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Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įgytų sistemingų žinių apie pagrindinių teisės institutų atsiradimą, jų augimą ir plėtotę Vakarų 

teisės tradicijos šalyse, specialiąsias teisės istorijos kategorijas, jų tarpusavio sąryšius ir sąsajas su galiojančia teise, 

įsisavintų teisės istorijos dogmatikos postulatus, išsiugdytų normatyvų ir sisteminį požiūrį į teisės bei su ja susijusių 

reiškinių raidą, įgytų žinių apie konkuruojančias teisės istorijos vizijas ir suvoktų pagrindinius teisės bei teisinių sistemų 

tipus ir jų kaitos dėsningumus. Ugdomi studentų gebėjimai aiškinti istorinės teisės nuostatas, identifikuoti ir analizuoti 

fundamentalias teisės istorijos problemas ir suvokti jų sprendimo reikšmę galiojančios teisės plėtrai. Studentams ugdomi 

tolesnių kryptingų, savarankiškų studijų poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai 
Vertinimo 

metodai 

Studentas: 

- įgys sistemingų žinių apie pagrindinių teisės 

institutų atsiradimą, jų augimą ir plėtotę 

vakarų teisės tradicijos šalyse, specialiąsias 

teisės istorijos kategorijas, jų tarpusavio 

sąryšius ir sąsajas su galiojančia teise, 

įsisavins teisės istorijos dogmatikos 

postulatus; 

Paskaitos, probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas, konkuruojančių argumentų 

analizė ir vertinimas, savarankiškas darbas, 

pratybos, konsultacijos, istorinės teisinės 

medžiagos analizė, diskusijos. 

Diskusiniai 

klausimai, įvairių 

užduočių 

sprendimas. 

- išsiugdys normatyvų ir sisteminį požiūrį į 

teisės bei su ja susijusių reiškinių raidą; 

Paskaitos, probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas, konkuruojančių argumentų 

analizė ir vertinimas, savarankiškas darbas, 

pratybos, konsultacijos, istorinės teisinės 

medžiagos analizė, diskusijos. 

Diskusiniai 

klausimai, įvairių 

užduočių 

sprendimas. 

- įgys žinių apie konkuruojančias teisės 

istorijos vizijas; 

Paskaitos, probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas, konkuruojančių argumentų 

analizė ir vertinimas, savarankiškas darbas, 

pratybos, konsultacijos, istorinės teisinės 

medžiagos analizė, diskusijos. 

Diskusiniai 

klausimai, įvairių 

užduočių 

sprendimas. 

- įgys žinių apie pagrindinius teisės bei teisinių 

sistemų tipus ir jų kaitos dėsningumus ir 

susiformuos jų suvokimui būtinus įgūdžius; 

Paskaitos, probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas, konkuruojančių argumentų 

analizė ir vertinimas, savarankiškas darbas, 

pratybos, konsultacijos, istorinės teisinės 

medžiagos analizė, diskusijos. 

Diskusiniai 

klausimai, įvairių 

užduočių 

sprendimas. 

- įgys gebėjimų operuoti specialiosiomis teisės 

istorijos kategorijomis ir identifikuoti jų 

Paskaitos, probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas, konkuruojančių argumentų 

Diskusiniai 

klausimai, įvairių 
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sąsajas su svarbiausiomis galiojančios teisės 

kategorijomis bei jų vertę tobulinant 

galiojančią teisę; 

analizė ir vertinimas, savarankiškas darbas, 

pratybos, konsultacijos, istorinės teisinės 

medžiagos analizė, diskusijos. 

užduočių 

sprendimas. 

- įgys istorinių teisinių tekstų aiškinimo ir 

fundamentalių teisės istorijos problemų 

identifikavimo ir sprendimo pradmenis; 

Paskaitos, probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas, konkuruojančių argumentų 

analizė ir vertinimas, savarankiškas darbas, 

pratybos, konsultacijos, istorinės teisinės 

medžiagos analizė, diskusijos. 

Diskusiniai 

klausimai, įvairių 

užduočių 

sprendimas. 

- įgys mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms 

savarankiškoms studijoms. 

