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Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 

P
as

k
ai

to
s 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

S
em

in
ar

ai
 

P
ra

ty
b

o
s 

L
ab

o
ra

to
ri

n
ia

i 

d
ar

b
ai

 

P
ra

k
ti

k
a 

V
is

a
s 

k
o

n
ta

k
ti

n
is

 

d
a

rb
a

s 

S
a

v
a

ra
n

k
iš

k
a

s 

d
a

rb
a

s 

Užduotys 

1. Draudimo paslaugos. Rizika, draudimo 

samprata, apdraudžiamumas, draudimo 

funkcijos. 

3      3 8 Literatūros studijos. 

2. Draudimo klasifikacija ir jos teisinė reikšmė. 3      3 8 Literatūros studijos. 

3. Draudimo sutartis ir draudimo sutartinių 

santykių dalyviai. 
4      4 8 Literatūros studijos. 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Suteikti studentams teorines žinias apie pagrindinius draudimo teisės institutus, ugdyti gebėjimus analizuoti ir rengti 

šiuolaikinius finansavimo sandorius, taip pat taikyti įgytas teorines žinias dinamiškoje verslo aplinkoje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos bendrąsias finansines paslaugas reglamentuojančias 

teisės normas; Paskaitos, institutų 

problemų analizė, 

probleminis 

dėstymas, naujausių 

įvykių ir 

pasikeitimų, 

teismo praktikos ir 

šaltinių analizė, 

savarankiškas 

darbas. 

Egzaminas raštu: 

pateikiami teorinio ir 

praktinio pobūdžio 

klausimai, praktinė 

užduotis. 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti teisės normas, 

reguliuojančias finansinių paslaugų teikimą; 

- gebės taikyti įgytas žinias interpretuojant teisės normas,  

teismų praktikos ir doktrinos pozicijas; 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, sklandžiai, 

argumentuotai ir logiškai reikšti savo nuomonę bei vertinti 

esamas kitų pozicijas; 

- gebės savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę bei  

praktinę medžiagą, sisteminti informaciją; 

- gebės analizuoti praktines situacijas, tinkamai kvalifikuoti 

teisines problemas studijuojamo dalyko klausimais. 

mailto:ptkatedra@tf.vu.lt


4. Draudimo sutarties turinys. 4      4 8 Literatūros studijos. 

5.Draudimo sutarties sudarymas, galiojimas ir 

pabaiga. 
3      3 8 Literatūros studijos. 

6. Turto draudimo ir civilinės atsakomybės 

draudimo sutartys. 
3      3 8 Literatūros studijos. 

7. Gyvybės draudimo ir sveikatos draudimo 

sutartys. 
3      3 8 Literatūros studijos. 

8. Privalomasis draudimas. 3      3 8 Literatūros studijos. 

9. Draudimo įmonės, draudimo tarpininkai ir 

jų priežiūra. 
3      3 8 Literatūros studijos. 

10. Draudimo tarpininkai ir jų priežiūra. 3      3 8 Literatūros studijos. 

 
       21 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32      32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 Semestro gale 

Vertinama balais nuo 1 iki 10. Pateikiami teorinio ir praktinio 

pobūdžio klausimai, praktinė užduotis. Studentų darbai 

vertinami studijų nuostatų nustatyta tvarka. Detalesnę 

vertinimo tvarką nustato paskaitas skaitantis dėstytojas. 

 

 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

KONTAUTAS, T. 2007 
Lietuvos draudimo sutarčių 

teisė 

 
Vilnius: Justitia 

MIKELĖNAS, V. 2003 

Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 

komentaras. Šešta knyga: 

Prievolių teisė 

t. 1 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

BIRDS, J. 2007 
Bird‘s Modern Insurance 

Law 

 
London: Sweet & Maxwell 

BRADGATE, R. 2000 Commercial Law. 3rd ed.  London: Sweet & Maxwell 

DALHUISEN, Jan H. 2006 

Dalhuisen on International 

Commercial, Financial and 

Trade Law 

 

Oxford: Hart Publishing 


