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Dalyko anotacija
Administracinio proceso teisės problemų studijų dalykas skirtas nagrinėti Lietuvos
administracinio proceso teisės probleminius aspektus, tirti administracinio proceso
savarankiškumą ir ypatumus kitų teisminių procesų visumoje, analizuoti pagrindines Vakarų
Europos administracinės justicijos doktrinas ir naujausias administracinės jurisprudencijos
tendencijas. Studijuojant administracinį procesą, tyrinėjamas Lietuvos specializuotos
administracinės justicijos modelis, nagrinėjama šio modelio institucinė, materialinė ir
procesinė samprata.
Analizuojamos temos: administracinio ginčo sąvoka, rūšys; teisminis jurisdikcinis
administracinis procesas; administracinių bylų nagrinėjimas teisme pagal pagrindines
administracinio proceso teisenas: bendrąją administracinių bylų teiseną (įskaitant atskirų
administracinių bylų kategorijų ypatumus) ir bylų dėl administracinių teisės pažeidimų
teiseną; administracinio proceso principai; atskiros administracinio proceso stadijos, procesas
pirmosios instancijos bei apeliacinės instancijos teisme, proceso atnaujinimo bei
administracinio teismo sprendimų vykdymo stadija, ikiteisminio nagrinėjimo stadija, proceso
subjektai, kiti teisminio nagrinėjimo klausimai (išlaidos, procesiniai terminai ir pan.); Lietuvos
administracinių teismų sistemos formavimo etapai, administracinių teismų kompetencija, jų
vieta teismų sistemoje bei santykis su bendrosios kompetencijos teismais ir Lietuvos
konstituciniu teismu.
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turės praktiniam moksliniam tiriamajam darbui būtinas
administracinio proceso teisės žinias, gebės savarankiškai identifikuoti administracinio
proceso 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 administraciniu procesu, administracinio proceso normų aiškinimu ir
taikymu viešojo administravimo santykiuose.
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