Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų
lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos
aprašo
3 priedas
PROJEKTO SANTRAUKA
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Projekto poreikio
pagrindimas

Teisinės minties šventė 2022
Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla
2022-01-01 - 2022-06-30
Projektu sprendžiama problema
Studentų įvairiapusis mokslinių kompetencijų ugdymas jau kurį laiką Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Teisės
mokykloje, kaip ir kituose šalies universitetuose bei jų akademiniuose padaliniuose, yra didelių diskusijų objektas. Tiek
teisės bakalauro, tiek teisės magistro studijos MRU Teisės mokykloje vainikuojamos baigiamaisiais darbais, kurių
parengimas ir sėkminga gynyba neretai tampa studijų stabdymo ar net jų nutraukimo priežastimi. Studentų mokslinių
kompetencijų ugdymui bei jų mokslinio potencialo atskleidimui bei panaudojimui planuojamas veiklų ciklas, apimantis
įvairias paskaitas, diskusijas, dirbtuves, bendravimą su patyrusiais mokslininkais, mentorystę, mokslinių straipsnių rengimą,
publikavimą, jų pristatymą renginyje bei dalyvavimą baigiamojoje šventėje. Šių veiklų metu įgyti įgūdžiai ne tik turėtų
esmingai padėti studentams studijų metu rengiant rašto ir baigiamuosius darbus, bet ir praversti kasdienėje teisininko
veikloje, kurios metu rengiama daugybė teisinių dokumentų, reikalaujančių aukšto raštingumo, gero pasirengimo bei
analitinių kompetencijų bei didžiausią potencialą turinčius studentus įkvėpti rinktis mokslininko kelią ir akademinę karjerą.
Atsižvelgiant į aukščiau išvardytas problemas, kurias būtina spręsti, akivaizdu, kad projektu siekiama suteikti pagalbą
studentams rengiant mokslinius darbus bei ugdyti jų gebėjimus, susijusius su analitiniu mąstymu, teisiniu argumentavimu,
akademiniu rašymu, kurie padėtų tolimesnėje teisininko karjeroje. „Teisinės minties šventė 2022“ - veiklų ciklas, kurio metu
studentai, padedami teisės srities mokslininkų, įgyja žinių apie mokslinių publikacijų rengimą, mokslinėse dirbtuvėse lavina
akademinio rašymo įgūdžius, susipažįsta su akademinės etikos pagrindais ir reikalavimais bei yra skatinami išbandyti save
parengiant mokslinę publikaciją. Šioje veikloje norinčias dalyvauti studentui skiriamas mentorius (kuratorius) iš MRU
mokslininkų ir praktikų tarpo, kuris padeda rengiant straipsnį bei konsultuoja moksliniais metodologiniais klausimais.
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Atkreipiamas dėmesys, kad MRU Teisės mokykla siekia į studentų mokslinių kompetencijų ugdymą įtraukti naujus savo
bendruomenės narius, kurie ne tik padėtų studentams tobulėti dalindamiesi savo patirtimi bei ekspertiškumu mokslinių
tyrimų vykdymo srityje, bet ir užtikrintų senųjų „Teisinės minties šventės“ tradicijų perdavimą ir tolesnį puoselėjimą. Be to,
renginio tradicijos atgaivinimas turėtų padėti suburti per pandemiją susvetimėjusią dėstytojų ir studentų bendruomenę, leistų
jiems bendrauti, pajusti bendrystę ir užmegzti ryšius.
Projekto „Teisinės minties šventė 2022” tikslas - įvairiapusiškai skatinti studentų mokslinę veiklą. Siekiant šio tikslo,
pritaikomos naujos, studentams patrauklios veiklos formos. Ši iniciatyva pradėta dar 2021 m. spalį, kai buvo įgyvendinta
pirmoji jos veikla - mokymosi dirbtuvės „Kodėl teisininkas turi gerai rašyti: rašymo įgūdžių formavimo mokymai“. Virtualių
susitikimų ciklo tikslas buvo sudominti studentus moksline veikla bei pakviesti lavinti esminius akademinio ir praktinio
rašymo įgūdžius. Per vieną mėnesį buvo suorganizuoti 4 susitikimai, kuriuose sudalyvavo virš 100 studentų.
Nuo 2021 m. lapkričio pradėtas antrasis iniciatyvos etapas: mokslinių straipsnių rengimas ir recenzavimas. Studentai iki
2021 m. gruodžio 1 d. buvo kviečiami registruoti pageidaujamas savo būsimų mokslinių straipsnių temas. Iki 2021 m.
gruodžio 23 d. jiems buvo paskirti mentoriai (kuratoriai) - MRU mokslininkai bei socialinių partnerių atstovai - praktikai,
kurie teikia studentams metodologinę pagalbą, patarimus dėl straipsnio turinio ir jo perteikimo. Studentams buvo parengtos
gairės straipsnių rinkinio autoriams lietuvių ir anglų kalbomis. Parengtų mokslinių straipsnių pateikimo terminas – 2022 m.
vasario 15 d. Gautus straipsnius recenzuos straipsnio rinkinio redaktorių kolegijos nariai bei kiti MRU ir partnerinių
universitetų užsienyje mokslininkai. Recenzentų bus prašoma darbus vertinti pateikiant detalius paaiškinimus bei
pasiūlymus tobulinimui, nes visas recenzavimo procesas orientuotas ne tik į straipsnių kokybės formalųjį įvertinimą, bet ir
į pagalbos studentui teikimą ir jo įgūdžių tobulinimą. Numatomas anoniminis straipsnių recenzavimas. Galutinės straipsnių
versijos bus pateikiamos iki 2022 m. balandžio 1 d. Pažymėtina, kad straipsnių rengimo proceso metu yra nuolat rengiami
neformalūs susitikimai ir pokalbiai su studentais ir jų kuratoriais siekiant, kad studentų ir mokslininkų bendravimas ir
bendradarbiavimas vyktų kuo sklandžiau ir efektyviau. Recenzavimo eigoje atrinkti studentų moksliniai straipsniai bus
publikuojami recenzuotų mokslinių straipsnių leidinyje „Teisinės minties šventė 2022. Geriausi darbai“. Planuojama leidinio
apimtis – iki 25 autorinių lankų.
