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Baigiamojo darbo temos pavadinimas
Atsakomybė už asmens duomenų tvarkymo pažeidimus
Prieglobsčio ar papildomos apsaugos suteikimo teisiniai pagrindai. Administracinių bylų dėl prieglobsčio nesuteikimo nagrinėjimo ypatumai
Viešojo sektoriaus subjektų atsakomybė už asmens duomenų tvarkymo pažeidimus
Fizinių asmenų bankroto ir Juridinių asmenų nemokumo teisinio reguliavimo panašumai ir skirtumai
Nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų taikymo ir teisėtumo ribos.
Civilinio proceso principai ir jų reikšmė nagrinėjant civilines bylas
Nesąžininga konkurencija ir civilinių bylų dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nagrinėjimo ypatumai
Komercinė paslaptis kaip civilinės teisės objektas. Komercinę paslaptį sudarančių dokumentų naudojimas teismo procese
Prekių ženklų teisinė apsauga. Pastarųjų metų Valstybinio patentų biuro ginčų nagrinėjimo ypatumai
Prekių ženklų teisinė apsauga. Teisminio ginčų nagrinėjimo ypatumai ir teismų praktika
Išradimų teisinė apsauga. Teisminio ginčų nagrinėjimo ypatumai ir teismų praktika
Viešųjų paslaugų teikimo sistemos tobulinimas Klaipėdos mieste
Teisinių paslaugų teikėjų įvairovė Klaipėdoje. Kaip išsirinkti?
Kolektyvinis gretutinių teisių gynimas. Bylų pagal gretutinių teisių administratoriaus reikalavimus nagrinėjimas teismuose
Kolektyvinis autorių teisių gynimas. Bylų pagal autorių teisių administratoriaus reikalavimus nagrinėjimas teismuose
Civilinių bylų viešųjų pirkimų srityje nagrinėjimo ypatumai
Mero institucijos vieta savivaldos sistemoje
Strateginis planavimas savivaldybėje: prioritetų pasirinkimo problematika
Vėjo jėgainės jūroje: teisinės galimybės ir praktiniai aspektai.
Bylų priskirtinumas bendrosios kompetencijos ar administraciniams teismams. Specialiosios teismingumo kolegijos praktika
Teisėjo nepriklausomumas kaip procesinių asmens teisių garantija. Nu(si)šalinimo pagrindai proceso įstatymuose

Studento vardas, pavardė
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Civilinių bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nagrinėjimo ypatumai
Eismo įvykių kvalifikavimas. Lietuvos teismų praktikos analizė
Laikinosios apsaugos priemonės šeimos bylose
Reikalavimų užtikrinimo priemonės administraciniame procese
Actio Pauliana kaip kreditorių interesų gynimo priemonė. Civilinių bylų pagal actio Pauliana ieškinį nagrinėjimo ypatumai
X institucijos teisinis reguliavimas, pareigūnų veiklos teisinis reguliavimas
Imperatyvios įstatymo normoms prieštaraujantys sandoriai. Teismų praktika
Sandorių sampratos ir rūšių reikšmingumas praktikoje
Civilinių bylų dėl apsimestinio sandorio sudarymo nagrinėjimo ypatumai
Klaida kaip pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu teismų praktikoje
Sandorio negaliojimo teisinės pasekmės
Vertybiniai popieriai kaip civilinės teisės objektas, jų apyvartos teisinio reguliavimo ypatumai
Ieškinio senaties termino reikšmė, taikymas teismų praktikoje
Žalos dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veikų bylų nagrinėjimo ypatumai
Žalos dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo, prokuratūros ar teismo veiksmų bylų nagrinėjimo ypatumai
Nenugalimos jėgos aplinkybės įrodinėjimas civiliniame procese
Vežimo geležinkelių transportu teisinio reguliavimo ypatumai
X teisėsaugos institucijos veikla, kylanti problematika
Pacientų skundų nagrinėjimas Valstybinėje ligonių kasoje prie SAM
Ūkio subjektų priežiūra, atliekama Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Pacientų skundų nagrinėjimas Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie SAM
Pacientų skundų nagrinėjimas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje
Finansinių įstaigų priežiūros teisinis reguliavimas
Valstybės tarnautojo etika. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos praktika
Asmens garbės ir orumo, privataus gyvenimo pažeidimas. Teismų praktikos analizė
Vidaus vandenų transporto teisinis reguliavimas. Avarijų tyrimai
Draudžiama reklama. Teisinė atsakomybė už reklamos draudimo nesilaikymą
Nesąžiningos vartotojo atžvilgiu sąlygos. Teisiniai padariniai
