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Kvietimas prisijungti prie Ateities teisės laboratorijoje vykdomų tyrimų
Kviečiame teisės ir kitų sričių studentus, jaunuosius ir profesionalius tyrėjus prisijungti prie Ateities teisės
laboratorijoje vykdomų ateities technologijų teisės ir teisės technologijų ateities tyrimų.
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.
Šiuo laišku kviečiame inicijuoti Ateities teisės laboratorijos tikslą atitinkančius tyrimus, arba prisijungti prie jau
veikiančios ateities teisės tyrimų grupės.
Ateities teisės tyrimų grupės yra sudaromos tikslu į jas įtraukti studentus, jaunuosius ir profesionalius tyrėjus,
kurių tyrimams vadovautų didžiausią mokslinį patyrimą atitinkamoje srityje turintis grupės narys. Visų tyrimų
grupių atliekami tyrimai yra susiję su konkrečiomis technologijų, etikos ir teisės srities tematikomis.
Pripažįstant, kad tik tarpdisciplininis bendradarbiavimas gali pilnai atskleisti iškeltą problematiką, bus siekiama
nuolatinės grupių narių rotacijos, maksimaliai glaudaus bendradarbiavimo ir keitimosi žiniomis, patirtimi bei
dalykiniais ryšiais. Tikimasi, kad toks bendradarbiavimas duos reprezentatyvius ir validžius tyrimų rezultatus,
o tyrimų grupių sudėtis leis tobulinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų mokslinę kvalifikaciją.
Tyrimų grupių sandara ir tarpdisciplininio požiūrio poreikis natūraliai reikalaus ir intensyvaus mokslinių žinių
apsikeitimo bei mokslo populiarinimo veiklų. 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.
Šiuo metu Ateities teisės laboratorijoje veiklą yra pradėjusios šios tyrimų grupės:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ateities technologijų reguliavimo principų ir etikos tyrimų grupė (mentorius – dr. Paulius Astromskis)
Natūralios kalbos technologijų tyrimų grupė (mentorius – prof. Darius Amilevičius)
Autonominių automobilių reguliavimo tyrimų grupė (mentoriai – Juras Žymančius ir Andrius Urniežius)
Sveikatos teisės reguliavimo tyrimų grupė (mentorė – Kristina Astromskė)
Asmens duomenų apsaugos reguliavimo tyrimų grupė (mentorius – Vilius Benušis)
Intelektinės nuosavybės reguliavimo tyrimų grupė (mentorius – Andrius Jurevičius)
Kibernetinio saugumo reguliavimo tyrimų grupė (mentorius – Artūras Ždanovičius)

Prisijunkite prie mūsų!
Pagarbiai,
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