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Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 405 kab.,  

tel. (8 5) 2366175, el. paštas: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 2 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 160 80 80 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įgytų sistemingų žinių apie konstitucinės teisės esmę, apie bendrąsias konstitucinės teisės 

kategorijas, apie konstitucinės teisės institutus ir jų tarpusavio sąsajas. Taip pat siekiama, kad studentai suprastų 

konstitucinės priežiūros esmę ir reikšmę, kad išstudijuotų pagrindinę Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 

jurisprudenciją ir išsiugdytų sisteminį požiūrį į konstitucinę teisę ir jos vietą teisės sistemoje. Ugdomi studentų gebėjimai 

taikyti Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, identifikuoti ir analizuoti pagrindines konstitucinės teisės problemas ir 

suvokti jų esmę. Siekiama, kad studentai suprastų pagrindines Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ją detalizuojančių 

įstatymų nuostatas, gebėtų jas taikyti ir aiškinti remdamiesi Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Nagrinėjamos 

konstitucinės normos, jomis įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės bei jų apsaugos ar ribojimo principai, pagrindinių 

konstitucinio lygmens valstybės institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės ir Konstitucinio Teismo – 

teisinės padėties pagrindai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įgis sistemingų žinių apie konstitucinės teisės esmę, apie bendrąsias 

konstitucinės teisės kategorijas, apie konstitucinės teisės institutus ir 

jų tarpusavio sąsajas; 

Paskaitos, 

seminarai, 

savarankiškas 

darbas, probleminis 

dėstymas. 

Egzaminas raštu 

(atviri ir uždari 

klausimai / 

užduotys) ir 

kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per seminarus. 

- suvoks Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, gebės jas 

paaiškinti remdamasis Konstitucinio teismo jurisprudencija; 

- supras konstitucinės priežiūros esmę ir reikšmę; 

- gebės analizuoti Konstitucinio Teismo jurisprudenciją ir suvoks jos 

įtaką teisės sistemoje; 

- gebės identifikuoti ir analizuoti pagrindines konstitucinės teisės 

problemas ir suvokti jų esmę; 

- gebės suvokti ir aiškinti konstitucinės teisės normų prasmę ir teisingai 

jas taikyti teisiniams sprendimams pagrįsti; 

- įgis žinių apie pagrindinių konstitucinio lygmens valstybės institucijų; 

- įgis mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms savarankiškoms 

studijoms. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Konstitucinės teisės samprata, mokslas, 

šaltiniai. Lietuvos valstybės konstitucijų ir 

konstitucingumo raida. 

2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

2. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir jos 

apsauga. 
4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

3. Žmogaus teisės ir laisvės konstitucinėje teisėje. 4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

4. Lietuvos Respublikos pilietybė ir užsieniečių 

teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje. 
6  4    10 10 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

5. Lietuvos Respublikos ūkio, finansų ir politinių 

interesų (valios) formavimo konstituciniai 

pagrindai. 

2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

6. Lietuvos valstybės forma, administraciniai 

vienetai, simboliai, valstybės apsauga. 
2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

7. Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir ją 

vykdančių institucijų sistema. 
2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

8. Lietuvos Respublikos rinkimų ir referendumo 

teisė. 
6  4    10 10 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

9. Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo nario 

statusas, įstatymų leidybos procesas. 
6  4    10 10 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

10. Lietuvos Respublikos Prezidentas. 4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

13. Teismas ir teisingumas Lietuvos Respublikoje. 2  2    4 4 

Mokslinės literatūros 

įsisavinimas, šaltinių 

analizė. 

Iš viso 48  32    80 80  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis vertinimas už 

darbą per seminarus 
20 Semestro metu 

Daugiausiai 2 balai. Iki 1 balo galima gauti už teisingus 

atsakymus į klausimus, aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą 

diskusijose, problemų formulavimą ir jų sprendimų siūlymą 

(paiešką), turiningų kritinių pastabų teikimą ir pan. Dar iki 1 

balo galima gauti už atsakymus į kolokviumo klausimus. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Daugiausiai 8 balai. Studentams pateikiamos atviro ir uždaro 

tipo užduotys (klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų 

vertinami balais. 

 

 

 

 



Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BIRMONTIENĖ, T., et al. 2012 
Lietuvos konstitucinė teisė: 

vadovėlis 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

http://ebooks.mruni.eu/prod

uct/lietuvos-konstitucin-teis 

JANKAUSKAS, K., et al. 2010 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos, 1993–

2009 

 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

JARAŠIŪNAS, E. 2003 

Valstybės valdžios 

institucijų santykiai ir 

Konstitucinis Teismas 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

KŪRIS, E. 2008 

Konstitucinė teisė kaip 

jurisprudencinė teisė: 

konstitucinė justicija ir 

konstitucinės teisės 

paradigmos transformacija 

Lietuvoje: habilitacijos 

procedūrai teikiamų mokslo 

darbų apžvalga 

 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

KŪRIS, E., et al. 2011 
Lietuvos teisinės institucijos: 

vadovėlis 
 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

SINKEVIČIUS, V. 2011 Parlamento teisės studijos  
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

ŠILEIKIS, E. 2005 

Alternatyvi konstitucinė 

teisė. 2-asis patais. ir papild. 

leid. 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

Papildoma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A. 2007 

Konstitucinio skundo 

samprata ir reikšmė 

konstitucinėje teisminėje 

kontrolėje. Jurisprudencija 

Nr. 11 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

BARAK, A. 2005 

Teismo diskrecijos prigimtis 

ir jos reikšmė vykdant 

teisingumą. Justitia 

Nr. 3 Vilnius: Justitia 

JARUKAITIS, I. 2011 

Europos Sąjunga ir Lietuvos 

Respublika: konstituciniai 

narystės pagrindai 

 Vilnius: Justitia 

KŪRIS, E. 2011 

Konstitucinės justicijos 

proceso teisės klausimu. 

Teisė 

t. 78 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MESONIS, G. 2010 
Konstitucijos interpretavimo 

metodologiniai pagrindai 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

SINKEVIČIUS, V. 2002 
Lietuvos Respublikos 

pilietybė 1918-2001 metais 
 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

 

http://ebooks.mruni.eu/product/lietuvos-konstitucin-teis
http://ebooks.mruni.eu/product/lietuvos-konstitucin-teis

