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Teisė yra susijusi su bet kuria mus supančia sritimi – politika, 
verslu, ekonomika, socialine aplinka, kultūra, tarptautiniais ryšiais 
ir daugybe kitų. Studijų metu įgysite žinių apie teisės taisykles, 
principus bei jų taikymą. Taip pat išmoksite naudoti teisinius 
instrumentus sprendžiant svarbias žmogui ir visuomenei 
iškylančias problemas. Čia įgytos kompetencijos Jums 
suteiks išskirtines galimybes karjeros pasirinkimui ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

KODĖL TEISĖ?

TEISĖS FAKULTETAS / VU
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Koeficientas
Istorija 
Lietuvių k. ir literatūra 0,2

Matematika arba informacinės technologijos 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

5 metai
(integruotos bakalauro 

ir magistro studijos)  

Nuolatinės studijos 
dieniniu arba sesijiniu 

tvarkaraščiu 

Magistro laipsnis

APIE PROGRAMĄ „TEISĖ“

KONKURSINIAI BALAI:

Egzaminai

Egzaminai arba 
metiniai pažymiai

Istorija0,4

0,2 Bet kuris dalykas

0,2 Matematika arba 
informacinės technologijos

0,2 Lietuvių k. ir literatūra
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KARTU SU PASAULIU

Prof. dr. Tomas Davulis
VU Teisės fakulteto dekanas

Be galo smagu matyti mūsų 
fakulteto absolventus, dirbančius 
įdomiausiuose ir atsakingiausiuose 
darbuose visame pasaulyje. Jie 
gina žmones, padeda verslui, 
betarpiškai dalyvauja visuomenės 
raidos procesuose.
Teisės žinios tirpdo baimes ir 
leidžia valdyti galimybes, 
įgyvendinti svajones...
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 » Žurnalas  „Reitingai“ VU teisės studijų programas vertina geriausiai;
 » Fakulteto absolventai paklausūs darbo rinkoje:

 » 61 proc. absolventų dirba jau studijų baigimo dieną; 
 » beveik 70 % absolventų dirba po 6 mėn. nuo studijų baigimo;

 » Per 5 metus įgyjamas magistro laipsnis su galimybe pasirinkti 1  iš 10   
teisės šakų;

 » Plačios galimybės rinktis karjerą Jus dominančioje srityje; 
 » Aukštą studijų kokybę užtikrina aukščiausio lygio teisės mokslininkai ir  

praktikai (teisėjai, prokurorai, advokatai, valstybės tarnautojai);
 » Studijuosite gabių ir motyvuotų kolegų tarpe, nes daugiau kaip 80 %  

visų universitetinių teisės studijų krepšelių atitenka būtent mūsų   
fakulteto studentams. 

KODĖL PAS MUS?
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TEISĖ – VIENA
ĮVAIRIAPUSIŠKIAUSIŲ PROFESIJŲ

Tiems, kas nežino, teisinis darbas 
gali atrodyti įspraustas į siaurus 
rėmus. Iš tikrųjų jis turi labai daug 
sąsajų su įvairiomis kitomis 
žmonių veiklos sritimis; nėra nė 
vienos srities, vienaip ar kitaip 
nepažymėtos teisės antspaudu. 
Meno kūrėjai ar sportininkai – 
ir jie sudaro sutartis, prisiima
įsipareigojimus, yra apdraudžiami 
ir t. t. Net paprasčiausias kasdienis 
žmonių bendravimas, kuris, atrodo, 
yra visiškai privatus dalykas, gali 
sukelti teisinius padarinius. 
Kokią gyvenimo sritį bepaimsi – 
visur esama to, ką vadiname 
teisine dimensija.

Prof. Egidijus Kūris
Europos Žmogaus Teisių Teismo
Teisėjas (Strasbūras)
VU Teisės fakulteto absolventas
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GERA, KAI GALI RINKTIS... 
Studentai susipažįsta su teisininko profesija praktiką atlikdami Lietuvos teisinėse 
institucijose, teismuose, prokuratūrose, advokatų bei notarų kontorose, verslo 
įmonėse, tarptautinėse organizacijose. Dažnai institucija, kurioje atliekama 
praktika, tampa ir pirmąja darboviete.

JŪS RINKSITĖS, KUO NORĖSITE BŪTI:

IR TAI NE VISKAS...

TEISĖJAIS PROKURORAIS ADVOKATAIS

NOTARAIS ANTSTOLIAIS
TEISININKAIS

VERSLO
ĮMONĖSE

TEISININKAIS
ES INSTITUCI-

JOSE

VALSTYBĖS
TARNAUTOJAIS 

VERSLININKAIS



KUR KAS
DAUGIAU NEI 
PASKAITOS AR
EGZAMINAI 

Agnė Oseckytė
VU Teisės fakulteto III kurso studentė

Prieš dvejus metus pasirinkau stoti į 
Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, 
nes norėjau ne tik išskirtinės kokybės, 
visapusiško išsilavinimo, bet ir studijų, 
kurios kasdien skatintų mąstyti, kelti 
klausimus ir verstų ieškoti atsakymų. 

