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1. T v i r t i n u šį studijų šakų vietų pasiskirstymą Teisės 601M90001 studijų programoje:
1.1. Studijų šaka „Baudžiamoji justicija“ – 10;
1.2. Studijų šaka „Darbo teisė“ – 10;
1.3. Studijų šaka „Komercinė teisė“ – 10;
1.4. Studijų šaka „Viešoji teisė“ – 10.
2. P a v e d u prodekanui studijoms kiekvienų mokslo metų rudens semestre:
2.1. nuo spalio 9 dienos iki spalio 30 dienos organizuoti Teisės 601M90001 studijų programos
studentų prašymų dėl studijų šakos pasirinkimo prioritetų registraciją;
2.2. lapkričio 2-7 dienomis pavesti skaičiavimo centrui atlikti studentų reitingavimą ir
paskirstymą į studijų šakas;
2.3. iki lapkričio 17 dienos sudaryti ir pateikti Teisės fakulteto dekanui tvirtinti galutinius
studentų, priimtų studijuoti pagal studijų šakas, sąrašus, neviršijant šio įsakymo 1 punkte
patvirtintų studijų vietų skaičiaus.

3. N u s t a t a u, kad
3.1. Tuo atveju, jei prašymų leisti studijuoti pagal studijų šaką yra paduota daugiau nei toje
šakoje yra studijų vietų, galutiniai sąrašai sudaromi atsižvelgiant į 1-5 semestruose
studijuotų profilinių dalykų, išvardintų šio punkto 3.3 papunktyje, studijų rezultatus,
nepriklausomai nuo to, ar teigiamas pažymys į Studentų duomenų bazę įrašytas po

egzamino pirmojo laikymo ar po jo perlaikymo. Jei šie rezultatai yra visiškai vienodi,
pirmenybė teikiama studentui, kurio visų pažymiais įvertintų 1-5 semestro studijų dalykų
pažymių svertinis vidurkis yra didesnis. Jei ir šis kriterijus yra vienodas, pirmenybė
teikiama studentui, kurio didesnis paskutinės laikytos sesijos galutinės rotacijos pažymių
svertinis vidurkis.
3.2. Galutiniai sąrašai sudaromi atsižvelgiant į pažymius ir į studijų šakos pasirinkimo
prioritetus. Jei studentas pagal savo pažymius nepatenka į pirmu prioriteto numeriu
pažymėtą šaką, jis pretenduoja į laisvą vietą jo paties antru prioriteto numeriu pažymėtoje
studijų šakoje ir taip toliau.
3.3. Profiliniai studijų dalykai priklausomai nuo studijų šakos yra šie:
3.3.1. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II d., Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d.,
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II d. ir Baudžiamojo proceso teisė I/II d. –
studijų šakai „Baudžiamoji justicija“;
3.3.2. Darbo teisė I, Darbo teisė II, Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d. ir Civilinio proceso
teisė I/II d. – studijų šakai „Darbo teisė“;
3.3.3. Civilinė teisė. Bendroji dalis, Civilinė teisė. Daiktinė teisė, Civilinė teisė. Prievolių
teisė I/II d. ir Civilinio proceso teisė I/II d. – studijų šakai „Komercinė teisė“;
3.3.4. Administracinė teisė ir Konstitucinė teisė – studijų šakai „Viešoji teisė“.
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios VU TF 2017 m. rugsėjo 18 d. dekano įsakymą Nr. DV-93
„Dėl studijų šakų pasirinkimo“.
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