Grožio paslaugų teikimas: teisinio reguliavimo aspektai ir teismų praktika atlygintinų paslaugų bylose
Auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra: procedūra ir taikomos poveikio priemonės
Finansinės atskaitomybės ir verslo apskaitos teisinis reguliavimas ir jo teisinė reikšmė
Vertintojų ir vertinimo įmonių priežiūra: teisinis reguliavimas, taikomos poveikio priemonės, ginčų dėl jų nagrinėjimas
Nemokumo administratorių priežiūra: teisinis reguliavimas, taikomos poveikio priemonės ir ginčų nagrinėjimas
Neteisminis ginčų sprendimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje
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Turizmo paslaugų teikimo teisinis reguliavimas, turisto teisių gynimas ikiteismine ir teismine tvarka
Paciento teisių užtikrinimas odontologijos paslaugų teikimo srityje
Vartojimo ginčo nagrinėjimas perkant energiją
Vežimo oro transporto paslaugos: teisinis reguliavimas, ginčų nagrinėjimas
Valstybės pagalba ūkio subjektas pandemijos metu
Individualus konstitucinis skundas: priimtinumo teisiniai pagrindai, nagrinėjimo ypatumai
Proceso atnaujinimas civiliniame procese: teisiniai pagrindai, procedūra
Skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo ypatumai
Skundų dėl notaro veiksmų nagrinėjimo ypatumai
Lizingo teisiniai santykiai: šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už netinkamą vykdymą
Paskolos sutartis: šalių teisės ir pareigos, teisinė atsakomybė už netinkamą vykdymą
Gyvenamosios patalpos nuomos teisiniai santykiai. Nuomininko ir nuomotojo interesų apsauga
Draudimo teisiniai santykiai. Draudimo rūšys
Transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisiniai santykiai
Savanoriško pensijų kaupimo teisiniai santykiai
Valstybės socialinio aprūpinimo sistema
Socialinės paramos sistema. Teisinis reguliavimas, ginčai dėl paramos gavimo
Pensijų teisinis reguliavimas. Rūšys, ginčai dėl pensijos skyrimo
Pašalpų teisinis reguliavimas, ginčai dėl pašalpos skyrimo
Tarnybiniai ginčai: nagrinėjimo ypatumai, teismų praktika
Valstybės registrų sistema: rūšys, teisinis reguliavimas, ginčai dėl viešo registro duomenų
Juridinių asmenų registro teisinė paskirtis, registro objektai, ginčų nagrinėjimai
Antstolių veiklos teisinis reguliavimas, antstolio funkcijos, savivalda
Notarų veiklos teisinis reguliavimas, notarams priskirtos funkcijos, savivalda
Advokatūros veiklos teisinis reguliavimas, advokato paskirtis, santykiai su klientu, savivalda
Teismo ekspertų veiklos teisinis reguliavimas, ginčai dėl profesinės etikos reikalavimų laikymosi
Transporto incidentų ir avarijų tyrimai: teisinis reguliavimas, tyrimų paskirtis ir reikšmė
Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme. Pastarųjų metų patirtis
Lietuvos Respublikos dalyvavimas Europos Sąjungos teismų bylose
Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo mechanizmo teisinis reguliavimas, ginčų sprendimas
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistema
Vyriausybės atstovų įstaiga. Veikla ginant viešą interesą
Valstybinės maisto ir veterinarijos atliekama ūkio subjektų priežiūra: teisinis reguliavimas, ūkio subjektų grupės, priežiūros priemonės ir galimos
poveikio priemonės
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Žemėtvarkos teisinis reguliavimas, institucijos, ginčai dėl priimtų sprendimai
Tautinio paveldo produktų teisinis reguliavimas, paskirtis ir reikšmė regionams
Kultūros paveldo apsaugos teisinis reguliavimas
Karo prievolės teisinis reguliavimas, ginčai dėl karo prievolės atlikimo
Darbo sutarties nutraukimo būdai. Teisinės problemos
Darbo ginčų analizė. Teismų praktika
Darbo teisiniai santykiai, kylanti problematika
Individualios įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę teisininko akimis
Aplinkosauginiai mokesčiai: mokesčių objektas, paskirtis, administravimo teisinis reguliavimas
Teisinė atsakomybė už tarnybinių pareigų neatlikimą
Teisinė atsakomybė už darbo drausmės pažeidimus
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų teisinis reguliavimas skirtingose savivaldybėse, lyginamoji teisinio reguliavimo analizė
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl mažareikšmiškumo

