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Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studentams siekiama suteikti esmines bendrosios darbo teisės teorijos ir kolektyvinės darbo teisės žinias. Gilinamasi į 

darbo teisės reguliavimo objektą, šaltinius, sistemą, istoriją bei kolektyvinių darbo santykių reguliavimą. Siekiama ugdyti 

teisės tyrėjo kompetenciją, taip pat analitinį ir kritišką mąstymą, komunikacinius gebėjimus, tolesnių kryptingų, 

savarankiškų studijų poreikį ir gebėjimus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos bendruosius darbo teisės principus; 
Paskaitos, 

probleminis 

dėstymas. 

Egzaminas raštu 

(atviro tipo 

užduotys/klausimai 

ir praktinė užduotis). 

- supras darbo santykius reglamentuojančias nacionalines, Europos 

Sąjungos ir tarptautines teisės nuostatas; 

- supras bendrosios darbo teisės teorijos ir kolektyvinės darbo teisės 

institutų turinį; 

- gebės identifikuoti kilusią teisinę problemą ir parinkti tinkamą 

sprendimo būdą; 

Paskaitos, 

probleminis 

dėstymas. 

- gebės sistemiškai analizuoti ES, nacionalines ir tarptautines 

bendrosios darbo teisės teorijos ir kolektyvinės darbo teisės normas; 

- gebės suvokti ir aiškinti teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti 

teisiniams sprendimams pagrįsti; 

- gebės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- gebės komunikuoti profesinėje bei viešojoje erdvėje, taikant įgytas 

darbo teisės žinias: galės argumentuotai ir logiškai, raštu bei žodžiu 

perteikti savo mintis ir idėjas. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. Darbo teisės paskirtis, objektas, 

dalykas, metodas ir sistema. 
3      3 10 

Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė. 

2. Darbo teisės principai. 2      2 10 
Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė. 

3. Darbo teisės šaltiniai. 2      2 8 Literatūros įsisavinimas, 
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šaltinių analizė; probleminės 

situacijos analizė. 

4. Darbo teisės subjektai. 

Atstovavimas 
2      2 10 

Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė; probleminės 

situacijos analizė. 

5. Terminai darbo teisėje. Ieškinio 

senatis. 
1      1 10 

Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė; probleminės 

situacijos analizė. 

6. Darbo teisių ir pareigų 

įgyvendinimas ir gynimas. Darbo 

įstatymų laikymosi kontrolė. 

1      1 10 

Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė. 

7. Socialinės partnerystės pagrindai. 1      1 10 

Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė; probleminės 

situacijos analizė. 

8. Kolektyvinės derybos ir kolektyvinė 

sutartis. 
2      2 14 

Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė; probleminės 

situacijos analizė. 

9. Kolektyviniai darbo ginčai. 2      2 14 

Literatūros įsisavinimas, 

šaltinių analizė; probleminės 

situacijos analizė. 

        20 Pasiruošimas egzaminui. 

Iš viso 16      16 116  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 
Semestro 

metu. 

Studentams pateikiamos 2 atviro tipo užduotys (klausimai) ir praktinė 

užduotis. Atsakydami į klausimus studentai turi argumentuotai, sklandžiai ir 

aiškiai išdėstyti visą reikiamą informaciją, nurodyti ir įvertinti esamą 

problematiką, visapusiškai panaudojant įgytas žinias, gebėjimus ir 

kompetencijas. Pateikdami praktinės situacijos sprendimą studentai turi 

išsamiai ir argumentuotai surašyti situacijos sprendimą, išvados turi būti 

pagrįstos konkrečiomis teisės normomis. 

Maksimalus egzamino įvertinimas – 10 balų (kiekvienas klausimas 

vertinamas atskirai, t. y., už kiekvieną atsakymą galima gauti po 3,5 balo, o 

už praktinės situacijos sprendimą – 3 balus). Vertinimo sistema: 

10 balų: puikios žinios ir gebėjimai. Atsakymai puikiai argumentuoti, 

sklandžiai ir aiškiai išdėstyta visa reikiama informacija, identifikuota 

problematika, pateikiamas jos įvertinimas, nurodomi visi aktualūs šaltiniai, 

kuriais yra remiamasi; 

9 balai: labai geros žinios ir gebėjimai. Atsakymai gerai argumentuoti, 

sklandžiai ir aiškiai išdėstyta reikiama informacija, identifikuota 

problematika, nurodomi visi pagrindiniai šaltiniai, kuriais yra remiamasi 

atsakant į klausimus; 

8 balai: geros žinios ir gebėjimai. Studento darbas atitinka reikalavimus, 

taikomus 9 balų įvertinimui, tačiau yra dalinių trūkumų (nenurodomos 

naujausios mokslo tendencijos, nurodomi tik pagrindiniai šaltiniai, kuriais yra 

remiamasi atsakant į klausimus ir pan.); 

