
 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO KEITIMAI, 

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

STABDYMĄ 

Vientisųjų studijų programos „Teisė“ 2 kurso (2018 m. priėmimo srautas, dieninis tvarkraštis) dalykai 

Anglų kalba (profesinė) II/II d.       

Informacija dalyko apraše  
Statusas 

Atliekami keitimai  
(pildomi tik tie langeliai, kuriuose informacija keičiama) 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaity

mo laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskait

ymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Akademinis 

esė teisės tema  

10 Balandžio 

mėn.  

Rašto darbas, vertinami: ● turinys 

(asmeniniai argumentai skaitytos 

literatūros teisinės problemos 

klausimu), ● struktūra: įžanga, trys 

pagrindinės pastraipos, išvados, ● 

funkcinis stilius, rišlumas, teisės 

terminų vartojimas, gramatinės 

struktūros, rašyba ir skyryba.  

Atsisakoma         

2 nagrinėtų 

teisės temų 

(kontraktų ir 

darbo teisės) 

profesinio 

žodyno testai 

raštu.  

10 Kovo ir 

balandžio 

pabaigoje  

Vertinimo balas - teisingų atsakymų į 

uždaro tipo klausimus procentinė 

išraiška; privaloma surinkti daugiau 

nei 50% teisingų atsakymų.  

Nekeičiama 

(atlikta) 

        



Akademinio 

straipsnio 

apžvalga, 

išsakant savo 

poziciją 

problemos 

klausimu    

10 Kovo 

mėn.  

. Studento laisvai pasirenkamo 

akademinio straipsnio iš kursinio 

darbo literatūros sąrašo arba iš teisės 

dalykuose studijuojamų šaltinių 

apžvalga raštu, vertinama: ● 

argumentavimas, ● akademinės kalbos 

reikalavimų atitikimas, ● straipsnyje 

pateiktų argumentų aktualumas ir jų 

panaudojimo galimybės kursinio 

darbo/ pasirinkto jo aspekto/seminaro 

temos požiūriu.   

Nekeičiama 

(atlikta) 

        

Grupinė/indivi

duali pateiktis 

(studentų 

kursinių darbų 

rašomų teisės 

temomis 

pristatymas).  

20 Gegužės 

mėn.  

Kursinių darbų pateiktis ir diskusija, 

vertinami: ● teiginių/argumentavimo 

pateikimo aiškumas ir nuoseklumas, 

darbo ar pasirinkto jo aspekto 

pristatymo  išsamumas, ● 

interaktyvumas, ● leksinė raiška,  ● 

kalbėjimo sklandumas, rišlumas ir 

tarimas, ● vaizdinių priemonių 

naudojimas, neverbalinė raiška, ryšys 

su auditorija. Grupinė pateiktis gali 

būti rengiama, jeigu studentų 

individualiai rengiamų kursinių darbų 

temos yra glaudžiai susijusios ir jie 

gali parengti pristatymą tuo pačiu 

kursinių darbų aspektu. 

Keičiamas 

svoris 

  30     

Egzaminas 50 Semestro 

gale 

Praktinė užduotis - bylos analizė, 

vertinama: ● raštu (25%): esė pagrįsta 

egzamino metu skaitomų straipsnių ir 

teisės dokumentų, susijusių su 

nagrinėjama žmogaus teisių byla, 

pagrindu. Vertinamas esė argumentų 

pateikimo aiškumas ir nuoseklumas, 

struktūra, rišlumas, akademinio kalbos 

registro reikalavimų atitikimas ir 

gramatinis bei žodyno vartosenos 

tikslumas. ● žodžiu (25%): bylos 

sprendimų aptarimas su kolegomis bei 

pristatymas atstovaujamam klientui. 

Vertinamas teiginių 

pateikimo/argumentavimo pateikimo 

aiškumas ir nuoseklumas, pasisakymo 

struktūra, rišlumas, sklandumas ir 

gramatinis tikslumas, kalbėjimas be 

išankstinio pasirengimo: reakcija į 

Nekeičiama         



kolegų komentarus,  atsakymai į 

auditorijos klausimus bei dalyvavimas 

diskusijoje; tinkamų komunikacijos 

strategijų taikymas.   

 

Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d.       

Informacija dalyko apraše  
Statusas 

Atliekami keitimai 
(pildomi tik tie langeliai, kuriuose informacija keičiama) 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskai 

tymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskai 

tymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Darbas 

seminarų metu  

10 Semestro 

metu  

Aktyvus dalyvavimas diskusijose 

seminarų metu pateikiant klausimus ir 

į juos atsakant. Vertinimą atlieka 

seminarų dėstytojai.  

Tikslinami 

vertinimo 

kriterijai 

      Dalyvavimas seminaruose – būtinas, tai 

suteikia teisę laikyti egzaminą. Kaupiamąjį 1 

balą už seminarus sudaro: 

1. formalus dalyvavimas seminaruose, 

pavyzdžiui, studentas dalyvauja diskusijose, 

tačiau kalba tik klausiamas; atsakoma ne į 

klausimą, o kalbama tai, kas žinoma ir pan., 

t. y. „tuščias aktyvumas“. Paskatinimui, kad 

studentas rimčiau rengtųsi seminarams, gali 

būti skiriama 0,1 balo; 

2. „dalykiškas“ aktyvus dalyvavimas 

seminaruose, pavyzdžiui, studentas žino ir 

teisingai suvokia seminaro klausimus ir jam 

skirtą medžiagą; savarankiškai dalyvauja 

diskusijose; nuolat pasiruošęs, suranda ir 

pasidalina papildoma medžiaga ir t. t. Už tokį 

dalyvavimą seminaruose studentui gali būti 

skiriama iki 0,7 balo. 

