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Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 48 85 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama suteikti teorinių žinių apie konkurencijos teisės šaltinius, atskleidžiančius teisinių konkurencijos principų turinį, 

pagrindinius teisinius institutus; teisinių nuostatų aiškinimo ir analizės praktiką; supažindinti studentus su konkurencijos 

priežiūros institucijų bendradarbiavimo formomis bei konkurencijos teisės kūrimo tendencijomis. Taip pat formuojami 

gebėjimai suprasti ir aiškinti teisės normas, taikyti jas praktikoje, analizuoti teismų bei neteisminę praktiką, vystyti 

analitinį bei kritinį mąstymą, tarpasmeninius ir komunikacinius gebėjimus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- susipažins su konkurencijos teisės šaltiniais, taip pat teisės 

aktų, reglamentuojančių teisinius konkurencijos santykius, 

turiniu, reikšme bei paskirtimi; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškas darbas, 

diskusijos. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas ir vertinimas, 

rašto kontroliniai darbai. 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti, aiškinti ir tinkamai 

taikyti teisės aktus, reglamentuojančius teisinius 

konkurencijos santykius, ir tinkamai argumentuoti teisinius 

sprendimus; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškas darbas, 

diskusijos.  

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas ir vertinimas, 

rašto kontroliniai darbai. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant 

naujausias konkurencijos teisės mokslo tendencijas 

šiuolaikiniame kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškas darbas, 

diskusijos.  

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas ir vertinimas, 

rašto kontroliniai darbai. 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis 

konkurencijos teisės teorinėmis, neteisminės bei teismų 

praktikos analizės metu įgytomis žiniomis kritiškai ir 

logiškai perteikti savo idėjas, mintis; 
Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškas darbas, 

diskusijos.  

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas ir vertinimas, 

rašto kontroliniai darbai. 

- gebės analizuoti ir etiškai vertinti teismų ir neteisminę 

praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir tinkamai taikyti 

konkurencinės teisės šaltinius; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis bei kitais šaltiniais reikalingais 

konkurencijos teisės žinių gilinimui ir tolimesnėms 

studijoms. 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškas darbas, 

diskusijos.  

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo 

paruošimas ir vertinimas, 

rašto kontroliniai darbai. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 
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Užduotys 

1. Konkurencijos teisė ir konkurencijos politika. 

Konkurencijos institucijos. Konkurencijos teisė 

ir specialusis reguliavimas. 

4   2   6 5 

Aktualių teisės 

doktrinų ir aktų 

analizė. 

2. Pagrindinės konkurencijos teisės sąvokos. 4   2   6 10 

Aktualių teisės 

doktrinų ir aktų 

analizė, pranešimas. 

3. Konkurenciją ribojantys susitarimai. 10   6   16 10 

Aktualių teisės 

doktrinų ir aktų 

analizė, pranešimas. 

4. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi 

rinkoje. 
8   4   12 10 

Aktualių teisės 

doktrinų ir aktų 

analizė, teismų ir 

neteisminės praktikos 

analizė. 

5. Koncentracijų kontrolė. 6   2   8 10 

Aktualių teisės 

doktrinų ir aktų 

analizė, teismų ir 

neteisminės praktikos 

analizė. 

 
       40 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32   16   48 85  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Tarpinis atsiskaitymas 20 Semestro metu 

Studentams pateikiami du klausimai (uždarojo ar (ir) atvirojo 

tipo). Klausimai formuluojami siekiant išsiaiškinti studento 

žinias, konkurencijos teisės problematikos suvokimą, įvertinti 

įgytus naujus gebėjimus ir kompetencijas, taip pat sugebėjimą 

glaustai ir logiškai dėstyti mintis; parodymą, kad studentas 

dirbo savarankiškai ir skaitė nurodytus šaltinius. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Studentams pateikiami trys klausimai (uždarojo ar (ir) 

atvirojo tipo). Klausimai formuluojami siekiant išsiaiškinti 

studento žinias, konkurencijos teisės problematikos 

suvokimą, įvertinti įgytus naujus gebėjimus ir kompetencijas, 

taip pat sugebėjimą glaustai ir logiškai dėstyti mintis; 

parodymą, kad studentas dirbo savarankiškai ir skaitė 

nurodytus šaltinius. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

GUMBIS, J., et al. 2011 
Competition Law in 

Lithuania 
 

Alphen aan den Rijn, The 

Netherlands: Frederick, 

MD: Kluwer Law 

International 

KESERAUSKAS, Š.  2011 

Setting Priorities for a Small 

Country's Competition 

Authority 

 
Saarbrücken: Lambert 

Academic Publishing 

WHISH, R.; BAILEY, D. 2012 Competition Law. 7th ed.  
Oxford: Oxford University 

Press 

Papildoma literatūra 

ALBAEK, Svend, et al. 2007 
Faull and Nikpay: The EC 

Law of Competition. 2nd ed. 
 

Oxford: Oxford University 

Press 



BARR, Frances, et al. 2008 

Bellamy and Child: 

European Community Law 

of Competition. 6th ed. 

 
Oxford: Oxford University 

Press 

BISHOP, Simon; 

WALKER, Mike 
2010 

The Economics of EC 

Competition Law: Concepts, 

Application and 

Measurement. 3rd ed. 

 London: Sweet & Maxwell 

CRAIG, Paul; BÚRCA, 

Gráinne de 
2011 

EU Law: Text, Cases and 

Materials. 4th ed. 
 

Oxford: Oxford University 

Press 

DABBAH, Maher M. 2010 

International and 

Comparative Competition 

Law. 1st ed. 

 
Cambridge: Cambridge 

University Press 

GERBER, David J. 2010 

Global Competition: Law, 

Markets and Globalization. 

1st ed. 

 
Oxford: Oxford University 

Press 

 


