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Auditorinė 1 (rudens) 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 

6 156 12 144 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įsisavintų bendrąsias teisės kategorijas bei teisės dogmatikos postulatus, išsiugdytų normatyvų ir 

sisteminį požiūrį į teisę bei su ja susijusius reiškinius, susipažintų su konkuruojančiomis teisės sampratomis ir suvoktų 

bendruosius teisės sistemos funkcionavimo dėsningumus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įsisavins bendrąsias teisės kategorijas bei 

teisės dogmatikos postulatus; 
Pagrindinė medžiaga išdėstoma per 

paskaitas. Dėstymas probleminis, taikomi 

tiriamieji metodai. Užsiėmimų metu 

sudaroma galimybė studentui pareikšti savo 

nuomonę analizuojamais klausimais. 

Studentai skatinami vertinti konkuruojančius 

argumentus, pateikti auditorijai savo 

pasirinktą poziciją ir ją apginti, ugdomi 

studentų savarankiško darbo gebėjimai. 

Paskaitų lankymas neprivalomas, bet 

rekomenduotinas. 

Egzaminas raštu 

(atviri klausimai ir 

užduotys).  

- išsiugdys normatyvų ir sisteminį požiūrį į 

teisę bei su ja susijusius reiškinius; 

- įgys žinių apie konkuruojančias teisės 

sampratas; 

- įgys žinių apie bendruosius teisės sistemos 

funkcionavimo dėsningumus ir 

susiformuos jų suvokimui būtinus įgūdžius; 

- įgys gebėjimų operuoti bendrosiomis 

teisinėmis kategorijomis bei identifikuoti jų 

sąsajas su svarbiausiomis teisės 

sampratomis; 

- įgys teisinių tekstų aiškinimo ir teisinio 

kvalifikavimo pradmenis. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 
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Užduotys 

1. Teisės teorija kaip bendras mokslas apie teisę.  1      1 4 
Literatūros 

įsisavinimas. 

2. Konkuruojančios teisės teorijos. 3      3 20 
Literatūros 

įsisavinimas. 

3. Pagrindinės pozityviosios teisės kategorijos 8      8 100 

Literatūros 

įsisavinimas ir 

šaltinių analizė. 

        20 Pasiruošimas 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt


egzaminui. 

Iš viso 12      12 144  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

    

Egzaminas 100 Semestro metu Studentams pateikiamos atviro tipo klausimai ir užduotys.  

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

BAUBLYS, L., et al. 2012 

Teisės teorijos įvadas: 

vadovėlis. 2-asis patais. ir 

papild. leid. [arba 2010, 1 

leid.] 

 Vilnius: MES 

HART, H. L. A. 1997 Teisės samprata  Vilnius: Pradai 

KELSEN, H. 2002 Grynoji teisės teorija  Vilnius: Eugrimas 

LEONAS, P. 1995 
Teisės enciklopedija 

[fotografuotinis leidimas] 
 Vilnius: Pozicija 

MIKELĖNIENĖ, D.; 

MIKELĖNAS, V. 
1999 

Teismo procesas: teisės 

aiškinimo ir taikymo 

aspektai 

 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

GALGINAITIS, J. 2002 

Teisinė sistema ir 

pagrindinės jos subsistemos 

kaip lyginamosios teisėtyros 

objektas. Teisė 

t. 44 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

KŪRIS, E. 1997 

Ko neparašė Rogeris 

Cotterrellas, arba 

subjektyvus teisės 

sociologijos įvado įvadas. In 

COTTERRELL, R., Teisės 

sociologija: įvadas  

 Kaunas: Dangerta 

KŪRIS, E. 2006 
Konstitucija kaip teisė be 

spragų. Jurisprudencija 
Nr. 12. 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

KŪRIS, E. 1993 

Teisinė valstybė, teisės 

sistemų įvairovė ir Vakarų 

teisės tradicija. In 

GLENDON, M. A.; 

GORDON, M. W.; 

OSAKWE, C. Vakarų teisės 

tradicijos 

 Vilnius: Pradai 

LATVELĖ, R. 2011 

Teisėjas kaip įstatymų 

leidėjo partneris, arba keli 

teoriniai požiūriai į teisėjo 

vaidmenį aiškinant teisę 

Parlamento 

studijos, 2011 

m., Nr. 10 

http://www.parlamentostudi

jos.lt/Nr10/10_teise_2.htm 

LASTAUSKIENĖ, G. 2004 
Bendras mokslas apie teisę ir 

jo perspektyvos. Teisė 
t. 51 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

 


