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Dalyko anotacija 

Socialinės partnerystės institutų dalykas skirtas suteikti gilių žinių apie kolektyvinių darbo 

santykių sistemą, kurioje sudaromos sutartys ir priimami darbuotojų ir darbdavių santykius 

reglamentuojantys teisės aktai.  

Analizuojamos temos: socialinių partnerių formavimosi asociacijų pagrindu (profesinės 

sąjungos ir darbdavių organizacijos) ir rinkimų būdu (darbo tarybos) ypatybės ir jų 

atstovavimo pagrindai; asociacijų pripažinimas valstybėje; socialiniams partneriams 

suteikiama kompetencija; socialinės partnerystės lygiai; socialinės partnerystės formos 

(informavimas ir konsultavimas, dalyvavimas darbdavio sprendimų priėmime, kolektyvinės 

derybos ir kolektyvinių sutarčių sudarymo ir jų teisinės prigimties klausimai, kolektyvinių 

darbo ginčų sprendimas, įskaitant streikus ir lokautus); asociacijų veiklos viešajame sektoriuje 

ypatumai.  

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti pasirinktą socialinės partnerystės problemą 

nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo 

metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms socialinės partnerystės problemoms vertinti ir 

spręsti. 
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