
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

TEISINIŲ SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ PRAKTIKUMAS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Rūta Bakševičienė 

 

Kitas (-i): 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės 

katedra 

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 Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 7 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Teisės sociologija 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 32 48 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Gebėjimas išskirti ir kryptingai rinkti, sisteminti ir apibendrinti faktus teisiniams argumentams bei įrodomosioms 

išvadoms pagrįsti; gebėjimas egzistuojančiais faktais pagrįsti teisines išvadas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės atskirti teisinius-socialinius reiškinius, nuo kitų 

socialinių reiškinių ir identifikuoti bei apsibrėžti juos, kaip 

teisinių-sociologinių tyrimų objektus; 
Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

ruošimas, kontroliniai 

rašto darbai. 

- gebės suvokti socialines grupes, kaip teisinių-sociologinių 

tyrimų objektus, jų specifiką bei reikšmę teisėje bei 

teisiniuose-sociologiniuose tyrimuose; 

- teisinio-sociologinio tyrimo, kaip vieno teisės ir jos 

reiškinių pažinimo būdo, jo reikšmės bei naudos teisės ir 

jos reiškinių pažinimo metodų sistemoje supratimas; 

- supras teisinio-sociologinio tyrimo esmę (gebės nusistatyti 

tyrimo objekto ribas, kertines šiam tyrimui tinkamas 

sąvokas (kategorijas), tyrimo planą (eigą), metodus); 
Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

ruošimas, kontroliniai 

rašto darbai. 
- gebės pažinti galimus teisinių-sociologinių tyrimų faktų 

pateikimo būdus, jų pliusus minusus; 

- gebės kryptingai rinkti, sisteminti ir apibendrinti faktus 

teisiniams argumentams bei įrodomosioms išvadoms 

pagrįsti; 
Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

ruošimas, kontroliniai 

rašto darbai. 

- gebės egzistuojančiais faktais pagrįsti teisines išvadas; 

- gebės suprasti teisinių sociologinių tyrimų objekto 

nustatymo, tyrimo eigos, išvadų 

objektyvumą/neobjektyvumą įtakojančius veiksnius 

(poveikį). 

 

Temos Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt
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Užduotys 

1. Empiriniai metodai, šiandienos teisės moksle. 

Teisinis-sociologinis tyrimas, kaip empirinių 

metodų naudojimo išraiška ir probleminių 

reiškinių teisėje identifikavimo bei analizės 

būdas. 

4  2    6 4 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Teisinių-sociologinių tyrimų paskirtis, reikšmė 

šiandieninėje Lietuvos teisinėje praktikoje. 

Visuomenė ir socialinė grupė, kaip teisinio-

sociologinio tyrimo objektas. 

4  2    6 6 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

3. Teisinių-sociologinių tyrimų metodologija, jos 

naudojimo teisėje specifika, tyrimų rūšys, tipai, 

naudojimo ypatumai. 

6  2    8 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; darbo 

atlikimo procesas. 

4. Teisinio-sociologinio tyrimo programa: 

programos sudarymas, kiekybiniai ir 

kokybiniai tyrimai, metodų specifika. 

4  2    6 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; darbo 

atlikimo procesas. 

5. Teisinio-sociologinio tyrimo plano sudarymas, 

tyrimo aprašymas. Teisinio-sociologinio tyrimo 

aptarimas. 

4  2    6 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; darbo 

atlikimo procesas. 

 
       14 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 22  10    32 48  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas tiriamasis 

darbas 
60 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiška darbas (tyrimas), 

išanalizuojant, identifikuojant pasirinktą teisinę problemą 

(reiškinį). 

Egzaminas 40 Semestro gale 
Atsakymas į klausimą; studentai turi atskleisti teisinio-

sociologinio tyrimo specifiką apibūdinančias žinias. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BAKŠEVIČIENĖ, R. 2011 
Teisės socialumas. 

Socialinių mokslų studijos 
Nr. 3 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

BAKŠEVIČIENĖ, R. 2005 

Visuomenės dalijimosi į 

socialines grupes 

dėsningumų atspindys 

šiandienėje Lietuvos 

įstatymų leidyboje. Teisė 

t. 52 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

KARDELIS, K. 1997 

Mokslinių tyrimų 

metodologija ir metodai: 

vadovėlis 

 Kaunas: Technologija 

PRUSKUS, V. 2004 

Sociologija: teorija ir 

praktika: mokomasis 

leidinys 

 
Vilnius: Vilniaus teisės ir 

verslo kolegija 

ŠLAPKAUSKAS, V. 2004 
Teisės sociologijos 

pagrindai: vadovėlis 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

Papildoma literatūra 

BAKŠEVIČIENĖ, R. 2001 

Kai kurie Lietuvos įstatymų, 

politikos ir ideologijos 

aspektai. Teisė 

t. 40 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

DURKHEIM, Émile 2001 
Sociologijos metodo 

taisyklės 
 Vilnius: Vaga 

GIDDENS, Anhony 2005 Sociologija  Kaunas: Poligrafija ir 



informatika 

 


