
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

SOCIALINĖS APSAUGOS TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Vida Petrylaitė 

Kitas (-i): lekt. dr. Jurij Maculevič 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 311 kab.,  

tel. (8 5) 2366170, el. paštas: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 7 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Darbo teisė. Bendroji dalis ir kolektyviniai darbo santykiai 

Darbo teisė. Individualūs darbo santykiai 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 130 32 98 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Supažindinama su socialinės apsaugos teisės šaka, jos dalyku, metodais, funkcijomis ir principais, suteikiama žinių apie 

Lietuvos socialinės apsaugos sistemą. Ugdomos kompetencijos: esminis socialinės apsaugos teisės institutų suvokimas; 

gebėjimas savarankiškai analizuoti teisės aktus ir teismų praktiką; gebėjimas taikyti žinias ir šaltinius praktikoje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įsisavins žinias apie socialinės apsaugos sistemą, ją 

sudarančių elementų esminius bruožus ir tarpusavio 

santykį; 

Paskaitos, probleminis 

dėstymas. Seminarų metu: 

susijusių mokslinių 

požiūrių, pavyzdžių, 

situacijų aptarimas; 

probleminis atskirų 

elementų pristatymas ir 

diskusijos. 

Testas: atviro ir uždaro tipo 

klausimai. Aktyvus 

dalyvavimas diskusijose 

seminarų metu. 
- gebės atskleisti socialinės apsaugos sampratą, santykį 

su socialine politika, pagrindinių institutų reguliavimo 

esmę ir reikšmę pozityviojoje ir precedentų teisėje; 

- įsisavins teisinio reguliavimo ir precedentų sistemą ir 

gebės savarankiškai taikyti šias žinias konkrečiose 

praktinėse situacijose; 

Paskaitos, probleminis 

dėstymas. Savarankiškas 

darbas – informacijos 

paieška, analizė ir trumpų 

pranešimų rengimas 

grupėse. Seminarų metu: 

savarankiško darbo 

rezultatų pristatymas, 

praktinių situacijų 

sprendimas, jų aptarimas. 

Tarpinis atsiskaitymas: 

atviro tipo klausimai 

(kaupiamojo balo 50 proc.). 

- gebės įvertinti socialinės apsaugos teisinius, socialinius, 

demografinius bei ekonominius aspektus ir pateikti 

nuomonę apie sistemos raidos tendencijas; 

Pranešimo turinys, 

pristatymas seminaro metu, 

atsakymai į dėstytojo ir kitų 

seminaro dalyvių klausimus 

(kaupiamojo balo 50 proc.). 

- gebės savarankiškai studijuoti ir analizuoti 

nacionalinius bei tarptautinius socialinės apsaugos 

teisės šaltinius ir įvertinti jų santykį. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Socialinės apsaugos teisės dalykas, metodas, 

funkcijos, principai. 
2   2   4 10 Šaltinių studijavimas. 

2. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. 2   2   4 10 

Šaltinių studijavimas, 

teisės aktų analizė, 

informacijos paieška, 

rašto darbo rengimas. 

3. Socialinės apsaugos samprata, rūšys, formos. 2   2   4 10 
Šaltinių studijavimas, 

teisės aktų analizė. 

4. Socialinio draudimo sistema ir išmokos. 6   2   8 15 

Teisės aktų ir teismų 

praktikos analizė, 

praktinių situacijų 

analizė. 

5. Valstybinės pensijos ir pensinio pobūdžio 

išmokos. 
4   2   6 14 

Teisės aktų ir teismų 

praktikos analizė, 

praktinių situacijų 

analizė. 

6. Socialinės paramos sistema ir išmokos. 4   2   6 14 

Teisės aktų ir teismų 

praktikos analizė, 

praktinių situacijų 

analizė. 

        25 
Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 20   12   32 98  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Rašto darbas (pranešimo 

parengimas ir pristatymas) 
20 

Iki semestro 

pabaigos 

Maksimalus įvertinimas 2 balai. Vertinant atsižvelgiama į: 

- darbo turinį (išsami problemos analizė, naudotų šaltinių 

apimtis ir tikslingumas, kritinis analitinis vertinimas, 

išvadų/rekomendacijų formulavimas) (max. 1 balas); 

- darbo pristatymą (glaustas koncentruotas informacijos 

pateikimas, rišli mokslinė kalba, informatyvių vaizdinių 

priemonių naudojimas) (max. 1 balas). 

Tarpinis atsiskaitymas 20 
Semestro 

vidurys 

Maksimalus įvertinimas 2 balai. Vertinant atsižvelgiama į 

atsakymų turinį (argumentuoti atsakymai pateikti tinkamai 

pritaikius teisės aktų normas). 

Egzaminas 60 Sausio mėn. 

Maksimalus įvertinimas 6 balai. Vertinant atsižvelgiama į: 

- uždarų klausimų teisingų atsakymų skaičių (max. 4 balai 

atsižvelgiant į teisingų ir klaidingų atsakymų proporciją); 

- atviro klausimo atsakymo turinį (argumentuotas, teisės 

aktais bei kitais šaltiniais pateiktas atsakymas, 

pateikiamas individualus vertinimas, rekomendacijos) ir 

dėstymas (rišli mokslinio stiliaus kalba) (max. 2 balai). 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BITINAS, A.; 

CIRTAUTAITĖ-

KAMINSKIENĖ, S.; 

PETRYLAITĖ, V. 

2020 Socialinės apsaugos teisė  
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

BITINAS, A.; 

TARTILAS, J.; 

LITVAITIENĖ, J. 

2011 Socialinės apsaugos teisė  

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 



LAZUTKA, R. 2007 

Pensijų sistemų raida 

Lietuvoje. Filosofija. 

Sociologija 

t. 18 
Vilnius: Sociologijos 

institutas 

PIETERS, D. 1998 

Įvadas į pagrindinius 

socialinės apsaugos 

principus 

 Vilnius: Eugrimas 

SCHULTE-MIMBERG, 

U., et al. 
1998 

Socialinė apsauga: Tikslas, 

reikšmė, įtaka ir 

organizacinė struktūra 

[interaktyvus] 

 
www.sec.lt/docs/pubs/socb

ook_97.pdf 

Papildoma literatūra 

GUOGIS, A. 2006 

Kai kurie socialinio 

solidarumo praradimo 

aspektai Vakaruose ir 

Lietuvoje. Socialinis darbas 

Nr. 5 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

GUOGIS, A. 2000 Socialinės politikos modeliai   Vilnius: Eugrimas 

Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

Nuo 

2001 

Socialinis pranešimas 

[interaktyvus] 
 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

www.socmin.lt  

TARTILAS, J. 2005 Socialinės saugos pagrindai  

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

 

http://www.sec.lt/docs/pubs/socbook_97.pdf
http://www.sec.lt/docs/pubs/socbook_97.pdf
http://www.socmin.lt/

