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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 6 (pavasario) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Tarptautinė viešoji teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 32 48 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko studijos skirtos tarptautinių santykių raidos bei tarptautinių santykių sistemų atskirais istoriniais laikotarpiais 

analizei. Atsižvelgiant į dalyko kompleksiškumą įvade aptariamos įvairios teorinės tarptautinių santykių paradigmos, 

studijų objektas atribojamas nuo kitų disciplinų. Nagrinėjant tarptautinių santykių raidą atskirais istoriniais laikotarpiais, 

siekiama atskleisti svarbiausias jų raidos tendencijas, būdingus kiekvienos epochos tarptautinės sistemos funkcionavimo 

mechanizmus. Atsižvelgiant į tarptautinės teisės specialistų rengimo specifiką, kurse apžvelgiama ir tarptautinės teisės, 

kaip norminės tarptautinių santykių posistemės, svarbiausi raidos bruožai ir tarptautinės teisės įtaka tarptautinių santykių 

raidai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- turės žinių apie tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės 

raidą; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

pranešimų rengimas ir jų 

aptarimas seminarų metu, 

rašto kontroliniai darbai. 

- gebės analizuoti tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės 

sąveiką; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

pranešimų rengimas ir jų 

aptarimas seminarų metu, 

rašto kontroliniai darbai. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, atsižvelgdami 

į naujausias tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės 

doktrinos, mokslo tendencijas šiuolaikiniame kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

pranešimų rengimas ir jų 

aptarimas seminarų metu, 

rašto kontroliniai darbai. 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remdamiesi kurso 

metu įgytomis tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės 

istorijos žiniomis kritiškai ir logiškai perteikti savo idėjas, 

mintis; 
Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

pranešimų rengimas ir jų 

aptarimas seminarų metu, 

rašto kontroliniai darbai. 

- galės analizuoti ir etiškai vertinti tarptautinės teisės raidą; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir įvardinti 

tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės raidos 

tendencijas; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės ir 

tarptautinių santykių informacijos duomenų bazėmis bei 

kitais šaltiniais, reikalingais šio dalyko studijų tęsimui. 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

pranešimų rengimas ir jų 

aptarimas seminarų metu, 

rašto kontroliniai darbai. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Tarptautinių santykių, užsienio politikos, 

diplomatijos apibūdinimas, jų santykis su 

tarptautine teise. 

2      2 3 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Tarptautiniai santykiai senaisiais laikais. 

Viduramžių tarptautinės sistemos formavimasis 

ir funkcionavimas. 

2      2 4 

Mokslinės literatūros 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

3. Tarptautiniai santykiai pereinamuoju 

laikotarpiu į Naujuosius laikus. Vestfalijos 

sistemos funkcionavimas. 

2      2 4 

Mokslinės literatūros 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

4. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos, Napoleono 

ekspansijos, JAV susikūrimo poveikis 

tarptautinei sistemai. 

2  2    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

5. Europos tarptautinė sistema po Vienos 

kongreso 1814-1815 m. Kolektyvinės 

hegemonijos bandymai. 

2  1    3 3 

Mokslinės literatūros 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

6. Europos valstybių integracijos raida XIX a. 

antroje pusėje – XX a. pradžioje. 1917 m. 

Rusijos revoliucijos ir jų pasekmės. 

Komunistinės ekspansijos pradžia. 

2  2    4 6 

Mokslinės literatūros 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

7. Pirmasis pasaulinis karas, jo pasekmės. 

Tarptautiniai santykiai tarpukario laikotarpiu. 

Tautų Sąjunga. 

2  1    3 4 

Mokslinės literatūros 

analizė, teisės šaltinių 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

8. Antrasis pasaulinis karas, jo pasekmės ir 

pokarinių problemų diplomatinis 

sureguliavimas. Jungtinių Tautų Organizacija. 

Tarptautiniai santykiai Šaltojo karo laikotarpiu. 

2  2    4 6 

Mokslinės literatūros 

analizė, teisės šaltinių 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

9. Tarptautinės sistemos pasikeitimai po Šaltojo 

karo. 
3  2    5 7 

Mokslinės literatūros 

analizė, teisės šaltinių 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

10. Tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės 

sąveikos analizė. 
2  1    3 3 

Mokslinės literatūros 

analizė, teisės šaltinių 

analizė, pranešimų 

rengimas ir jų 

aptarimas. 

Iš viso 21  11    32 48  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Pranešimų rengimas ir jų 

aptarimas seminarų metu 
20 Semestro metu 

Semestro metu nagrinėjama mokslinė literatūra, analizuojami 

teisės šaltiniai, rengiami pranešimai pagal atskiras dėstomo 

dalyko temas. Parengti darbai pristatomi grupei, atsakoma į 

klausimus, diskutuojama. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Atsakymai į 2 klausimus. Atsakydami į klausimus studentai 

turi parodyti semestro metu įgytas žinias, tarptautinių 

santykių raidos, tarptautinių santykių ir tarptautinės teisės 

sąveikos suvokimą, įgytus naujus gebėjimus ir kompetencijas. 

 



Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ARMSTRONG, D.; 

FARREL, T.; LAMBERT, 

H. 

2007 
International Law and 

International Relations 
 

Cambrige: Cambridge 

University Press 

BLACK, J. 2010 A History of Diplomacy  London: Reaktion 

LOPATA, R. 2001 Tarptautinių santykių istorija  Vilnius: Arlila 

SINCLAIR, A. 2010 

International Relations 

Theory and International 

Law: A Critical Approach 

 

Cambridge: New York, 

N.Y.: Cambridge 

University Press 

Papildoma literatūra 

CRAVEN, M.; 

FITZMAURICE, M.; 

VOGIATZI, M. (eds.) 

2007 
Time, History and 

International Law 
 

Leiden, Boston: Martinus 

Nijhoff Publishers 

GREWE, W. G. 2000 
The Epochs of International 

Law 
 Berlin: Walter de Gruyte 

KOSKENNIEMI, M. 2001 

The Gentle Civilizer of 

Nations: The Rise and Fall 

of International Law, 1870-

1960 

 
Cambridge, New York: 

Cambridge University Press 

WATSON, A. 2009 

The Evolution of 

International Aocieties: A 

Comparative Historical 

Analysis 

 
London: Taylor & Francis 

Group 
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