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Dalyko anotacija
Administracinės teisės problemų dalyko studijos skirtos gilinti žinias ir gebėjimus, susijusius su
probleminiais administracinės teisės materialinės dalies klausimais.
Analizuojamos temos: administracinės teisės objekto apibrėžties, šios teisės posistemės funkcijų
Lietuvos teisinėje sistemoje identifikavimo problematika; administracinė teisė kaip
„įgyvendinamoji konstitucija“; administracinės teisės (administracinių nusižengimų) sąlyčio
taškai su baudžiamąja teise teisinės atsakomybės institutų giminingumo, įstatymų analogijos
taikymo kontekstu; administracinės teisės ir privatinės teisės sąsajos, viešojo administravimo
subjektų sudaromų sutarčių teisinio kvalifikavimo problemos; administracinės teisės santykio
(subjekto teisinio subjektiškumo, veiklos pobūdžio (įskaitant diskrecinio pobūdžio veiksmus) su
aplinkos, finansų ir mokesčių, statybos ir teritorijų planavimo, draudimo teise ir kitomis teisės
posistemėmis nustatymo probleminiai aspektai; nacionalinės administracinės teisės pokyčiai dėl
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje;
teisėkūros ir teisės taikymo ypatumų Lietuvos vietos savivaldoje identifikavimas savivaldybėse
vykdomų savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymo, šių funkcijų finansavimo,
savivaldybių institucijų „vidinių sandorių“ ir kitais probleminiais vietos savivaldos
funkcionavimo aspektais; teisės principų (teisėtumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos,
teisės viršenybės ir kt.) taikymo ypatumai atskirose viešojo administravimo srityse;
atsakomybės už asmenų pažeidimus jų viešojo administravimo veikloje konstituciniai pagrindai
ir praktinio taikymo problemos (atsakomybės sąlygos ir žalos atlyginimo modeliai).
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turės praktiniam moksliniam tiriamajam darbui būtinas
administracinės teisės žinias, gebės savarankiškai identifikuoti administracinės teisės
probleminius klausimus, kritiškai vertinti kitų mokslininkų pateikiamas pozicijas ir formuluoti
argumentuotą poziciją šiais klausimais, taip pat gebės pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus
praktikoje, pedagoginėje veikloje bei formuluojant ekspertines nuomones dėl klausimų,
susijusių su administracine teisėkūrine veikla, administracinės teisės normų aiškinimu ir
taikymu viešojo administravimo santykiuose.
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