
 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO KEITIMAI, 

ATSIŽVELGIANT Į DĖL COVID-19 PLITIMO PASKELBTO KONTAKTINIO DARBO VILNIAUS UNIVERSITETE 

STABDYMĄ 

Vientisųjų studijų programos „Teisė“ 1 kurso (2019 m. priėmimo srautas, dieninis tvarkaraštis) dalykai 

Administracinė teisė        

Informacija dalyko apraše  
Statusas 

Atliekami keitimai  

(pildomi tik tie langeliai, kuriuose informacija keičiama) 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Darbas 

seminarų 

metu  

10 Semestro 

metu  

Studentų aktyvumas seminarų metu 

(vertinama nuo 0 iki 1 balo), 

vertinant rezultatyvumą ir 

konstruktyvumą diskusijų metu, 

visapusišką  situacijų įvertinimą ir 

kūrybiškus jų sprendimo būdus, 

savarankišką  

informacijos paiešką, išsamų ir 

apibendrintą jos pateikimą, 

savarankišką užduočių atlikimą 

(pvz. teisės akto projekto 

parengimą). 

Atsisakoma         



Kolokviumai 20 Semestro 

metu  

Du kolokviumai, kurių vertė 

vienoda (vertinama 10 balų 

skalėje). Atsakymai raštu į mišraus 

testo (uždaro tipo ir (ar) atviro tipo 

klausimus) užduotis, vertinant 

paskaitose ir seminaruose įgytas 

teorines administracinės teisės 

bendrosios dalies žinias ir 

specialiuosius viešojo 

administravimo institucinės bei 

procedūrinės  viešojo 

administravimo veiklos atvejus, 

administracinės atsakomybės 

taikymo atvejus bei viešojo 

administravimo teisėtumo patikros 

atvejus. 

Keičiamas 

svoris, 

vertinimo 

kriterijai 

  40 Kovo pabaiga 

ir gegužės 

pabaiga 

Du kolokviumai, kurių vertė vienoda 

(vertinama 10 balų skalėje). Atsakymai raštu 

į mišraus testo (uždaro tipo ir (ar) atviro tipo 

klausimus) užduotis, vertinant paskaitose ir 

seminaruose įgytas teorines administracinės 

teisės bendrosios dalies žinias ir 

specialiuosius viešojo administravimo 

institucinės bei procedūrinės  viešojo 

administravimo veiklos atvejus, 

administracinės atsakomybės taikymo 

atvejus bei viešojo administravimo 

teisėtumo patikros atvejus. Vertinant taip pat 

atsižvelgiama į studentų aktyvumą seminarų 

metu. Studentų aktyvumas seminarų metu 

(vertinama nuo 0 iki 1 balo), vertinant 

rezultatyvumą ir konstruktyvumą diskusijų 

metu, visapusišką  situacijų įvertinimą ir 

kūrybiškus jų sprendimo būdus, 

savarankišką  informacijos paiešką, išsamų 

ir apibendrintą jos pateikimą, savarankišką 

užduočių atlikimą (pvz. teisės akto projekto 

parengimą). 

Savarankiškas 

(grupinis) 

mokslo-

tiriamasis 

darbas  

10 Semestro 

metu  

Semestro metu atliekam 

savarankiška (grupinė) analitinė 

atvejo studija, skirta pasirinktų 

konstitucinių ir administracinių 

bylų kontekste svarbiausių 

problemų analizei, proceso dalyvio 

pozicijos suformulavimui ir 

pagrindimui, remiantis doktrininiais 

ir kitais aktualiais šaltiniais. 

Vertinama vadovaujantis šiais 

kriterijais (vertinama 10 balų 

skalėje): a) sudėtinių dalių 

išsamumas ir nuoseklumas, 

remiamasi tinkamais šaltiniais, 

sistemiška ir nuoseklia 

argumentacija, savarankiška 

informacijos analize; b) kalba - 

naudojama tinkama pristatymo 

raštu forma ir kalba, teisiniai 

terminai, pozicija ir argumentai 

dėstomi aiškiai ir logiškai; c) 

žodinis pristatymas – koncentruotas 

kalbėjimas, mintys reiškiamos 

sklandžiai, gali būti naudojamas 

skaidrių pristatymas, problemų 

Atsisakoma         



dėstymas argumentuotas ir išsamiai 

atsakoma į papildomus klausimus.  

