
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

EUROPOS SĄJUNGOS BENDROVIŲ TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Lina Mikalonienė 

 

Kitas (-i): doc. dr. Paulius Miliauskas 

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 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 2 (pavasario) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
studentai turi būti įsisavinę privalomus pirmosios 

pakopos teisės studijų programos dalykus 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 135 34 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentas pagilintų žinias Europos Sąjungos materialinės teisės srityje, įgydamas kertinių žinių apie 

Europos Sąjungos bendrovių teisę. Formuojami gebėjimai suvokti ir aiškinti Europos Sąjungos bendrovių teisės šaltinius, 

juos taikyti, identifikuoti ir spręsti teorines ir praktines problemas. Studentams ugdomi tolesnių kryptingų, savarankiškų 

studijų poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- suvoks Europos Sąjungos bendrovių 

teisės tikslus ir paskirtį, reguliavimo 

apimtį, turinį, priemones ir metodus 

bei santykį su nacionaline (Lietuvos) 

bendrovių teise; 

Pagrindinė medžiaga išdėstoma per paskaitas, į 

kurias studentas turi atvykti jau išanalizavęs 

dėstytojo iš anksto nurodytą literatūrą bei teisės 

šaltinius. Vyrauja sisteminis, teleologinis, 

probleminis, kritinis ir atvejo analizės 

medžiagos pateikimo būdai. Užsiėmimų metu 

ugdomi studentų savarankiško darbo gebėjimai. 

Studentai atlieka individualų ar grupinį 
(projektinį) tyrimą – analizuoja pasirinktą vieną 

iš studijuojamo dalyko objektų teoriniu, 

lyginamuoju, esant galimybei – ir praktiniais 

aspektus. Šios savarankiškos tiriamosios veiklos 

rezultatai apibendrinami rašto darbe ir 

pristatomi per seminarus. Paskaitų lankymas 

neprivalomas, seminarų – privalomas. Už 

praleistus seminarus atsiskaitoma jas vedančio 

dėstytojo nustatyta tvarka. 

Egzaminas raštu (atviro 

tipo klausimai/užduotys) 
bei kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

užsiėmimų metu ir rašto 

darbą. 

- gebės tinkamai interpretuoti ir taikyti 

Europos Sąjungos bendrovių teisės 
šaltinius;  

- gebės savarankiškai analizuoti 

Lietuvos bendrovių teisės 

suderinamumą su Europos Sąjungos 

teisės normomis;  

- gebės įvertinti kylančias problemas 

bei numatyti galimus jų sprendimo 

būdus studijuojamo dalyko 

klausimais. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Europos Sąjungos bendrovių teisės bendroji 

charakteristika. Reformos. 
1      1 3 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

2. Bendrovės samprata ir pagrindiniai požymiai. 

Bendrovių teisinės formos. Vienanarė bendrovė 

Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovė 
ir kitos juridinių asmenų teisinės formos. 

1  1    2 2 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

3. Įmonių steigimosi laisvė Europos Sąjungoje. 3  3    6 12 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

4. Europos Sąjungos verslo organizavimo formos. 

Teisinių režimų konkurencija. 
2  2    4 7 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

5. Informacijos atskleidimo principas Europos 

Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės 

steigimas ir pripažinimas neteisėtai įsteigta 

Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės 

santykiai su trečiaisiais asmenimis Europos 

Sąjungos bendrovių teisėje. 

2  1    3 6 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

6. Akcinės bendrovės įstatinio kapitalo reikšmė ir 

reglamentavimas Europos Sąjungos bendrovių 
teisėje. 

2  1    3 6 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 
analizė. 

7. Bendrovės valdymas Europos Sąjungos 

bendrovių teisėje. 
2  1    3 6 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

8. Bendrovės akcininkų teisės Europos Sąjungos 

bendrovių teisėje. 
4  1    5 9 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

9. Bendrovių reorganizavimas Europos Sąjungos 

bendrovių teisėje. 
2  1    3 6 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

10. Bendrovių grupių reglamentavimas Europos 

Sąjungos bendrovių teisėje. 
1      1 1 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

11. Bendrovės finansinė apskaita ir auditas pagal 

Europos Sąjungos teisę. 
2  1    3 6 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

12. Individualus ar grupinis (projektinis) tyrimas 
(tema ir atlikimo terminas suderinami su 

dėstytoju). 

       37 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 
analizė; 

savarankiškas 

tyrimas. 

Iš viso 22  12    34 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis vertinimas: 

40 Semestro metu 

Max. 4 balai kaupiami už rašto darbą ir konstruktyvų darbą 

užsiėmimų metu. 

(i) Rašto darbas  

Rašto darbas (privalomas) vertinamas max. 4 balais, jeigu 

rašto darbas atitinka reikalavimus tiriamajam darbui, darbe 

pateikiama išsami ir apibendrinta informacija, formuluojamos 

problemos, teikiamos kritinės pastabos; darbas ir jo išvados 

argumentuotos, darbo pristatymas originalus. 

(ii) Darbas paskaitų ir 

seminarų metu 

Max. 3 balai už aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų sprendimų siūlymą (paiešką), 

turiningų kritinių pastabų teikimą, prisidėjimą prie kitų 
diskusijos dalyvių pasisakymų ir pan. 



Egzaminas 60 Semestro gale 

Max. 6 balai skiriami egzamino rezultatams įvertinti.  

Egzaminas (privalomas) raštu, dvi užduotys (atviro tipo 

klausimas ir praktinė situacija). Pirmoji užduotis vertinama 

maksimaliai 3 balais, antroji – 7 balais, bendras egzamino 

vertinimas yra maksimaliai 10 balų, kurie sudaro 60 proc. 

bendro įvertinimo. 

Bendras vertinimas iš viso 100  Max. 10 balų. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

EDWARDS, V. 2002 

Europos Sąjungos bendrovių 

teisė. Iš anglų kalbos vertė 
A. Paksas 

 Vilnius: Eugrimas 

GRUNDMANN, S.; with 

contributions to §§ 7, 11, 

19 and 25 by GLASOW, 

F. 

2012 

European Company Law: 

Organization, Finance and 

Capital Markets. 2nd ed. 

 Cambridge: Intersentia 

VOSSESTEIN, G.-J. 2010 

Modernization of European 

Company Law and 

Corporate Governance: 

Some Considerations on its 

Legal Limits 

 
Alphen aan den Rijn: 

Kluwer Law International 

WERLAUFF, E. 2003 

Company Law: Common 

Business Law of 28 States. 

2nd ed. Translated from 

Danish by Hanne Gørn 

 
Copenhagen: DJØF 

Publishing 

Papildoma literatūra 

ANDENAS, M.; 
WOOLDRIDGE, F. 

2009 
European Comparative 
Company Law. 1st ed. 

 
Cambridge; New York: 
Cambridge University Press 

CAHN, A.; DONALD, D. 

C.  
2010 

Comparative Company Law: 

Text and Cases on the Laws 

Governing Corporations in 

Germany, the UK and the 

USA. 1st publ. 

 
Cambridge; New York: 

Cambridge University Press 

DORRESTEIJN, A., et al. 2009 
European Corporate Law. 

2nd ed. 
 

Alphen aan den Rijn: 

Kluwer Law International 

VĖGĖLĖ, I. 2011 

Europos Sąjungos teisė: 

vidaus rinkos laisvės, 

konkurencija ir teisės 

derinimas 

 Vilnius: VĮ Registrų centras 

 


