
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

EUROPOS SĄJUNGOS IR JAV LYGINAMOJI KONKURENCIJOS TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: partnerystės prof. dr. Šarūnas 

Keserauskas 

Kitas (-i): lekt. dr. Lauras Butkevičius 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas,  

Privatinės teisės katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 311 kab.,  

tel. (8 5) 2366170, el. paštas: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamas 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 8 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Civilinė teisė. Bendroji dalis;  

Civilinė teisė. Prievolių teisė I-II d., Civilinio proceso teisė I-II 

d., Europos Sąjungos teisės pagrindai, Tarptautinė viešoji teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 130 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama studentams suteikti specialias teorines ir praktines žinias apie dvi pagrindines konkurencijos teisės sistemas 

pasaulyje – ES ir JAV, ugdant gebėjimus analizuoti ir vertinti šių sistemų panašumus ir skirtumus, privalumus ir 

trūkumus. Studentai įgys žinių ne tik apie bendruosius ES ir JAV konkurencijos teisės sistemų klausimus, bet taip pat 

įgys gebėjimų suprasti ir aiškinti įvairias ūkio subjektų bendradarbiavimo formas, vienašališką ūkio subjektų elgesį, 

koncentracijas ir valstybės veiksmus reglamentuojančias teisės normas, jas lyginti, taikyti jas praktikoje ir analizuoti 

teismų praktiką. Taip pat siekiama suteikti specialių žinių apie ES ir JAV konkurencijos priežiūros institucijų tarpusavio 

bendradarbiavimą, privataus konkurencijos teisės įgyvendinimo panašumus ir skirtumus bei eksteritorialų 

konkurencijos teisės normų taikymą. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės palyginti ES ir JAV konkurencijos teisės sistemų 

ypatumus, kritiškai vertinti atskirų institutų ir teisės normų 

aiškinimo ir praktinio taikymo praktiką, panašumus, skirtumus 

ir trūkumus; Paskaitos, 

probleminis 

dėstymas, grupės 

diskusijos, 

savarankiškas 

darbas, užduočių 

sprendimas. 

Egzaminas raštu  

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti, aiškinti ir tinkamai 

taikyti ES ir JAV konkurencijos teisės normas, tinkamai 

argumentuoti teisinius sprendimus; 

- 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. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. ES ir JAV konkurencijos teisės 

sistemų bendra charakteristika 
6      6 17 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

2. Horizontalūs susitarimai 4      4 12 
Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

3. Vertikalūs susitarimai 4      4 12 
Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

4. Piktnaudžiavimas dominuojančia 

padėtimi ir rinkos monopolizavimas 
4      4 12 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

5. Koncentracijų priežiūra 4      4 12 
Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

6. Valstybės elgesys ir konkurencijos 

teisė 
3      3 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

7. ES ir JAV konkurencijos priežiūros 

institucijų bendradarbiavimas 
2      2 8 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

8. Privatus konkurencijos teisės 

įgyvendinimas 
3      3 10 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

9. Eksteritorialus konkurencijos teisės 

normų taikymas 
2      2 8 

Literatūros studijos, 

praktinių situacijų analizė 

Iš viso 3

2 
     32 101 

 

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 Semestro gale 

Max. 10 balų: egzaminas vykdomas raštu pateikiant 

studentams dvi užduotis: viena iš jų teorinio ir praktinio 

pobūdžio klausimas, antroji – praktinė situacija. Kiekviena 

iš užduočių vertinama maksimaliai 5 balais. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ELHAUGE, E.; 

GERADIN, D. 
2011 

Global Competition Law 

and Economics. 2nd ed. 
 Hart Publishing 

WHISH, R.; BAILEY, D 2015 Competition Law. 8th ed.  
Oxford University 

Press 

BRODER, D. 2016 
US Antitrust Law and 

Enforcement. 3rd ed. 
 

Oxford University 

Press 

Papildoma literatūra 

BISHOP, S.; WALKER, 

M. 
2010 

The Economics of EC 

Competition Law: 

Concepts, Application and 

Measurement. 3rd ed. 

 Sweet & Maxwell 

DABBAH M. M. 2010 

International and 

Comparative Competition 

Law 

 
Cambridge University 

Press 

HOVENKAMP, H. 2016 

Federal Antitrust Policy: 

The Law of Competition 

and its Practice. 5th ed. 

 West Academic Publishing 

GERBER, D. J. 2010 
Global Competition: Law, 

Markets, and Globalization 
 

Oxford University 

Press 

 