Paskaitos, probleminis, kritinis medžiagos 

pateikimo būdas, konkuruojančių argumentų 

analizė ir vertinimas, savarankiškas darbas, 

pratybos, konsultacijos, istorinės teisinės 

medžiagos analizė, diskusijos. 

Diskusiniai 

klausimai, įvairių 

užduočių 

sprendimas. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Teisės istorijos studijų objektas 

ir metodologija. 
4   2   6 13 Literatūros įsisavinimas. 

2. Senovės teisinės sistemos. 20   8   28 48 
Literatūros įsisavinimas ir šaltinių 

analizė. 

3. Viduramžių teisinės sistemos. 16   8   24 41 
Literatūros įsisavinimas ir šaltinių 

analizė; kolokviumas. 

4. Moderniosios teisinės sistemos. 8   14   22 38 
Literatūros įsisavinimas ir šaltinių 

analizė; kolokviumas. 

Iš viso 48   32   80 140  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis 

vertinimas už 

darbą per 

pratybas 

40 Semestro metu 

Max. 4 balai. Juos galima gauti už teisingus atsakymus į klausimus, aktyvų 

ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, problemų formulavimą ir jų 

sprendimų siūlymą (paiešką), turiningų kritinių pastabų teikimą, kitų 

diskusijos dalyvių pasisakymų ir pan. per pratybas (0.5 balo per vieną 

užsiėmimą), taip pat už teisingus atsakymus į kolokviumo klausimus (po 

0.25 balo už kiekvieną teisingą atsakymą) ir/arba referatų parengimą ir 

pristatymą (po 0.5 balo už vieną referatą). Surinktų balų suma (slenkstis 

≥4.5) suapvalinama iki sveiko skaičiaus ir dauginama iš 0.4. 

Egzaminas 60 Sausio mėn. 

Max. 6 balai. Studentams pateikiama 20 uždaro tipo klausimų (testas). 

Kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 0.5 balo, balų suma (slenkstis 

≥4.5 balo) suapvalinama iki sveiko skaičiaus ir dauginama iš 0.6. Į studijų 

žiniaraštį įrašomas galutinis pažymys (slenkstis ≥5 balai) yra suapvalinta iki 

sveiko skaičiaus balų už darbą per pratybas ir egzaminavimą suma. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

MACHOVENKO, J. 2019 Teisės istorija  
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ANDRIULIS, V., et al. 2002 Lietuvos teisės istorija  Vilnius: Justitia 

GELUMBAUSKIENĖ, 

R.; ŠAPOKA, G. 
2012 

Lietuvos teisės istorijos 

chrestomatija 
 Vilnius: Justitia 

MACHOVENKO, J. 2007 

Teisingumo vykdymas 

Lietuvos Didžiojoje 

Kunigaikštystėje. 

Diskusiniai klausimai 

 Vilnius: Justitia 

MACHOVENKO, J.; 

MAKSIMAITIS, M. 
2008 

Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetas 1641-2007 metais 
 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MAKSIMAITIS, M. 2002 Užsienio teisės istorija  Vilnius: Justitia 



VASILIAUSKAS, V. 1999 
Užsienio teisės istorijos 

chrestomatija 
 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

GALGINAITIS, J. 2002 

Teisinė sistema ir 

pagrindinės jos subsistemos 

kaip lyginamosios teisėtyros 

objektas. Teisė 

t. 44 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

JARAŠIŪNAS, E. 2009 

Konstitucionalizmo 

priešistorė: ištakos ar 

pirmavaizdis? 

Jurisprudencija 

Nr. 4 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

MACHOVENKO, J. 2010 

Aristokratinei valstybei 

alternatyvių junginių teisės 

vaidmuo įgyvendinant 

teisinės valstybės doktriną 

Lietuvos Didžiojoje 

Kunigaikštystėje. 

Jurisprudencija 

Nr. 3 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

MACHOVENKO, J. 2012 

Modernioji ir postmodernioji 

Lietuvos teisės istorijos 

mokslo paradigma. Teisė 

t. 83 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ŠAPOKA, G. 2011 Teisės istorijos uždavinynas   

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

ŠENAVIČIUS, A. 2002 

Lietuvos valstybės teisės 

tradicijos raida XIV a. 

pabaigoje – XVI a. viduryje. 

Istorija 

Nr. 53 
Vilnius: Lietuvos 

edukologijos universitetas 

 