„Teisinės minties šventė 2022“ veiklų ciklą užbaigs renginys, kurio metu vyks recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinio
pristatymas, diskusija aktualiausiomis leidinyje aptartomis tematikomis, pramoginis bendruomenės protų mūšis bei bus
apdovanoti geriausi studentų darbai, išsakyti socialinių partnerių sveikinimai. Renginys simboliškai vyks M. Romerio
gimtinėje, Bagdoniškio dvare, Kriaunų seniūnijoje, Rokiškio rajone. Iniciatyvos „Teisinė minties šventė 2022“ baigiamasis
renginys tuo pačiu bus ir viena iš veiklų, kuria siekiama įamžinti M. Romerio atminimą ir plėtoti jo mokslinės minties bei
asmenybės pažinimą ir jo perdavimą jaunajai kartai. Baigiamajame renginyje dalyvaus apie 100 dalyvių, įskaitant studentų
mokslinių straipsnių autorius, šių studentų mentorius, projekto pagrindinius vykdytojus bei kitus MRU bendruomenės ir
socialinių partnerių atstovus. Planuojama, kad, siekiant didesnės sklaidos, renginys bus transliuojamas ir internetu. Siekiant
Rokiškio rajono vietinių bendruomenių įtraukimo į MRU veiklas, planuojama į renginį kviesti ir Rokiškio savivaldybės,
bibliotekos atstovus, vietos bendruomenių atstovus bei gimnazistus.
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Projekto išskirtinumas – tai senos tradicijos atgaivinimas pritaikant iniciatyvą moderniojo gyvenimo iššūkiams. „Teisinės
minties šventė 2022“ neabejotinai yra išskirtinė veikla, kuri ne tik atgaivina primirštas tradicijas, bet ir jas pritaiko šiandienos
studentų svarbiems poreikiams tenkinti, nes ugdo mokslinį teisinį raštingumą skaitmeninėje visuomenėje, kurioje, deja, tokie
įgūdžiai nyksta. Projektu papildomai siekiama ugdyti tokius svarbius vadinamuosius minkštuosius studentų įgūdžius kaip
komunikacija, komandinis darbas, gebėjimas spręsti problemas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas pritapti
besikeičiančioje aplinkoje, laiko ir darbų planavimas. Ruošiant mokslinius straipsnius studentams ypatingai akcentuojami
akademinės etikos reikalavimai tuo keliant jų akademinio sąžiningumo kultūrą. Išskirtina yra ir tai, kad projektas įtraukia ir
MRU studentus iš užsienio valstybių, kurie sudaro nemažą dalį MRU studentų.
Veikla nauja tuo, kad jai vystyti naudojami inovatyvūs metodai: pirmojo etapo metu su studentais interaktyviai bendrauta
virtualiu būdu, antrojo etapo metu, vyksta aktyvi mentorių komunikacija su studentais, kuria kuriamas betarpišką jų
tarpusavio ryšys, ugdomi studentų bendravimo įgūdžiai ir padedama jiems suvokti akademinį pasaulį. Galutinis renginys,
kuris vyks M. Romerio gimtinėje, padės studentams suvokti, kuo Lietuvai svarbi ši asmenybė, kodėl jis buvo pasirinktas
universiteto veidu, taip pat sukurs galimybę atrasti jo tragišką likimą bei reikšmingus darbus. Studentai turės galimybė
susipažinti su M.Romerio palikuonimis, dvaro dabartiniais savininkais. Renginys vyks gegužės mėnesį, per M. Romerio
gimtadienį, jo dvaro sode, kai žydės obelys ir slyvos - tikime, kad tokia aplinka įkvėps ir motyvuos mūsų studentus, bei leis
jiems pasijusti reikšmingais ir svarbiais Lietuvos ateičiai.
Įvairiapusiškai skatinti studentų mokslinę veiklą
Virš 100 studentų, apie 100 dėstytojų, administracijos darbuotojų ir socialinių partnerių atstovų
1.Studentų mokslinių darbų parengimas. 2. Studentų mokslinių darbų recenzavimas, koregavimas ir atranka spaudai. 3.
Studentų mokslinių darbų rinkinio leidyba. 4. Baigiamojo renginio organizavimas ir pravedimas pagal numatytą programą.
5. Projekto baigiamieji darbai.
Bus paruoštas ir išleistas mokslinių straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis leidinys (iki 25 autorinių lankų apimties, elektroninė
versija prieinama atvirąja prieiga, atspausdinta 75 egzempliorių (autoriams, jų mentoriams, bibliotekoms, reprezentacijai).
Mokslo renginys padės išugdyti studentų gebėjimą lakoniškai ir įdomiai pristatyti mokslinę problemą pagal savo parengto
straipsnio temą. Studentai ir kiti renginio dalyviai artimiau susipažins su M. Romerio asmenybe, didžiais pasiekimais teisės
mokslo veikloje. Išugdyti studentų ir dėstytojų komunikacinius ir darbo komandoje gebėjimus, stiprinti bendruomenės narių
tarpusavio ryšius.
Lietuvos Aukščiausias Teismas, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos administracinių ginčų komisija, Akademinės
etikos kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos antstolių rūmai.
(vardas, pavardė)

(parašas)

