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Studijų pakopa: antrosios pakopos studijų 

Studijų rūšis: magistrantūros 

Studijų forma: nuolatinė 

Vykdymo kalba: lietuvių 

Studijų sritis: socialiniai mokslai 

Studijų kryptis: teisė 

Suteikiamas laipsnis: teisės magistras  

Suteikiama profesinė 

kvalifikacija: 
nėra  

Studijų programos 

tikslas(-ai): 

Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų teikimo sričių 

specialistus, turinčius nuodugnių, gilių ir sistemingų žinių apie Lietuvos 

Respublikos viešąją teisę (taip pat ir Europos Sąjungos teisės kontekste), 

inter alia viešojo intereso apsaugą kuriant teisę, argumentuojant 

jurisdikciniuose ginčuose ir taikant teisę; išugdyti absolventų kritinį 

mąstymą ir gebėjimus atlikti savarankišką tyrimą, identifikuoti ir spręsti 

sudėtingas teisėkūros ir teisės taikymo problemas viešosios teisės srityje, 

taip pat su viešąja teise susijusias tarpdalykines problemas; inovatyviai ir 

integraliai taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje. 

Studijų programos 

rezultatai: 

Programos absolventas gebės: 

1. identifikuoti, apibūdinti ir analizuoti Lietuvos Respublikos viešosios 

teisės bei su ja susijusios Europos Sąjungos teisės šaltinius; 

2. konceptualiai įvertinti viešosios teisės specifiką, dinamiką, 

tarpdalykinius aspektus bei aktualijas, inter alia viešojo intereso 

apsaugos kuriant teisę, argumentuojant jurisdikciniuose ginčuose ir 

taikant teisę problematiką, šią apsaugą (arba jos stoką) lemiančio 

teisinio reguliavimo turinį, tokio teisinio reguliavimo ypatumus 

Lietuvoje ir kitose nacionalinėse teisinėse sistemose; 

3. pateikti probleminių viešosios teisės normų bei principų, taip pat ir 

susijusių su viešojo intereso apsauga, aiškinimo ir taikymo (inter alia 

administraciniuose, darbo, civiliniuose teisiniuose santykiuose) būdus, 

teisinės atsakomybės pažeidus viešąjį interesą (jo negynus) taisykles, 

jos ypatumus Lietuvoje ir kitose nacionalinėse teisinėse sistemose; 

4. sistemiškai analizuoti nacionalinės viešosios teisės bei su ja susijusios 

Europos Sąjungos teisės normas bei principus, įžvelgti ir (į)vertinti šio 

teisinio reguliavimo probleminius aspektus, analizuoti, interpretuoti bei 

kritiškai vertinti atitinkamą teisėkūros bei viešojo administravimo 



praktiką, teismų bei kitų jurisdikcinių institucijų praktiką 

(jurisprudenciją); 

5. analizuoti ir (į)vertinti teisės subjektų elgesio atitiktį nacionalinei 

viešajai teisei ir su ja susijusiai Europos Sąjungos teisei, teikti su tuo 

susijusias išvadas ir rekomendacijas; 

6. dirbti ir kūrybiškai taikyti viešosios teisės žinias, jomis paremtas 

technologijas, integruoti skirtingų sričių žinias, inter alia rengdamas 

teisės aktų projektus bei argumentuodamas teisinius sprendimus; 

7. sistemiškai ir kritiškai analizuoti ir vertinti teisės doktriną bei teisinę 

praktiką, numatyti teisinio reguliavimo raidos tendencijas, identifikuoti 

ir savarankiškai spręsti viešosios teisės (inter alia su viešuoju interesu 

susijusias) teisės problemas šiuolaikinės viešosios teisės raidos ir jos 

mokslinio reflektavimo kontekste; 

8. komunikuoti ir perteikti teisės tyrimų rezultatus bei kitų mokslų žinias 

ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams; 

9. identifikuoti savo profesinius (inter alia mokslinius) interesus teisės 

raidos ir jos mokslinio reflektavimo kontekste, nuolat plėsti, gilinti ir 

atnaujinti turimas žinias, tobulinti išugdytus gebėjimus (įgūdžius) ir 

įgyti naujų. 

Studijų trukmė 

(metais): 
1,5 

Kreditų sk.: 90  

Srautas: 2019-09-01  

Struktūra: Viešoji teisė (studijų programa) 1 - 3 sem.; 90 kred 
 

  

Viešoji teisė Kreditų sk.: 90  

  

1 k., 1 (2019/20 m.m. rudens) semestras 

[nuo 2019-09-01 iki 2020-01-26]  

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai  20   

  Teisėkūros problemos  5 48 E  PS  Gl 

  
Viešasis administravimas ir viešojo intereso 

teisinė apsauga  
8 48 E  PS  Gl 

  Viešoji tarnyba  7 48 E  PS  Gl 

Pasirenkamieji dalykai  10   

  Duomenų apsaugos teisė  5 32 E  PS  Gl 

  Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai  5 32 E  PS  Gl 

  Teritorijų planavimo ir statybos teisė  5 32 E  PS  Gl 

  Valstybinis ūkio reguliavimas  5 32 E  PS  Gl 

  Viešosios paslaugos  5 32 E  PS  Gl 

Iš viso 1 semestre:  30    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 k., 2 (2019/20 m.m. pavasario) semestras 

[nuo 2020-02-04 iki 2020-06-30]  

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai  15   

  Viešojo administravimo jurisprudencija  7 48 E  PS  Gl 

  
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio 

reguliavimo problemos  
8 48 E  PS  Gl 

Pasirenkamieji dalykai  15   

  Europos Sąjungos konstitucinė teisė  5 32 E  PS  Gl 

  Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija  5 32 E  PS  Gl 

  Municipalinė teisė  5 32 E  PS  Gl 

  Sutartys su viešuoju elementu  5 32 E  PS  Gl 

  Sveikatos teisė  5 32 E  PS  Gl 

  
Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio 

reguliavimo problemos  
5 32 E  PS  Gl 

Iš viso 2 semestre:  30    
  

2 k., 3 (2020/21 m.m. rudens) semestras 

[nuo 2020-09-01 iki 2021-01-26]  

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai  4   

  Magistro seminaras  4 32 Į  PS  Gl 

Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai  26   

  Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė)  18 16 E  PS  Gl 

  Viešoji teisė (baigiamasis egzaminas)  8 16 E  PS  Gl 

Iš viso 3 semestre:  30    

1 Atsiskaitymo forma: Į-įskaita, E-egzaminas 

2 Dėstymo kalba: nurodoma tik tuo atveju, jei dėstoma ne lietuvių kalba 

3 Lavinimo lygis: Gl-gilinamojo lygio 

   

Studijų 

programos 

komitetas:  

Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė – komiteto pirmininkė; Doc. dr. 

Haroldas Šinkūnas – pirmininkės pavaduotojas; Prof. dr. Egidijus Šileikis; 

Doc. dr. Giedrė Lastauskienė; Doc. dr. Augustinas Normantas; Doc. dr. Indrė 

Žvaigždinienė; Svajonė Šaltauskienė (notarė, Lietuvos Respublikos notarų 

rūmų prezidiumo narė) – socialinė partnerė; Jogilė Bražinskaitė– studentų 

atstovė.  

 
 

 


