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Darbo patirtis
Datos 1997 lapkritis – 1999 kovas Teisės instituto specialistas (teisės aktų projektų rengimas; teisės aktų
ekspertavimas; teisės sistemos reformos metmenų rengimas).
1999 kovas – 2000 kovas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus (ombudsmeno) padėjėjas (skundų dėl
valstybės pareigūnų ir valdžios institucijų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas, pasiūlymų dėl žmogaus
teisių instituto tobulinimo teikimas).
Nuo 2003 m. kovo mėn. iki 2004 m. liepos mėn. – Respublikos Prezidento atstovas Seime ir Vyriausybėje,
vėliau - Respublikos Prezidento patarėjas teisės klausimais (Prezidento teisėkūros iniciatyvos teikimas
parlamente ir Vyriausybėje, dalyvavimas formuojant nacionalinę teismų sistemą).
Nuo 1999 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto doktorantas, vėliau - lektorius, nuo 2005 m. –
docentas, nuo 2010 m. – profesorius (suteikti docento ir profesoriaus pedagoginiai vardai).
2010-2015 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas
(daugiau nei 50 darbuotojų pedagoginės ir mokslinės veiklos administracinis koordinavimas).
2010 – 2015 m. Mykolo Romerio Universiteto Senato narys, Senato Etikos ir Statuto priežiūros komiteto
pirmininkas (dalyvavimas priimant esminius su universiteto veikla susijusius sprendimus).
2011 – 2015 m.; 2018 - 2021 m. Lietuvos Respublikos advokatų egzaminų komisijos narys (Skirtas LR
teisingumo ministro, advokatų kvalifikacijos vertinimas).
Nuo 2010 m. Teisės krypties doktorantūros komiteto narys (Mykolo Romerio ir Vytauto Didžiojo universitetų
teisės krypties doktorantūros komitetas – aukščiausios studijų pakopos mokslo darbų naujumo, moksliškumo,
problematikos ir kt. vertinimas).
Nuo 2015 m. Mykolo Romerio universiteto frankofoniškų šalių centro koordinatorius (administracinė veikla
siekiant plėtoti universiteto ryšius su frankofoniškomis šalimis).
Nuo 2013 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos arbitražo teismo arbitras (civilinė, baudžiamoji ir administracinė teisė).
Nuo 2015 iki 2021 metų LR Vyriausybės antrą kartą skirtas Lietuvos Respublikos prokurorų atestacinės
komisijos nariu (Lietuvos prokuratūros kadrų politika, baudžiamosios teisės politikos formavimas).
Nuo 2015 iki 2019 m. – keveriems metams Aukštojo mokslo tarybos narys (skirtas Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro, aukštojo mokslo politikos formavimas, ekspertinis vertinimas).
Nuo 2015 m. – Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas penkeriems metams Lietuvos mokslo tarybos
nariu (įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos
vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais
Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina programinį konkursinį
finansavimą).
Nuo 2016 iki 2019 m. - Vartojimo teisinių paslaugų sutarčių standartinių sąlygų nesąžiningumo nustatyto
komisijos pirmininkas (3 metams skirtas LR teisingumo ministro).
Nuo 2016 iki 2019 m. – trims metams LR Vyriausybės nutarimu paskirtas Lietuvos mokslo premijų komisijos
nariu.
Nuo 2017 m. Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys.
2017 - 2018 m. – Parlamento skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu (e-rinkimų
sistemos kūrimas, priimami IT technologijų sprendimai rinkimų srityje, korupcijos prevencija, partijų
finansavimo skaidrumas).
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Pagrindinės Dėstau teisės teoriją lietuvių ir prancūzų kalbomis, teisės aktų vertinimo metodologijos,
veiklos ir teisinės valstybės kūrimo, teisės sociologijos disciplinas, vedu tobulinimosi kursus
ekspertinis advokatams ir valstybės tarnautojams, esu daugelio Europos universitetų vizituojantis
darbas profesorius, esu daugiau nei 50 mokslo publikacijų Lietuvos ir pasaulio leidiniuose (kurie
yra Thomson Reuters WEB of Science, SCOPUS duomenų bazėse) autorius bei
bendraautorius, tarptautinių konferencijų pranešėjas lygybės principo, teismų veiklos,
teisingumo įgyvendinimo, teisėkūros tobulinimo ir kitais klausimais. Dalyvauju Lietuvos
Esu Lietuvos

