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Dalyko anotacija 

Darbo teisės teorinių problemų dalykas skirtas nagrinėti konkrečias darbo teisės bendrosios 

dalies ir specialiosios dalies teorines problemas, su kuriomis susiduriama reformuojant darbo 

teisę, siekiant pritaikyti ją naujoms socialinėms ir ekonominėms gyvenimo sąlygoms, 

suderinti ją su tarptautiniais darbo standartais, taip pat Europos Sąjungos teise.  

Analizuojamos temos: darbo teisės reguliuojamieji santykiai, darbo teisės ir kitų teisės šakų 

sąlyčiai, šalių valios autonomijos principo taikymas darbo santykiuose, kolektyvinio 

sutartinio teisinio reguliavimo vieta darbo teisėje, atskirų darbo teisės institutų teisinio 

reguliavimo problemos tiek kolektyvinės darbo teisės (kolektyvinė sutartis, kolektyviniai 

darbo ginčai, informavimas ir konsultavimas, darbuotojų dalyvavimas), tiek ir 

individualiosios darbo teisės srityje (darbo sutartis ir jos poinstitučiai, darbo ir poilsio laikas, 

atlyginimas už darbą, garantijos ir kompensacijos, materialinė atsakomybė, drausminė 

atsakomybė, darbo ginčai). 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs darbo teisės kategorijų sistemą bei turėti 

žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos ir interpretuojamos teisės doktrinoje, 

teisėkūros procese ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti 

pasirinktą darbo teisės teorinę problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų 

kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti šioms problemoms vertinti ir 

spręsti. 
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