstovų ir dviejų Fakulteto 

atstovų. Dekano įsakymu vienas iš Fakulteto atstovų paskiriamas Komisijos pirmininku. 

9. Komisijos nariams už darbą Komisijos veikloje nėra papildomai atlyginama. 

10. Komisijos veiklą organizuoja ir posėdžius protokoluoja Fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros 

administratorius. 

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

gynimui pateiktas recenzijas,  iki einamųjų mokslo metų birželio 5 d. nustato Apdovanojimo gavėją 

pagal šiuos kriterijus: 



11.1. Magistro darbo tematikos baudžiamosios justicijos srityje aktualumas; 

11.2. Magistro darbo įvertinimas. 

12. Komisijos sprendimas dėl Apdovanojimo gavėjo priimamas paprasta balsų dauguma ir yra 

įforminamas protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas. 

13. Ne vėliau kaip iki einamųjų mokslo metų birželio 5 d. Komisija pateikia Prokuratūrai Komisijos 

protokolo išrašą.   

14. Apdovanojimo gavėjas skelbiamas viešai Fakulteto interneto svetainėje. Apdovanojimas įteikiamas 

Fakulteto magistro diplomų teikimo ceremonijos metu birželio mėnesį ar kitu su Prokuratūra suderintu 

laiku. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Prokuratūra neatsako už jokias Fakulteto, studentų ar kitų asmenų išlaidas, susijusias su Magistro 

darbais, jų atranka ar Apdovanojimo teikimu. 

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

17. Nuostatai galioja penkerius metus, tačiau kiekviena šalis gali nutraukti įsipareigojimus apie tai 

informavusi kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. 

18. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tik Apdovanojimo paskyrimo tikslais. Įteikus Apdovanojimą 

visi gauti Kandidatų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus atvejus, kai tolesnis jų tvarkymas yra 

būtinas vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę. 

 