7 balai: kiek aukštesnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai. Darbe yra mažai 

fakto ar interpretacijos klaidų, informacija išdėstoma nesklandžiai, įvardijama 

ne visa problematika; 

6 balai: vidutinės žinios ir gebėjimai. Darbe yra nemažai fakto ar 

interpretacijos klaidų, informacija išdėstoma nesklandžiai, įvardijama ne visa 

problematika; 

5 balai: žinios ir gebėjimai nesiekia vidutinių, bet dar tenkina minimalius 

reikalavimus. Yra esminių klaidų. Studentas pritaiko įsisavintas žinias, bet 

neišnaudoja visų gebėjimų (informacija pateikiama nestruktūrizuotai, 

nedemonstruojamas kritinis požiūris, analizė neišsami, netinkamai įvertinta 

arba identifikuota problematika, nurodomi ne visi pagrindiniai šaltiniai, 

kuriais buvo remtasi ir pan.); 

4-1 balai: netenkami minimalūs reikalavimai. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BUŽINSKAS, G., et al. 2003- Lietuvos Respublikos darbo t. 1-2 Vilnius: Justitia 



2004 kodekso komentaras 

DAVULIS, T. 2008 

Lietuvos darbo teisės 

modernizacijos 

perspektyvos. 

Jurisprudencija 

Nr. 8 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

DAVULIS, T.; 

PETRYLAITĖ, D. 
2012 

Darbo teisė. Praktikumas: 

mokymo priemonė 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

NEKROŠIUS, I., et al. 2008 Darbo teisė: vadovėlis  
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

TIAŽKIJUS, V. 2005 
Darbo teisė: teorija ir 

praktika 
 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

DAVULIS, Tomas; 

PETRYLAITĖ, Daiva 

(moksl. red.) 

2007 

Darbo ir socialinės 

apsaugos teisė XXI amžiuje: 

iššūkiai ir perspektyvos: 

tarptautinės mokslinės 

konferencijos medžiaga 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

DAVULIS, Tomas; 

PETRYLAITĖ, Daiva 

(sud. ir moksl. red.) 

2011 

Darbo rinka XXI amžiuje: 

lankstumo ir saugumo 

paieškos: tarptautinės 

mokslinės konferencijos 

2011 m. gegužės 12-14 d. 

straipsnių rinkinys 

 
Vilnius: Standartų 

spaustuvė 

KASILIAUSKAS, N. 2008 

Profesinės sąjungos 

Lietuvoje. Teisinio statuso 

problemos 

 Vilnius: Teisės namai 

KASILIAUSKAS, N. 2008 

Profesinių sąjungų ir darbo 

tarybų veiklos santykis 

Lietuvoje ir Europos 

Sąjungoje. Teisė 

t. 68 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

KRASAUSKAS, R. 2009 
Darbo santykių reguliavimas 

kolektyvinėmis sutartimis 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

KRASAUSKAS, R. 2008 

Vietinio (lokalaus) teisinio 

reguliavimo problemos: 

vieningos vietinių (lokalių) 

teisės aktų sistemos 

beieškant. Verslo ir teisės 

aktualijos 

Nr. 2 
Vilnius: Tarptautinė teisės 

ir verslo aukštoji mokykla 

MARTIŠIENĖ, B. 2010 

Kriterijų, atskiriančių 

skirtingas darbo 

organizavimo formas, 

analizė. Verslo ir teisės 

aktualijos 

Nr. 5 
Vilnius: Tarptautinė teisės 

ir verslo aukštoji mokykla 

PETRYLAITĖ, D. 2007 

Lietuvos Respublikos darbo 

tarybų įstatymo komentaras. 

Justitia 

Nr. 3-4 Vilnius: Justitia 

PETRYLAITĖ, D.; 

DAVULIS, T.; 

PETRYLAITĖ, V. 

2008 

Europos Sąjungos teisės 

aktų įgyvendinimas Lietuvos 

darbo teisėje 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

PETRYLAITĖ, D.; 

PETRYLAITĖ, V. 
2010 

Darbo teisė: aktualūs 

atsakymai darbuotojui 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

USONIS, Justinas (ats. 

red.) 
2010 

Lietuvos darbo teisės raida 

ir perspektyvos: Liber 

Amicorum et Collegarum 

profesorei Genovaitei 

Dambrauskienei: 

kolektyvinė monografija 

 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

VĖGĖLĖ, I. 2004 

Darbuotojų dalyvavimas 

valdant įmonę Europos 

Sąjungos teisėje. 

Jurisprudencija 

Nr. 58 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

 