3. baigus dėstyti kurią nors BT BD temą (ne 

kiekvieną) – studentams pateikiamos dvi 

užduotys, už užduoties įvykdymą gali būti 

skiriama 0,15 (vertinimo variantai: 0,0-0,05 

– 0,1-0,15) balo. Už tinkamą užduočių 

įvykdymą studentas gali gauti 0,3 balo. 

Kontroliniai 

darbai  

10 Semestro 

metu  

Aktyvus dalyvavimas teisingai 

atsakant į 4-5 kontrolinių darbų, kurie 

rašomi semestro metu, klausimus.  

Tikslinami 

vertinimo 

kriterijai 

      4 kontroliniai darbai, už kiekvieną kontrolinį 

darbą galima gauti iki 0,25 kaupiamojo balo. 

Egzaminas 80 Semestro 

gale  

Atsakymai raštu į 10 klausimų iš 

semestro metu studijuotų 

Baudžiamosios teisės Bendrosios 

dalies dalyko temų.  

Tikslinami 

vertinimo 

kriterijai 

      Egzaminą sudaro 10 uždaro tipo klausimų 

užduotis (testas) VMA. Teisingas atsakymas 

į vieną klausimą - 0,8 balo 

         



Civilinė teisė. Daiktinė teisė        

Informacija dalyko apraše  
Statusas 

Atliekami keitimai  
(pildomi tik tie langeliai, kuriuose informacija keičiama) 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaity

mo laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskait

ymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Tarpinis 

atsiskaitymas: 

kolokviumas  

20 Balandžio 

mėn. (jei 

susidaro iš 

dviejų 

dalių - 

kovo ir 

gegužės 

mėn.)  

Max. 2 balai (vertinama dešimties 

balų sistemoje, o gautas įvertinimas 

dauginamas iš 0,2). Kolokviumas 

vykdomas raštu pateikiant studentams 

vieną teorinio (atviro tipo klausimas) 

ir vieną praktinio pobūdžio (kazusas) 

užduotis. Atsakymas į atviro tipo 

klausimą maksimaliai vertinamas 4 

balais, o praktinės užduoties (kazuso) 

sprendimas - 6 balais. Vertinant 

atsakymus, vertinamos studento žinios 

apie teisinį reglamentavimą, jo 

aiškinimo ir taikymo praktiką bei 

pateikta pozicija ir argumentavimas 

diskusiniais aspektais. Jei pratybų 

metu studentas nuolat demonstravo 

savo žinias bei argumentuotai grindė 

savo pozicijas, tačiau nesurinko dviejų 

balų tarpinio atsiskaitymo metu, 

pratybas vedančio dėstytojo 

sprendimu  

tarpinio atsiskaitymo įvertinimas gali 

būti padidinamas iki dviejų balų 

(dešimties balų sistemoje). 

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Max. 2 balai (vertinama dešimties balų 

sistemoje, o gautas įvertinimas dauginamas 

iš 0,2). Kolokviumas vykdomas raštu 

pateikiant studentams vieną praktinio 

pobūdžio (kazusas) užduotį.  Vertinant 

atsakymus, vertinamos studento žinios apie 

teisinį reglamentavimą, jo aiškinimo ir 

taikymo praktiką bei pateikta pozicija ir 

argumentavimas diskusiniais aspektais. Jei 

pratybų metu studentas nuolat demonstravo 

savo žinias bei argumentuotai grindė savo 

pozicijas, tačiau nesurinko dviejų balų 

tarpinio atsiskaitymo metu, pratybas 

vedančio dėstytojo sprendimu tarpinio 

atsiskaitymo įvertinimas gali būti 

padidinamas iki dviejų balų (dešimties balų 

sistemoje). 

Egzaminas 80 Semestro 

gale 

Max. 8 balai (vertinama dešimties 

balų sistemoje, o gautas įvertinimas 

dauginamas iš 0,8). Egzaminas 

vykdomas raštu pateikiant studentams 

dvi teorinio (atviro tipo klausimai) ir 

vieną praktinio pobūdžio (kazusas) 

užduotis. Atsakymai į atviro tipo 

klausimus maksimaliai vertinami po 2 

balus, o praktinės užduoties (kazuso) 

sprendimas - 6 balais. Vertinant 

atsakymus, vertinamos studento žinios 

apie teisinį reglamentavimą, jo 

aiškinimo ir taikymo praktiką bei 

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Max. 8 balai (vertinama dešimties balų 

sistemoje, o gautas įvertinimas dauginamas 

iš 0,8). Egzaminas vykdomas raštu pateikiant 

studentams du atviro tipo klausimus, kurie 

formuluojami orientuojantis į praktikume 

Daiktinė teisė esančius kontrolinius, bet ne 

teorinius klausimus ir vieną praktinio 

pobūdžio (kazusas) užduotį. Atsakymai į 

atviro tipo klausimus maksimaliai vertinami 

po 2 balus, o praktinės užduoties (kazuso) 

sprendimas - 6 balais. Vertinant atsakymus, 

vertinamos studento žinios apie teisinį 

reglamentavimą, jo aiškinimo ir taikymo 



pateikta pozicija ir argumentavimas 

diskusiniais aspektais.  

praktiką bei pateikta pozicija ir 

argumentavimas diskusiniais aspektais. 

         

         

       
Viešųjų finansų teisė – nekeičiama 

Kursinis darbas – nekeičiama 

Darbo teisė I/II d. – 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. 