Respublikos Seimo įvairių komitetų įstatymų projektų vertinimo ekspertinėje veikloje.

mokslo tarybos
narys ir ekspertas

Darbovietės Mykolo Romerio universitetas, Ateities 20, LT-08300 Vilnius
pavadinimas ir
adresas
Darbovietės Socialiniai mokslai, teisė.
veiklos sritis
arba ūkio šaka

Kvalifikacija 1999 m. baigiau Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, suteikta teisininko kvalifikacija.

Pagrindiniai Daktaro disertacija “Teisės ir įstatymo santykis“ (diplomo Nr. DA012167). Mokslinių
dalykai, interesų sritis – teisės aktai ir jų tobulinimas.
profesiniai
gebėjimai
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Įstaigos, kurioje 1995/1996 m. tęsiau teisės studijas Liono Žano Muleno universitete ir gavau Prancūzijos
įgytas metų universitetinių studijų diplomą (DEUF).
išsilavinimas, Mykolo Romerio universitetas
pavadinimas ir
tipas

Kvalifikacijos Socialinių mokslų teisės krypties daktaras
lygmuo pagal ISCED 6
nacionalinę arba
tarptautinę
klasifikaciją
Asmeniniai
gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(- Lietuvių
os)

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas
Europos

Kalbėjimas

Supratimas
Klausymas

Skaitymas

Rašymas

Bendravimas

Informacijos

žodžiu

pateikimas

lygmuo*

žodžiu
Prancūzų

C

Įgudęs

C

Įgudęs

C

Įgudęs

C

Įgudęs

B Pažengęs

2 vartotojas 2 vartotojas 1 vartotojas 1 vartotojas 2 vartotojas
Rusų

C

Įgudęs

C

Įgudęs

C

Įgudęs

B Pažengęs B Pažengęs

2 vartotojas 1 vartotojas 1 vartotojas 2 vartotojas 2 vartotojas
Anglų

B Pažengęs B Pažengęs B vPažengęs B Pažengęs B Pažengęs
2 vartotojas 2 vartotojas 2 vartotojas 2 vartotojas 2 vartotojas

Socialiniai Komunikabilus, sugebantis sudominti, randantis bendrą kalbą su įvairiausiais žmonėmis,
gebėjimai ir sėkminga kompromisų paieška, puikia pavyksta integruotis komandiniame darbe,
kompetencijos prisitaikyti prie daugiakultūrinio konteksto ir tarptautinėje erdvėje
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Organizaciniai Vadovavimas universiteto padaliniui, sėkmingas darbas komisijose ir komitetuose,
gebėjimai ir strateginis mąstymas, kryptingumas, iniciatyvumas, sugebėjimas sudominti grupę, ją
kompetencijos valdyti ir nukreipti siekiant bendrų tikslų

Darbo gerai moku naudotis „Microsoft Office™“ programomis (Word™, Excel™ ir
kompiuteriu PowerPoint™ ir kt.).
gebėjimai ir
kompetencijos

Kiti gebėjimai ir Dvi kadencijas Lituanie – France asociacijos prezidentas (10 metų); “Europos Judėjimo”
kompetencijos Lietuvoje valdybos narys, AMADE asociacijos valdybos narys, ilgametis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos egzamino organizacinio komiteto narys.
2019 metų profesoriaus Prano Dovydaičio premijos laureatas.
Žymaus tarpukario Lietuvos visuomenės veikėjo, Nepriklausomybės Akto signataro, Ministro
Pirmininko, teisininko, filosofo, profesoriaus Prano Dovydaičio premija teikiama kasmet už
geriausias metų mokslo publikacijas.
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