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Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Anglų kalba Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įsisavintų bendrąsias ekonominės teisės analizės kategorijas, susipažintų su ekonomika pagrįstais 

būdais pagrįsti taikytiną teisės taisyklę pagrindinėse teisės srityse, gebėtų kritiškai žvelgti į dogmatinius teisės aiškinimo 

metodus, suprasdami analitinio (pirmiausiai, ekonominio) metodo naudą teisės kūrime ir teisės taikyme. Studijų dalyku 

bus suteiktos žinios apie ekonominės teisės analizės, kaip teisę papildančios tarpdisciplininės srities, pagrindus, 

susiformavimą, vaidmenį šiandien ir taikymo galimybes praktikoje.  
Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- išmanys bendrąsias ekonominės teisės analizės  

kategorijas; 

- įgys žinių apie ekonominės teisės analizės susiformavimą 

ir šiuolaikines tendencijas; 

- įgys žinių apie bazines ekonomikos kategorijas ir jų 

pritaikomumą teisėje; 

- įgys gebėjimą įžvelgti ekonominę prasmę 

funkcionuojančioje teisėje, identifikuoti ekonominius 

įvairių teisės sričių dėsningumus, suvoks kai kurių 

esminių konstitucinės, civilinės, baudžiamosios, 

administracinės ir kitoms teisės sritims priskiriamų teisės 

kategorijų ekonominę kilmę;  

- įgys gebėjimų operuoti bazinėmis ekonominėmis 

kategorijomis, pasirinkdamas konkrečiu atveju labiau 

pagrįstą taikytiną teisės taisyklę; 

- gebės kritiškai žvelgti į teisinę dogmatiką, teisiniame 

diskurse argumentuoti analitiškai, moksline empirika 

labiau pagrįstais teiginiais. 

Derinamos paskaitos ir 

pratybos. Dėstymas 

probleminis, taikomi tiriamieji 

metodai, skatinamas 

interaktyvus bendravimas su 

dėstytoju. Pratybose studentai 

skatinami analizuoti ir vertinti 

skirtingus argumentus, pristatyti 

auditorijai savo pasirinktą 

poziciją ir ją apginti, ugdomi 

studentų savarankiško darbo 

gebėjimai. Pratybos atlieka ir 

konsultacijų funkciją (dalis 

pratybų laiko, o prireikus – ir 

paskutinės semestro pratybos 

skiriama konsultacijoms).  

Egzaminas raštu 

(atviri ir uždari 

klausimai / 

užduotys) bei 

kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. 1. Pagrindinės mikroekonomikos kategorijos. 4   2   6 10 
Literatūros įsisavinimas ir 

analizė. 

2. 2. Ekonominės teisės analizės 

susiformavinas: kontekstas, kritika, 

problemos praktikoje. Elgsenos ekonomikos 

įtaka. 

4   2   6 10 
Literatūros įsisavinimas ir 

analizė. 

3. 3. Civilinės teisės sričių ekonominis 

pagrindimas (daiktinė teisė, deliktų teisė, 

sutarčių teisė ir kt.)  

4   4   8 20 

Literatūros įsisavinimas ir 

analizė. Praktinių atvejų 

sprendimas. 

4. 4. Baudžiamoji teisė ir jos ekonominis 

pagrindimas 
1   1   2 10 

Literatūros įsisavinimas ir 

analizė. Praktinių atvejų 

sprendimas. 

5. 5. Žmogaus teisės ir ekonominė teisės analizė 

(ekonominio pobūdžio įžvalgų taikymas 

žmogaus teisių srityje). 

1   1   2 10 

Literatūros įsisavinimas ir 

analizė. Praktinių atvejų 

sprendimas. 

6. 6. Rinkų reguliavimas (administracinės teisės 

ekonominis pagrindimas). 
2   2   4 15 

Literatūros įsisavinimas ir 

analizė. Praktinių atvejų 

sprendimas. 

7. Įvadas į proceso teisės ekonominį 

pagrindinimą 
2   2   4 15 

Literatūros įsisavinimas ir 

analizė. 

        11 Pasiruošimas egzaminui. 

Iš viso 18   14   32 101  

 

Vertinimo strategija* 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas 

50 Semestro metu 

Studentas gali sukaupti 5 balus. Iki 3 balų galima gauti už 

sėkmingą dalyvavimą dėstytojo paruoštuose praktinėse užduotyse. 

Šios užduotys nurodomos paskaitų metu, studentai turi atlikti 

atitinkamą analizę per dėstytojo nurodytą laiką. Dar iki 2 balų 

galima gauti už teisingus atsakymus į klausimus, aktyvų ir 

rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, problemų formulavimą ir jų 

sprendimų siūlymą, turiningų kritinių pastabų teikimą, kūrybišką ir 

inovatyvų kitų diskusijos dalyvių pasisakymų komentavimą, taip 

pat už atsakymus į klausimus raštu (balų kaupimo sistemą tikslina 

pratybas vedantis dėstytojas).  

Egzaminas 50 Semestro gale 
Egzamino maksimalus įvertinimas – 5 balai. Studentams 

pateikiami atviro ir uždaro tipo klausimai.  

* Paskaitų lankymas neprivalomas, pratybų – privalomas. Už praleistas pratybas atsiskaitoma jas vedančio dėstytojo 

nustatyta tvarka. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

VARIAN, H. R. 2011 
Mikroekonomika: šiuolaikinis 

požiūris 
 Vilnius: Margi raštai 

OGUS, A. 2006 
Costs and Cautionary Tales: 

Economic Insights for the Law 
 Oxford: Hart Publishing 

COASE, R. H. 1960 
The Problem of Social Cost. 

Journal of Law and Economics 
  

COOTER, R., ULEN, T. 2008 Law & Economics. 5th ed.  
Boston: Pearson/Addison 

Wesley 

RENDA, A. 2011 
Law and Economics in the RIA 

World. 
 Intersentia 



Papildoma literatūra 

MURAUSKAS, D. 2012 
Ekonominė teisės analizė 

(susiformavimas). Teisė 
t. 83 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MURAUSKAS, D. 2012 

Ekonominė teisės analizė 

(metodologinės prielaidos ir tyrimų 

kryptys). Teisė 

t. 84 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MANKIW, N. G. 2009 
Principles of Microeconomic. 5th 

ed. 
 

Mason: South-Western 

Cengage Learning 

POSNER, R. A.  Economic Analysis of Law  
Boston: Little, Brown and 

Co. 

POSNER, R. 2004 Jurisprudencijos problemos  Vilnius: Eugrimas 

 


