
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

VIEŠOJI TEISĖ (BAIGIAMASIS EGZAMINAS)  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė 

 

Kitas (-i): doc. dr. Giedrė Lastauskienė, lekt. dr. Deividas 

Poška; prof. dr. (HP) Egidijus Šileikis 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės 

katedra 

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

405 kab., tel. (8 5) 2366175, el. paštas: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 3 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
įvykdytas studijų programos planas, apgintas 

magistro baigiamasis darbas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

8 204 16 188 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai atnaujintų privalomų teisės magistro studijų programos „Viešoji teisė“ I ir II semestrų dalykų 

žinias ir gebėtų jas aktualizuoti bei susieti skirtingų viešosios teisės sričių problematiką. Būsimiems absolventams 

ugdomi tolesnių kryptingų, savarankiškų studijų poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Būsimasis absolventas: 

- turės nuodugnių, gilių ir sistemingų žinių 

apie Lietuvos Respublikos viešąją teisę; 

Pagrindinė medžiaga išdėstoma per 

konsultacijas, į kurias studentas turi 

atvykti jau išanalizavęs dėstytojo iš 

anksto nurodytą literatūrą bei teisės 

šaltinius. Per konsultacijas 

atnaujinamos ir aktualizuojamos 

privalomų teisės magistro studijų 

programos „Viešoji teisė“ I ir II 

semestrų dalykų žinios, susiejama 

skirtingų viešosios teisės sričių 

problematika. Vyrauja probleminis, 

kritinis medžiagos pateikimo būdas, 

tiriamieji metodai (inter alia 

informacijos paieška ir analizė). 

Studentai skatinami analizuoti ir 

vertinti konkuruojančius argumentus, 

ugdomi studentų savarankiško darbo 

gebėjimai. Konsultacijų lankymas 

neprivalomas. 

Baigiamasis egzaminas 

raštu (atviri ir uždari 

klausimai/užduotys). 

Komisija sudaroma iš 

kompetentingų studijų 

krypties (šakos) specialistų 

– mokslininkų, praktikų 

profesionalų, socialinių 

partnerių atstovų; į komisiją 

įtraukiamas kitos mokslo ir 

studijų institucijos atstovas. 

- išsiugdys sisteminį, kompleksinį požiūrį į 

viešąją teisę kaip į nuolat plėtojamą 

statutinio reguliavimo ir jurisprudencijos 

sritį; 

- bus išsiugdęs kritinį mąstymą, gebėjimus 

identifikuoti ir spręsti sudėtingas teisėkūros 

ir teisės taikymo problemas viešosios teisės 

srityje, taip pat su viešąja teise susijusias 

tarpdalykines problemas, inovatyviai ir 

integraliai taikyti įgytas žinias profesinėje 

veikloje; 

- turės poreikį ir gebėjimus savarankiškai 

gilinti bei tobulinti įgytas žinias bei 

įgūdžius, inter alia atsirinkti reikšmingą 

teorinę ir praktinę medžiagą, o savo išvadas 

pagrįsti teisės mokslo pasiekimais. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 
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Užduotys 

1. Aktuali viešojo administravimo sistemos bei 

procedūrų problematika: statutinės teisės 

novelos ir jurisprudencijos dinamika. 

 3     3 34 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

2. Aktuali viešojo intereso teisinės apsaugos 

problematika: statutinės teisės novelos ir 

jurisprudencijos dinamika. 

 3     3 34 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

3. Aktuali viešosios tarnybos problematika: 

statutinės teisės novelos ir jurisprudencijos 

dinamika. 

 4     4 46 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

4. Aktuali teisėkūros sistemos ir proceso 

problematika: statutinės teisės novelos ir 

jurisprudencijos dinamika. 

 4     4 48 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

5. Aktuali viešųjų funkcijų finansavimo teisinio 

reguliavimo problematika: statutinės teisės 

novelos ir jurisprudencijos dinamika. 

 2     2 26 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

Iš viso  16     16 188  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 Sausio mėn. 

Max. 10 balų. Baigiamojo egzamino gynimo komisija sudaroma iš 

kompetentingų studijų krypties (šakos) specialistų – mokslininkų, praktikų 

profesionalų, socialinių partnerių atstovų; į komisiją įtraukiamas kitos 

mokslo ir studijų institucijos atstovas. Studentams pateikiamos atviro ir 

uždaro tipo užduotys (klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų vertinami 

balais (slenkstis 0.25). Kaupiamojo vertinimo sistema netaikoma. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

 
Nuo 

1990 

Lietuvos Respublikos teisės 

aktai (norminiai aktai ir 

jurisprudencija), reikalingi 

atitinkamoms temoms 

studijuoti (žr. temas supra) 

 

Oficialus leidinys 

„Valstybės žinios“; 

