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Kvietimas prisijungti prie Ateities teisės laboratorijos komandos
Kviečiame ateities technologijų teisės, teisės technologijų ateities ir kitų ketvirtosios pramonės revoliucijos
sričių žinovus prisijungti prie mentorių, vadovų ir įkvėpėjų komandos.
Atvirame laiške dėl ateities teisės laboratorijos sprendžiamos problemos, tikslo ir uždavinių yra išsamiai
pagrįsta Ateities teisės laboratorijos sprendžiama mokslinė problema ir jos aktualumas, suformuluoti tikslai ir
uždaviniai, kurių įgyvendinimui yra įkurta Ateities teisės laboratorija.
Atvirame kvietime prisijungti prie Ateities teisės laboratorijoje vykdomų tyrimų yra pristatytos ateities teisės
tyrimų grupės, apibūdinti jų veiklos principai, nagrinėjamos tematikos ir siekiami rezultatai.
Šiuo laišku kviečiame bendradarbiauti ir siūlyti tyrimų temas, dalintis savo idėjomis, ryšiais bei ištekliais
užtikrinant Ateities teisės laboratorijos tyrimų tęstinumą ir plėtrą.
Ateities teisės laboratorijos veiklos ir rezultatai yra orientuoti į viešojo ir privatus sektoriaus poreikius ir
interesus. Pripažįstame, kad siekiant suderinti kontrolę ir laisvę technologinės plėtros kontekste, yra būtinas
platus dialogas ir visapusis ateities technologijų problematikos supratimas. Tikimasi, kad ši diskusija ir
atitinkamų socialinių partnerių įtraukimas leis suformuoti tikslias fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų gaires. Be
to, suinteresuotumas šių tyrimų rezultatais leis pretenduoti tiek į Europos Sąjungos, Vytauto Didžiojo
universiteto, tiek į privataus sektoriaus teikiamas tyrimų finansavimo galimybes.
Ateities teisės laboratorijos tyrimų grupių sandara ir tarpdisciplininio požiūrio poreikis natūraliai reikalaus ir
intensyvaus mokslinių žinių apsikeitimo bei mokslo populiarinimo veiklų. Šiame kontekste planuojama:
1)
2)

3)

per vieną akademinį semestrą surengti mažiausiai tris grupių diskusijas tuo metu atliekamiems tyrimams
ar kitoms projektų veikloms aktualiomis temomis.
Kiekvieną akademinį semestrą planuojama užbaigti viešomis mokslinėmis dirbtuvėmis, kuriose būtų
apibendrinami atitinkamo semestro tyrimų rezultatai bei suformuojamos sekančio semestro veiklos
gairės.
Kiekvienais akademiniais metais planuojama surengti mažiausiai vieną tarptautinę konferenciją, skirtą
intelektualių technologijų etikos ir teisės tyrimams, kuriose būtų viešai pristatomi ir projekto veiklų
rezultatai.

Šių veiklų pasekoje tikimasi suformuoti ateities teisės gaires, publikuoti mokslinius straipsnius Ateities teisės
laboratorijoje nagrinėjamos problematikos teorinių ir metodologinių aspektų kontekste, o taip pat surinkti ir
viešai publikuoti mokslinių konferencijų, dirbtuvių ar diskusijų metu surinktą mokslinę medžiagą.
Planuojama visas mokslines diskusijas, dirbtuves ir konferencijas filmuoti ir transliuoti, o straipsniai, pranešimai
ir visa kita mokslinė bei mokslo populiarinimo produkcija bus viešinama specialiai tam sukurtoje interneto
svetainėje bei socialinių tinklų kanaluose. Tokiu būdu bus užtikrinta ir Ateities teisės laboratorijos mentorių,
vadovų ir įkvėpėjų verslo ar asmeninio žinomumo plėtra.
Šiuo metu Ateities teisės laboratorijoje ypatingai reikia:
1)
2)
3)
4)
5)

Mokslinių tyrimų metodologijos ekspertų
Duomenų analizės ekspertų
Dirbtinio intelekto ir robotikos konsultantų
Programavimo ir sistemų inžinerijos konsultantų
...ir kitų žinovų, įkvėpėjų ir rėmėjų
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