Egzaminas 60 Semestro 

gale 

Vertinama 10 balų skalėje. 

Atsakymai raštu į mišraus testo 

(uždaro tipo ir (ar) atviro tipo 

klausimus) užduotis, vertinant 

paskaitose ir seminaruose įgytas 

teorines administracinės teisės 

bendrosios dalies žinias ir 

specialiuosius viešojo 

administravimo institucinės bei 

procedūrinės  viešojo 

administravimo veiklos, 

administracinės atsakomybės 

taikymo bei viešojo administravimo 

teisėtumo patikros  teisės aktuose ir 

teismų praktikoje nustatytus 

reikalavimus.   

Tikslinami 

vertinimo 

kriterijai 

      Vertinama 10 balų skalėje. Atsakymai raštu į 

mišraus testo (uždaro tipo ir (ar) atviro tipo 

klausimus) užduotis, vertinant paskaitose ir 

seminaruose įgytas teorines administracinės 

teisės bendrosios dalies žinias ir 

specialiuosius viešojo administravimo 

institucinės bei procedūrinės  viešojo 

administravimo veiklos, administracinės 

atsakomybės taikymo bei viešojo 

administravimo teisėtumo patikros  teisės 

aktuose ir teismų praktikoje nustatytus 

reikalavimus. Egzamino metu galima 

naudotis visomis prieinamomis 

priemonėmis. 

         

Konstitucinė teisė         

Informacija dalyko apraše  
Statusas 

Atliekami keitimai  

(pildomi tik tie langeliai, kuriuose informacija keičiama) 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Kaupiamasis 

vertinimas už 

darbą per 

seminarus  

20 Semestro 

metu   

Daugiausiai 2 balai. Iki 1 balo 

galima gauti už teisingus atsakymus 

į klausimus, aktyvų ir rezultatyvų 

dalyvavimą diskusijose, problemų 

formulavimą ir jų sprendimų 

siūlymą (paiešką), turiningų kritinių 

pastabų teikimą ir pan. Dar iki 1 

balo galima gauti už atsakymus į 

kolokviumo klausimus.  

Nekeičiama         

Egzaminas  80 Semestro 

gale 

Daugiausiai 8 balai. Studentams 

pateikiamos atviro ir uždaro tipo 

užduotys (klausimai). Atsakymai į 

kiekvieną iš jų vertinami balais.  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      10 klausimų testas (trukmė 60 min.), 2 

klausimai –  atviri, 8 klausimai - uždari. 

 

        



Romėnų privatinė teisė       

Informacija dalyko apraše  
Statusas 

Atliekami keitimai  

(pildomi tik tie langeliai, kuriuose informacija keičiama) 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Darbas 

pratybų metu 

30 Semestro 

metu 

Max. 3 balai. Balai gali būti 

sukaupti už tarpinius atsiskaitymus 

raštu (numatyti trys tarpiniai 

atsiskaitymai, kiekvienas 

vertinamas 10 balų sistemoje) bei 

darbą pratybų metu.  

Nekeičiama         

Egzaminas 70 Gegužės – 

birželio mėn.  

Max. 7 balai. Studentams 

pateikiamos atviro tipo užduotys 

(klausimai).  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Testas su uždaro tipo klausimais, kuomet 

reikia pasirinkti vieną teisingą atsakymo 

variantą. 

         

Politinių ir teisinių teorijų istorija - nekeičiama      
 

 

 

 

Keitimai pristatyti 2020 m. gegužės 15 d. studijų programos „Teisė“ komiteto posėdyje. 

Keitimai atlikti ir viešinami atsižvelgiant į Vilniaus universiteto Senato 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. SPN-22 2.3. punktą. 


