
 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO KEITIMAI, ATSIŽVELGIANT Į DĖL 

COVID-19 PLITIMO PASKELBTO KONTAKTINIO DARBO VILNIAUS UNIVERSITETE STABDYMĄ 

Vientisųjų studijų programos „Teisė“ 4 kurso (2016 m. priėmimo srautas, dieninis tvarkaraštis) dalykai 

 

Baudžiamosios justicijos katedra 

Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese       

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  

Tarpiniai 

atsiskaitymai 

(kontroliniai 

darbai)  

20 Semestro 

metu 

Du kontroliniai darbai raštu 

pateikiant 2 (iš anksto pateikto 

klausimo sąrašo) uždarojo ir/ar 

atvirojo tipo klausimus 

(užduotis).  

Keičiami 

kriterijai 

      Vienas kontrolinis darbas raštu pateikiant 4 

(iš iš anksto pateikto klausimų sąrašo) 

uždaro ir/ar atviro tipo klausimus (užduotis). 

Egzaminas 80 Semestro 

gale 

Atsakymai raštu į (iš anksto 

pateikto klausimo sąrašo) 2 

uždarojo ir/ar atvirojo tipo 

klausimus (užduotis), kurių 

metu studentai turi parodyti ir 

žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą problematikos 

suvokimą, įvertinti įgytus naujus 

gebėjimus ir kompetencijas.  

Keičiami 

kriterijai 

      Trijų praktinių užduočių, parengtų pagal iš 

anksto pateiktą klausimų sąrašą, sprendimas 

ir atsakymai raštu į užduotyje nurodytus 

klausimus, kurių metu studentai turi 

parodyti ir žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą problematikos suvokimą, 

įvertinti naujus gebėjimus ir kompetencijas. 

 

 

 

 



Nusikaltimų kvalifikavimo problemos      

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  

Rašto 

(kontroliniai) 

darbai 

30 Semestro 

metu 

Rašto (kontrolinį) darbą 

sudaro atsakymas raštu į 1 

teorinį klausimą, parinktą iš 

nusikalstamų veikų 

kvalifikavimo doktrinos, ir 1 

lakoniškai išdėstytą uždavinį. 

Keičiama 

strategija, 

svoris 

Koliokviu

mas  

15 2020-04-29 d. 

17 val 

1 kvalifikavimo uždavinio sprendimas 

gyvai per VMA 

Įtraukiama 

nauja 

strategija 

Aktyvumas 

seminarų 

metu 

15 Semestro 

metu 

Aktyvumas diskusijose, atsakymai į 

klausimus 

Egzaminas 70 Semestro 

gale 

Atsakymas raštu į 1 teorinį 

klausimą, parinktą iš 

nusikalstamų veikų 

kvalifikavimo doktrinos, ir 1 

lakoniškai išdėstytą uždavinį.  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      1 kvalifikavimo uždavinio sprendimas 

gyvai per VMA 

 

Bausmių vykdymo teisės problemos - nekeičiama 

 
Kaltinimas ir gynyba - nekeičiama 

 

Procesinė prievarta baudžiamajame procese - nekeičiama 

 
 

Privatinės teisės katedra 

Atsakomybės problemos darbo teisėje       

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 

paskaitų ir 

seminarų 

metu  

10 Semestro 

metu  

Max. 1 balas: ne mažiau kaip du 

trečdaliai užsiėmimų aktyviai 

dalyvaujama dialoge (inter alia 

pagal Sokrato metodą, atvejų 

tyrimų metodą): atsakymuose į 

klausimus nėra vidinio loginio 

prieštaravimo, tautologijos, 

atsakymuose teikiama nauja 

informacija, logiškai 

argumentuojama, pateikiamas 

visapusiškas situacijos įvertinimas, 

Nekeičiama         



kūrybiški situacijos sprendimo 

būdai. 

Koliokviumas 10 Semestro 

metu  

Max. 1 balas: 6 atviri teoriniai 

klausimai ir praktinės situacijos 

sprendimas. Koliokviumo metu 

atsakant į teorinius klausimus 

naudotis papildoma literatūra 

neleidžiama, sprendžiant praktinę 

situaciją leidžiama naudotis visais 

teisės šaltiniais, nurodytais dalyko 

apraše.  

Keičiama 

vertinimo 

strategija, 

vertinimo 

kriterijai 

Prezentacija     Prezentacijos pasirinkta tema 

pristatymas, situacijos 

sprendimas. Užduotį atlieka ne 

daugiau kaip trys studentai.  

