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Išankstiniai reikalavimai: 
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Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Šiuo kursu siekiama, kad studentai įgytų gebėjimą atskleisti žodžio laisvės turinį, pritaikyti asmens teisių pažeistų 

visuomenės informavimo srityje apsaugos teisinį mechanizmą, žinotų žurnalistų savireguliavimo institucijų sistemą. bei 

sugebėtų sprendžiant žodžio laisvės bei kitų konstitucinių teisių koliziją pasiremti Europos žmogaus teisių teismo, 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimais bei Konstitucinio Teismo nutarimais visuomenės informavimo 

srityje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įsisavins visuomenės informavimo pagrindinius principus 

bei atsakomybės už asmens teisių pažeidimus visuomenės 

informavimo procese pagrindus; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- įgys žinių apie atsakomybės už teisės pažeidimus 

visuomenės informavimo srityje taikymo specifiką, 

praktines problemas; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- išsiugdys gebėjimą suvokti ir aiškinti konstitucinę teisę į 

informaciją bei šios teisės sąveiką su kitomis 

konstitucinėmis teisėmis, analizuoti teismų praktiką, 

kritiškai ją vertinti; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- įgys gebėjimų, kvalifikuoti konkrečias veikas, rengti 

procesinius dokumentus, ginat asmenų teises pažeistas 

visuomenės informavimo procese; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais reikalingais 

žiniasklaidos teisės žinių gilinimui. 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Žiniasklaidos teisės samprata. 2      2 3 
Mokslinės literatūros ir 

šaltinių analizė. 

2. Teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai 

reikšti demokratinėje visuomenėje. 
2      2 3 

Mokslinės literatūros ir 

šaltinių analizė. 

3. Visuomenės informavimo priemonių 

veiklos teisinis reglamentavimas. 
2  4    6 14 

Mokslinės literatūros ir 

šaltinių analizė; teismų 

praktikos analizė. 

4. Žurnalistas - ypatingas visuomenės 

informavimo teisinių santykių subjektas. 
2  4    6 14 

Mokslinės literatūros ir 

šaltinių analizė; teismų 

praktikos analizė; 

koliokviumas. 

5. Reklamos žiniasklaidoje teisinis 

reguliavimas. 
4  4    8 20 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų praktikos 

analizė. 

6. Žiniasklaidos pažeistų asmens teisių 

gynimo būdai. 
4  4    8 20 

Mokslinės literatūros ir 

šaltinių analizė; teismų 

praktikos analizė. 

        27 Pasiruošimas egzaminui. 

Iš viso 16  16    32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis vertinimas už 

darbą per seminarus 
40 Semestro metu 

Max. 4 balai. Iki 2 balo galima gauti už teisingus atsakymus į 

klausimus, aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų sprendimų siūlymą (paiešką), 

turiningų kritinių pastabų teikimą ir pan. Dar iki 2 balo 

galima gauti už teisingus atsakymus į kolokviumo klausimus. 

Egzaminas 60 Semestro gale 

Max. 6 balai. Studentams pateikiamos atviro ir uždaro tipo 

užduotys (klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų vertinami 

balais. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

JARAŠIŪNAS, E. 1998 

Informacijos laisvės apsaugos 

problemos Konstitucinio 

Teismo praktikoje. 

Jurisprudencija 

Nr. 9 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

JOČIENĖ, D. 2001 

Europos žmogaus teisių 

konvencijos 10 straipsnio 

taikymo praktika. Teisė 

t. 39 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MEŠKAUSKAITĖ, L. 2004 Žiniasklaidos teisė  
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras  

MIKELĖNAS, V. 2005 

Teisė į privatų gyvenimą. In 

Asmeninės neturtinės teisės ir 

jų gynimas: mokslinės 

konferencijos, skirtos Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto 

doc. dr. Alfonso Vileitos 

septyniasdešimtmečiui, 

medžiaga 

 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

OVERBECK, W.; 

BELMAS, G. 
2011 

Major Principles of Media 

Law 
 

Boston: Wadsworth; 

London: Cengage Learning 



ФЕДОТОВ, М. А. 2002 

Право массовой 

информации в Российской 

Федерации 

 
Москва: Международные 

отношения 

 


