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NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (toliau – Fakultetas) Teisinės sistemos tyrimų 

skyriaus  (PhD Lab) (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus veiklos tikslą ir uždavinius, 

valdymą ir veiklos organizavimą. 

 2. Skyrius yra administracinio padalinio teisių neturintis Fakulteto akademinis vidinis 

organizacinis darinys, vykdantis ekspertinę ir konsultacinę veiklą teisinės analizės srityje.  

 3. Skyrius steigiamas ir likviduojamas Fakulteto nuostatuose numatyta tvarka. Skyrių steigia 

ir likviduoja bei jo nuostatus tvirtina Fakulteto dekanas, atsižvelgdamas į Fakulteto tarybos nuomonę. 

 4. Skyriaus pavadinimas - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Teisinės sistemos tyrimų 

skyrius (PhD LAB),  sutrumpintas pavadinimas “PhD Lab” arba “VU TF PhD LAB”. 

 

II SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS TIKLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Skyriaus veiklos tikslas – vykdant visuomenei, teisininkų bendruomenei bei valstybės 

institucijoms aktualią ekspertinę veiklą, analizuoti aktualius teisėkūros klausimus, teisinio 

reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvoje ir užsienyje, tuo pačiu stiprinti Skyriaus veikloje 

dalyvaujančių teisės krypties doktorantų, podoktorantūros stažuotojų ir jaunųjų mokslininkų tyrimo 

ir analitinius gebėjimus. 

           6. Skyriaus veiklos uždaviniai: 

           6.1. Rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie teisinio reguliavimo raidą ir 

planuojamus pakeitimus, teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką, taip pat teisės mokslo 

doktriną ir suteikti prieigą prie šios informacijos Fakulteto nustatyta tvarka; 

           6.2. Rengti atsakymus į Fakulteto dekano ir (ar) prodekanų aprobuotus įvairių institucijų 

paklausimus, tarptautinių organizacijų ir institucijų klausimynus, parengti moksliniais  tyrimo 

metodais pagrįstas išvadas, pateikiant argumentuotą teisinę poziciją iškeltais klausimais; 

           6.3. Pildyti Lietuvos teisės mokslui ir teisinės sistemos tobulinimui reikšmingus mokslinius 

klausimynus ir ataskaitas;  

           6.4. Rengti periodines naujausios Lietuvos ir užsienio valstybių teismų, Europos Žmogaus 

Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir, esant poreikiui, kitų tarptautinių teismų ar 

ginčų sprendimo institucijų praktikos apžvalgas ir apibendrinimus; 

           6.5. Periodiškai rengti ir skelbti komentarus aktualiais teisės klausimais mokslo populiarinimo 

spaudoje ir interneto svetainėse; 

          6.6. Koordinuoti „Tarptautinio teisės doktorantūros studijų tinklo“ („International Network of 

Doctoral Studies in Law“) veiklą Fakultete, organizuoti šio tinklo metines konferencijas ir rengti jų 

pagrindu sudaromus leidinius; 

          6.7. Organizuoti mokslinius, mokslinius – praktinius, mokslo populiarinimo ir švietimo 

renginius; 

           6.8. Vykdyti atliktų analizių, išvadų, apžvalgų ir apibendrinimų sklaidą nacionalinėje ir 

tarptautinėje erdvėje. 
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III SKYRIUS 

SKYRIAUS STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

           7. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako Skyriaus vadovas, kuriuo Fakulteto dekano 

sprendimu gali būti skiriamas teisės krypties mokslo daktaro laipsnį turintis Fakulteto darbuotojas. 

Skyriaus vadovo pareigos nelaikomos pareigybe ir už šių funkcijų vykdymą̨ Vilniaus universiteto 

teisės aktų nustatyta tvarka mokama priemoka, išskyrus atvejus, kai dėl Skyriaus vadovo 

administravimo ir veiklų apimčių ar kitų papildomų veiklų, su Skyriaus vadovu sudaromas 

susitarimas dėl papildomo darbo.   

           8. Skyriaus vadovas atstovauja Skyrių, organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už jo tikslo ir 

uždavinių įgyvendinimą.  

           9. Skyriaus veiklos planus Skyriaus vadovo teikimu tvirtina Fakulteto dekanas. 

           10. Skyriaus vadovas atsakingas ir atskaitingas Fakulteto dekanui. 

           11. Skyriaus administracinę struktūrą su pareigybėmis Skyriaus vadovo teikimu tvirtina 

Fakulteto dekanas. 

           12. Skyriaus veikloje dalyvauja valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantys doktorantai, 

dirbantys pagal darbo sutartį fakultete ne mažesne kaip 0,4 darbo laiko normos dalimi. Kiti Fakulteto 

doktorantai ir  akademiniai darbuotojai gali dalyvauti Skyriaus veikloje savo iniciatyva arba pagal 

atskirus susitarimus.  

           13. Materialines, technines ir finansines Skyriaus veiklos sąlygas užtikrina Fakulteto 

administracija. Papildomos Skyriaus veiklos išlaidos dengiamos Fakulteto lėšomis pagal Fakulteto 

dekano patvirtintas sąmatas ir patvirtintas sąskaitas. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           14. Skyrius turi savo polapį Fakulteto internetinėje svetainėje, kurioje skelbiamos pagrindinės 

Skyriaus veiklos kryptys ir pasiekimai. 

           15. Skyriaus nuostatai keičiami Fakulteto dekano įsakymu. 

 

                                                    ______________________________ 