Dabar, būdama jau trečiame kurse, 
džiaugiuosi diskusijomis ir su dės-
tytojais, ir studijų draugais, iššūkiais, 
priverčiančiais tobulėti, ir suvokimu, 
ką reiškia sugebėti argumentuoti bet 
kokią poziciją. 

Kas mane „veža“? Pirmiausia, jausmas, 
kad čia nuolat gaunu naujų žinių, 
tobulėju kaip asmenybė ir susipažįstu 
su skirtingais požiūriais bei žmonėmis. 
Antra, man labai patinka, kad studentai 
skatinami išbandyti save dar universi-
tete, kad susidūrimas su problemomis 
profesiniame gyvenime nebūtų  
netikėtas ir būtų įveiktas logiškai,  
racionaliai mąstant.
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Prof. dr. Tomas Davulis

VU Teisės fakulteto 

dekanas

Prof. dr. Armanas Abramavičius

Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo teisėjas

Prof. dr. Vytautas Mizaras

Advokatas, Austrijos 

Respublikos garbės konsulas

JUMS DĖSTYS AUKŠČIAUSIO 
LYGIO TEISĖS PROFESIONALAI –

MOKSLININKAI, PRAKTIKAI  
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Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Vilniaus Komercinio arbitražo 

teismo pirmininkas

Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Lietuvos teisės 

instituto vadovė

Prof. dr. Jonas Prapiestis

Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo teisėjas

Dr. Vitas Vasiliauskas

Lietuvos banko valdybos 

pirmininkas      

 Dr. Šarūnas Keserauskas

LR Konkurencijos tarybos 

pirmininkas

Gintautas Bartkus

Advokatas, buvęs

 LR teisingumo ministras

Lietuvos nepriklausomos valstybės 

atstatymo akto signataras
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SPALVINGAS STUDENTIŠKAS 
GYVENIMAS

Fuksų stovykla

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Teisės fakultete (VU SA TF) rūpinasi 
studentų interesais, socialine gerove bei studijų proceso tobulinimu. Tačiau ne 
mažiau svarbu - ir pramogos. Tradiciniai renginiai, teminiai projektai ir sporto 
varžybos turiningai užpildo visus mokslo metus.
 
VU SA TF – IR TU NEBE VIENAS!
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TeDi - Teisininkų Dienos Rugsėjo 1-osios eisena

Fuksų krikštynos KoDi – Konstitucijos dienos
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• Kritinis mąstymas 
• Gebėjimas nuosekliai ir logiškai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu
• Analitiniai įgūdžiai 
• Noras dirbti su žmonėmis ir  

suprasti jų elgseną 
• Gebėjimas įtikinti 
• Atkaklumas ir ištvermingumas 
• Kūrybiškumas 
• Noras nuolat mokytis 

KOKIŲ ASMENINIŲ 
SAVYBIŲ BEI 
GEBĖJIMŲ PRIREIKS 
TEISININKO 
PROFESIJAI? 
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Vygaudas Ušackas 
Europos Sąjungos ambasadorius 
Rusijos Federacijoje
VU Teisės fakulteto absolventas 

 KĄ MAN DAVĖ TEISĖS STUDIJOS 
VILNIAUS UNIVERSITETE?

Studijos VU Teisės fakultete man 
davė neįkainojamų žinių ir padėjo 
geriau suprasti ne tik valstybę 
bei teisę, bet ir veiksnius, kurie 
daro įtaką priimant įvairius 
sprendimus, taip pat – kas 
lemia žmonių elgesį, motyvaciją ir 
psichologiją. Studijos Teisės 
fakultete plačiai atvėrė duris į 
pasaulį, suteikė man 
galimybių siekti diplomatinio 
darbo aukštumų.

Diplomatas, visuomenės veikėjas 
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NAUDINGI KONTAKTAI:
www.tf.vu.lt 

facebook.com/vutf
www.tf.vusa.lt

facebook.com/vusatf
konsultavimas@cr.vu.lt , tel.: 8 5 219 3144, 

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab. 

zivile.bundonyte@tf.vu.lt, tel.:  8 5 236 6179
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NAUDINGI KONTAKTAI:

www.tf.vu.lt

facebook.com/vutf

instagram.com/vuteise

www.tf.vusa.lt

facebook.com/vusatf

konsultavimas@cr.vu.lt , tel.: 8 5 219 3144,

Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab.


