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Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 32 48 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Viktimologijos dalyko tikslai: a) gilinti ir plėsti žinias teoriniais bei praktiniais nusikalstamų veikų aukų klausimais; b) 

ugdyti kompetenciją, reikalingą integruojant tarptautinius standartus, tyrinėjant nukentėjusiojo vaidmenį žiniasklaidoje ir 

atskirų nusikalstamų veikų aukas, taip pat socialinių institucijų įtaką aukoms; c) ugdyti gebėjimus analizuoti ir etiškai 

įvertinti viktimologinės prevencijos veiksmingumą; d) ugdyti būsimojo specialisto gebėjimus savarankiškai mokytis ir 

tobulėti, pasirinkti ir susisteminti reikalingą informaciją kryptingai tęsiant teisės studijas ir taikant įgytas žinias 

praktikoje.  

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

-  supras teorinius bei praktinius nusikalstamų veikų 

aukų klausimus; 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusijos, literatūros studijos 

Specialiosios literatūros 

ir teisės aktų apžvalga; 

Egzaminas 

- gebės tyrinėti viktimizacijos procesus ir jų 

prevenciją, nusikalstamų veikų aukų problematiką, 

socialinių institucijų įtaką aukoms; 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusijos, literatūros studijos, 

tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, rašto darbo rengimas) 

Rašto darbo parengimas 

ir pristatymas, atvejo 

ir/ar situacijos analizė; 

Egzaminas 

- gebės analizuoti ir etiškai įvertinti viktimologinės 

prevencijos veiksmingumą, mokės savarankiškai dirbti 

ir naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis bei 

kitais šaltiniais; 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusijos, literatūros studijos, 

tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, rašto darbo rengimas) 

Rašto darbo parengimas 

ir pristatymas, atvejo 

ir/ar situacijos analizė; 

Egzaminas 

-  gebės įgytas žinias gebės pritaikyti profesinėje 

veikloje ir visuomeniniame gyvenime. 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusijos, literatūros studijos, 

tiriamieji metodai (informacijos 

paieška, rašto darbo rengimas) 

Rašto darbo parengimas 

ir pristatymas, atvejo 

ir/ar situacijos analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Viktimologijos raida ir apibūdinimas. 

Viktimologijos koncepcijų įvairovė 

2      2 2 
Mokslinės literatūros analizė.  

2. Aukos problematika. Nusikalstamų 

veikų aukų portretas ir tipologija 

2      2 3 Mokslinės literatūros ir 

teismų praktikos analizė.  

3. Viktimologiniai tyrimai Lietuvoje ir 

kitose šalyse (nepranešimo apie 

nusikaltimus priežastys) 

4      4 4 
Mokslinės literatūros ir 

teismų praktikos analizė.  

4. Žmonių saugumo jausmas ir 

nusikalstamumo (nusikalstamų veikų) 

baimė, visuomenės punityvumas 

4      4 4 

Mokslinės literatūros analizė.  

5. Atkuriamasis teisingumas ir 

mediacijos problematika. Kaltininko ir 

aukos sutaikymas kaip baudžiamųjų 

konfliktų sprendimo būdas 

4      4 5 

Mokslinės literatūros ir 

teismų praktikos analizė.  

6. Nusikalstamos veikos auka ir 

žiniasklaida 

2      2 3 Mokslinės literatūros analizė. 

Darbo parengimas. 

7. Vaikai ir pagyvenę žmonės kaip 

nusikalstamų veikų aukos 

 

4      4 5 Mokslinės literatūros ir 

teismų praktikos analizė. 

Darbo parengimas. 

8. Moterys ir vyrai kaip nusikalstamų 

veikų aukos 

4      4 5 Mokslinės literatūros ir 

teismų praktikos analizė. 

Darbo parengimas. 

9. Smurtas artimoje aplinkoje ir jo aukos 4      4 5 Mokslinės literatūros ir 

teismų praktikos analizė. 

Darbo parengimas. 

10. Viktimologijos perspektyvos 2      2 2 Mokslinės literatūros analizė. 

        10 Pasirengimas egzaminui 

Iš viso 32      32 48  

 

Vertinimo strategija Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas 

(grupinis) mokslo 

tiriamasis darbas 

 

30  Semestro metu Semestro metu atliekamas savarankiškas (grupinis) darbas 

viktimologijos tematika, parengtas mokslinės literatūros ir teismų 

praktikos pagrindu; darbo pristatymas grupei, atsakymai į 

klausimus. 

Egzaminas 

 

70 Semestro gale Atsakymai raštu į tris klausimus. Vertinimo metu siekiama 

patikrinti žinių pagrindu susiformuotą viktimologijos problematikos 

suvokimą, įvertinti įgytas naujas kompetencijas. Atsakymai turi būti 

argumentuoti bei parodyti gebėjimą mąstyti apie iškeltas 

problemas.  

 

Autorius Leidi

mo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

Chomentauskas G., 

Dereškevičiūtė E., 

Murauskienė D. 

2015 Psichologinė parama aukoms 

ir liudytojams bei jų apsauga 

teismo procese.  

 Vilnius: Nacionalinė teismų 

administracija, Žmogaus 

studijų centras 

 

Drakšienė A., Michailovič 

I. 

2008 Kriminologijos žinynas  Vilnius: Eugrimas 

Michailovič I. 2014 Viktimologijos raida ir 

perspektyvos. Elektroninis 

 Vilnius: VĮ Registrų centras, 

2014. Prieiga per internetą: 



leidinys http://www.teisineliteratura.lt/

dok/VIKTIMOLOGIJA.pdf 

Michailovič I. (vad.), 

Bikelis S., Čepas A., 

Dobrynina M., Simaitis R., 

Šneideris D., Ūselė L., 

Venckevičienė J. 

2014 Atkuriamojo teisingumo 

perspektyvos Lietuvoje. 

Monografija. Lietuvos teisės 

instituto tyrimai. 

 Šiauliai: VšĮ Šiaulių 

universiteto leidykla. Prieiga 

per internetą: 

http://www.teise.org/data/Atk

uriamjo-teisingumo-

perspektyvos-

Lietuvoje_Monografija.pdf 

Michailovič i. 2014 Kai kurie smurto artimoje 

aplinkoje aspektai socialinės 

kultūrinės lyties požiūriu // 

Kriminologijos studijos 

Nr. 2  

Rekomenduojama literatūra 

Erez E. (Ed.) [et al.] 2011 Therapeutic jurisprudence and 

victim participation in justice: 

international perspectives 

 Durham [N.C.]: Carolina 

Academic Press 

Michailovič I. 2012 Kai kurie smurto šeimoje 

problematikos aspektai 

Teisė. Mokslo 

darbai, 82 t. 

Vilnius: Vilniaus universitetas 

Michailovič I. 2014 Moterų nusikalstamo elgesio 

problematika // Teisė 

t. 93 Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla 

Płatek M. 2007 Restorative Justice as a mean 

to effective crime 

control and alternative to 

imprisonment. 

Conflict as property revisited 

Sociologija. 

Mintis ir 

veiksmas, 

2(20) 

Vilnius: Vilniaus universitetas 

Walklate S. (Ed.) 

 

2007 Handbook of victims and 

victimology 

 UK: Willan Publishing 

 

 

 