Lietuvos Respublikos 

Seimo duomenų bazė 

http://www.lrs.lt; Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio 

Teismo duomenų bazė 

http://www.lrkt.lt; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 

duomenų bazė 

http://www.lat.lt; Lietuvos 

Respublikos Vyriausiojo 

administracinio teismo 

duomenų bazė 

http://www.lvat.lt; 

duomenų bazės 

http://www.infolex.lt arba 

http://liteko.teismai.lt 

 
Nuo 

2004 

Europos Sąjungos teisės 

aktai (norminiai aktai ir 

jurisprudencija), reikalingi 

atitinkamoms temoms 

studijuoti (žr. temas supra) 

 

„Europos Sąjungos 

oficialusis leidinys“; 

duomenų bazė http://eur-

lex.europa.eu 

ANDRUŠKEVIČIUS, A. 2008 

Administracinė teisė: 

bendrieji teorijos klausimai, 

valdymo aktų institutas, 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

http://www.lrs.lt/
http://www.lrkt.lt/Dokumentai.html
http://www.lat.lt/
http://www.lvat.lt/
http://www.infolex.lt/
http://liteko.teismai.lt/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


ginčo santykių 

jurisprudenciniai aspektai 

ANDRUŠKEVIČIUS, A.; 

PAŠKEVIČIENĖ, L. 
2011 

Viešojo administravimo 

teisiniai pagrindai 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

BAGDŽIŪNIENĖ, V. 2006 
Biudžetai ir jų vykdymo 

kontrolė: Teorija ir praktika 
 Vilnius: Conto litera 

BUŠKEVIČIŪTĖ, E. 2006 Viešieji finansai  Kaunas: Technologija 

BUTKEVIČIUS, A.; 

BIVAINIS, J. 
2009 

Nacionalinio biudžeto 

išlaidų planavimas  
 Vilnius: Ekonomika 

JANKAUSKAS, K. 2008 

Konstitucijos aiškinimas ir 

teisminė teisėkūra kaip 

konstitucinių vertybių 

įgyvendinimo prielaida. In 

MESONIS, G. (ats. red.). 

Parlamentas ir valstybinės 

valdžios institucijų sąranga: 

Liber Amicorum Česlovui 

Juršėnui 

 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

JANKAUSKAS, K., et al. 

(sud.) 
2010 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos: 1993–

2009 

 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

JARUKAITIS, I. 2011 

Europos Sąjunga ir Lietuvos 

Respublika: Konstituciniai 

narystės pagrindai 

 Vilnius: Justitia 

KRIVKA, E. 2009 
Viešojo intereso gynimas 

civiliniame procese 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

KŪRIS, E. (sud. ir moksl. 

red.) 
2011 Lietuvos teisinės institucijos  Vilnius: VĮ Registrų centras 

LAURINAVIČIUS, A. 2010 

Tarnybinė teisė ir naujoji 

valstybės tarnybų 

(institucijų) valdymo 

paradigma 

 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

MASIULIS, K.; 

KRUPAVIČIUS, A. (sud.) 
2007 

Valstybės tarnyba Lietuvoje: 

praeitis ir dabartis 
 

Vilnius: Lietuvos viešojo 

administravimo institutas 

MIKELĖNAS, V.; 

MIKELĖNIENĖ, D. 
1999 

Teismo procesas: teisės 

aiškinimo ir taikymo 

aspektai 

 Vilnius: Justitia 

PALIDAUSKAITĖ, J. 2011 
Valstybės tarnautojų etikos 

pagrindai 
 Kaunas: Technologija 

PAUŽAITĖ-

KULVINSKIENĖ, J. 
2005 

Administracinė justicija: 

teorija ir praktika 
 Vilnius: Justitia 

PRANEVIČIENĖ, B. 2003 
Kvaziteismai administracijos 

kontrolės sistemoje 
 

Vilnius: Lietuvos teisės 

universiteto leidybos 

centras 

RAGAUSKAS, P. 2005 

Įstatymų leidyba Lietuvoje: 

samprata ir institucinis 

modelis 

 Vilnius: Teisės institutas 

SINKEVIČIUS, V. 2011 Parlamento teisės studijos  
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

ŠILEIKIS, E. 2005 
Alternatyvi konstitucinė 

teisė. 2-asis leid. 
 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ŠVEDAS, G. (moksl. red.) 2008 

Valstybės tarnybos teisinis 

reguliavimas ir perspektyvos 

Lietuvos Respublikoje 

 
Vilnius: Lietuvos viešojo 

administravimo institutas 

VALANČIUS, V. (ats. 

red.) 
2010 

Administraciniai teismai 

Lietuvoje: nūdienos iššūkiai 
 

Vilnius: Lietuvos 

vyriausiasis administracinis 

teismas 

Papildoma literatūra 

Priklauso nuo statutinės teisės novelų ir jurisprudencijos dinamikos 

 

Pastaba. Prireikus studijų šaltiniai (statutinės teisės aktai, jurisprudencija ir kt.) ir studijuotina literatūra 

atnaujinami. 


