
 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO KEITIMAI, 

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

STABDYMĄ 

Vientisųjų studijų programos „Teisė“ 3 kurso (2017 m. priėmimo srautas, dieninis tvarkaraštis) dalykai 

Aplinkos 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  Iki 2 balų galima surinkti už aktyvų ir 

rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų 

sprendimų siūlymą (paiešką), 

turiningų kritinių pastabų teikimą ir 

pan., taip pat už teisingus atsakymus į 

kolokviumo klausimus. 

Vadovaujamasi VU TF tarybos 2007-

06-15 nutarimu Nr. 55 patvirtinta 

Žinių vertinimo kaupiamuoju būdu 

tvarka.  

Keičiama 

strategija, 

vertinimo 

kriterijai 

Koliokviumas     Max. 2 balus 

galima surinkti už 

teisingus 

atsakymus į 

kolokviumo 

klausimus. 

Egzaminas 80 Semestro gale Studentams pateikiamos atviro ir/ar 

uždaro tipo užduotys (klausimai) 

raštu, atsakydami į kurias studentai 

turi parodyti žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą aplinkos teisės 

problematikos suvokimą, įvertinti 

įgytus naujus gebėjimus ir 

kompetencijas. Gali būti pateikiama 

praktinė užduotis, kurios įvertinimas 

sudarys iki 40 procentų egzamino 

balo. 

Nekeičiama         

         



Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis II/II d.       

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 Aktyvus dalyvavimas diskusijose 

seminarų metu, užduodant klausimus 

ir atsakant į juos. Vertina seminarų 

dėstytojai.  

Nekeičiama         

Koliokviumas 20 Semestro antroje 

pusėje 

Atsakymas į 2 klausimus (uždarojo ar 

(ir) atvirojo tipo klausimus arba 

praktines užduotis) iš temų, iš anksto 

pateiktų studentams.  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Teisingi 

atsakymai į testo 

klausimus ir 1 

praktinė užduotis 

raštu. 

Egzaminas  70 Semestro gale Teisingas ir argumentuotas 

atsakymas į 2 teorinius klausimus 

(uždarojo ar (ir) atvirojo tipo) ir 1 

praktinę užduotį raštu. Klausimai 

formuluojami siekiant išsiaiškinti 

semestro metu studento įgytas žinias, 

problematikos suvokimą, įvertinti 

įgytus naujus gebėjimus, taip pat 

sugebėjimą glaustai ir logiškai dėstyti 

mintis; parodymą, kad studentas 

dirbo savarankiškai ir analizavo 

nurodytus šaltinius.  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Teisingi 

atsakymai į  testo 

klausimus 

(planuojama apie 

40)  ir 1 praktinė 

užduotis raštu.  

         

Retorika ir teisinė kalba       

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  

SPECIALYBĖS KALBA             

Egzamino pažymys 

(specialybės kalbos 

dalis)  

50 Semestro gale  Netaisyklingų sakinių taisymas, 

atsižvelgiant į kalbos lygius: 10 - 9 

balai – taisyklingai ištaisyti beveik 

visi sakiniai; 8 - 7 – ištaisyta 

dauguma sakinių; 6 - 5 – palikta daug 

neištaisytų sakinių; 4 - 0 – palikta 2/3 

neištaisytų sakinių.  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Testas VMA, 

dvidešimt 

klausimų, 

kiekviename po 5 

atsakymų 

variantus 

RETORIKA        Nekeičiama         

Darbas seminaruose  5 Semestro metu  atlikus 70 proc. seminarų užduočių – 

1 balas; - atlikus mažiau nei 70 proc. 

seminarų užduočių – 0 balų 

          



Viešosios kalbos 

sakymas 

10 Semestro metu 

pasakius kalbą  

 tinkamai parengus viešąją kalbą ir ją 

pasakius pagal oratoriui keliamus 

reikalavimus – 2 balai; - esant 

pastabų dėl viešosios kalbos ir 

oratoriaus atlikimo – 1 balas; - kalbos 

neparengus – 0 balų.  

          

Dalyvavimas 

diskusijoje 

10 Semestro metu po 

diskusijos  

už aktyvų dalyvavimą diskusijoje ir 

argumentuotą diskutavimą – 2 balai; - 

už dalyvavimą diskusijoje – 1 balas; - 

nedalyvavus diskusijoje – 0 balų.  

          

Viešosios kalbos 

retorinė analizė 

10 Semestro metu po 

retorinės analizės  

už išsamią analizę – 2 balai; - už 

neišsamią analizę - 1 balas; - analizės 

neatlikus – 0 balų.  

          

Egzaminas raštu - 

teoriniai klausimai 

15 Semestro gale  100% - 90% išsamių atsakymų – 3 

balai; - 80% - 89% 2 balai; - 70% - 

79% – 1 balas; - mažiau nei 70 % 

atsakymų – 0 balų.  

          

         

Teisės sociologija        

Informacija dalyko apraše  
Statusas 

  

Vertinimo strategija Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo 

kriterijai  

Savarankiškas 

(grupinis) mokslo-

tiriamasis darbas  

30 Semestro metu  Semestro metu atliekamas 

savarankiškas (grupinis) darbas, 

susietas su teisine-socialine 

problematika.  

Nekečiama         

Egzaminas 70 Semestro gale  Atsakymai į 1 klausimą; studentai 

turi atskleisti žinias, analitinius - 

kritinius mąstymo įgūdžius, 

atspindinčius kurso metu įgytus 

teisinio – sociologinio mąstymo 

įgūdžius bei gautas žinias.  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

       Studentams 

pateikiami 2 atviri 

klausimai. 

Vertinamos 

žinios, kritinis 

mąstymas bei 

sugebėjimas 

analizuoti, 

pateikti teisinį 

sociologinį 

požiūrį 

         

         



Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d. - nekeičiama      

         

Civilinio proceso teisė II/II d. - nekeičiama      

         
Baudžiamojo proceso teisė II/II d. - nekeičiama 

 

Kriminologija - nekeičiama       

         

Konstitucinė priežiūra - nekeičiama      

         

Lietuvos konstitucionalizmo 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. 


