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Auditorinė 8 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Europos Sąjungos teisės pagrindai 

Tarptautinė viešoji teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 125 32 93 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Numatoma išugdyti gebėjimus nustatyti, ar asmuo yra pabėgėlis pagal tarptautinius bei Lietuvos Respublikos teisės aktus 

bei kokios specifinės teisės ir pareigos tenka asmenims, esantiems pabėgėliais prieglobsčio teisės prasme. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įgis išsamių žinių apie prieglobsčio teisės raidą, žinos 

tarptautinės, Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės 

šaltinius prieglobsčio teisės srityje; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- suvoks ir gebės aiškinti prieglobsčio teisės šaltinius, suvoks 

šioje srityje veikiančių tarptautinių vyriausybinių ir 

nevyriausybinių organizacijų, Europos Sąjungos ir 

nacionalinių institucijų vaidmenį, vykdomas funkcijas ir jų 

tarpusavio sąsajas; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- studentai įgis gebėjimų taikyti sistemiškai analizuoti ir 

taikyti reikšmingą teisinį reguliavimą, sugebės identifikuoti 

galiojančių normų taikymo trūkumus. 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Pabėgėlių ir prieglobsčio teisės sąvoka, raida, 

šaltiniai. 
4  4    8 16 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Pabėgėlio sąvoka (ir kitos giminingos 

sąvokos); pabėgėlio statusas; negrąžinimo 

principas; atsakomybės už neteisėtą atvykimą 

2  2    4 10 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė. 
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netaikymo principas. 

3. Prieglobsčio prašytojų sulaikymo 

problematika; šeimos vienybės principas; 

prieglobstis ir kitos tarptautinės apsaugos 

formos; priverstinės migracijos draudimas 

(„teisė nebūti pabėgėliu“). 

4  4    8 15 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė. 

4. Prieglobstį gavusių asmenų socialinės 

integracijos aspektai. 
2  2    4 10 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė 

5. Europos Sąjungos prieglobsčio sistema ir jos 

nuostatų taikymas praktikoje. 
4  4    8 16 

Mokslinės literatūros 

ir teismų praktikos 

analizė. 

        26 
Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 16  16    32 93  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas mokslo 

tiriamasis darbas 
20 Semestro metu 

Semestro metu seminarams savarankiškai rengiamasi 

pateiktais klausimais, analizuojama teismų praktika. 

Taikomas kaupiamasis balas, o seminarų metu gauti 

įvertinimai sudaro 20 proc. galutinio vertinimo. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Atsakymai į tris pateiktus klausimus: pateiktais klausimais 

siekiama atskleisti studentų įgytas prieglobsčio teisės žinias, 

jų sisteminį, analitinį ir kritinį mąstymą, prieglobsčio teisės 

problematikos suvokimą ir gebėjimą kūrybiškai spręsti 

kylančias problemas. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BIEKŠA, L. 2009 

Europos Sąjungos 

direktyvos 2004/83/EB įtaka 

aiškinant pabėgėlio sąvoką. 

Jurisprudencija 

Nr. 3 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

JAKULEVIČIENĖ, L. 2006 

Pagrindinės Europos 

Sąjungos prieglobsčio 

teisyno įgyvendinimo 

problemos Lietuvoje. 

Jurisprudencija 

Nr. 4 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

VYSOCKIENĖ, L. 2005 Pabėgėlių teisė  

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

Papildoma literatūra 

GOODWIN-GILL, G. S.; 

MCADAM, J. 
2007 

The Refugee in International 

Law 
 

Oxford: Oxford University 

Press 

JOLY, D. (ed.) 2002 
Global Changes in Asylum 

Regimes 
 

Basingstoke: Palgrave 

Macmillan 

VĖBRIENĖ, D. (red.) 1996 

Pabėgėlio statuso nustatymo 

procedūrų ir kriterijų 

vadovas: pagal 1951 m. 

Konvenciją ir 1967 m. 

Protokolą dėl pabėgėlių 

statuso 

 Vilnius: Pozicija 

 