Egzaminas 80 Semestro 

gale 

Max. 8 balai: egzaminas vykdomas 

raštu pateikiant dvi užduotis: viena 

iš jų teorinio ir praktinio pobūdžio 

klausimas, antroji – praktinė 

situacija. Atsakymas į pirmąją 

užduotį vertinamas maksimaliai 4 

balais, į antrąją – maksimaliai 4 

balais.  

Nekeičiama         

 

Intelektinės nuosavybės 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  

Tarpinis 

atsiskaitymas: 

kolokviumas 

20 Balandžio-

gegužės mėn. 

Kolokviumas vykdomas raštu du kartus. 

Kiekvieną kartą studentams pateikiami 

penki teorinio pobūdžio klausimai. 

Kiekvienas atsiskaitymas vertinamas 

dešimties balų skalėje, ir kiekvieno 

svertinis vidurkis yra po 20 proc. (0,2), iš 

viso – 40 proc.  

Atsisakoma         

Darbas 

auditorijoje 

paskaitų ir 

pratybų metu   

10-20  Semestro 

metu 

Max. 2 balai: ne mažiau kaip dviejuose 

trečdaliuose užsiėmimų aktyviai dalyvauja 

diskusijose, atsako į klausimus, 

formuluoja problemas ir klausimus, teikia 

kritinių pastabų, nepraleidžia pratybų ir 

paskaitų; 1 balas: pusėje užsiėmimų 

dalyvauja diskusijose, atsako į užduotus 

klausimus, reiškia pozicijas, nepraleidžia 

užsiėmimų. 

Keičiama 

strategija, 

svoris 

Užduoties 

pristatymai 

50 proc.   Studentų savarankiškai 

atliekama užduotis, kuri 

pristatoma užsiėmimų metu. 

Egzaminas  60 Semestro 

gale 

Egzaminas vykdomas raštu, studentams 

pateikiama viena praktinė situacija. 

Vertinama dešimties balų skalėje.  

Keičiamas 

svoris 

  50 proc.     

 



Arbitražas         

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  

Aktyvumas 

pratybose  

10 Semestro 

metu 

Vertinant atsižvelgiama į 

rezultatyvų dalyvavimą 

diskusijose, problemų 

formulavimą ir jų sprendimų 

siūlymą, turiningų kritinių 

pastabų teikimą ir kitų 

diskusijos dalyvių 

komentavimą, atsakymus į 

pateiktus klausimus, 

tinkamą studijuojamų 

šaltinių taikymą praktinių 

situacijų analizei.  

Keičiama 

vertinimo 

strategija, iš 

dalies svoris, 

vertinimo 

kriterijai 

Koliokviu

mas 

0-10 proc. 

(atsiskaitymas 

neprivalomas, 

sudaro 10 

proc. 

galutinio 

įvertinimo tik 

tuo atveju, 

jeigu 

įvertinimas 

10 balų 

skalėje 

didesnis už 

egzamino 

įvertinimą 10 

balų skalėje) 

  Kolokviumas vyks VMA ir bus 

sudarytas iš dviejų dalių: 

• Teorinė dalis -  testas. Testas bus 

sudarytas iš 10 klausimų, tik vienas iš 

pateiktų atsakymų gali būti teisingas. 

Testo klausimams atsakyti skiriama 10 

min. Kiekvienas klausimas teste turi 

vienodą vertę. Testas vertinamas 10 

balų sistemoje, maksimalus įvertinimas 

– 10 balų. Atsakinėjant į testo klausimą 

jokia pagalbine medžiaga naudotis 

negalima. 

• Praktinės situacijos sprendimas. 

Praktinės situacijos sprendimui 

skiriama 50 min. Sprendimas 

vertinamas 10 balų sistemoje, 

maksimalus įvertinimas – 10 balų. 

Identifikuotinų problemų skaičius bus 

nurodytas praktinės situacijos 

užduotyje. Sprendžiant praktinę 

situaciją galima naudotis teisės aktais, 

doktrina, paskaitų medžiaga, teismų 

praktika. 

Bendras kolokviumo įvertinimas – 

abiejų kolokviumo dalių aritmetinis 

vidurkis, t. y. nepaisant to, kad viena 

dalis įvertinama mažesniu nei 5 balu, 

šis įvertinimas taip pat įtraukiamas į 

aritmetinio vidurkio skaičiavimą. 

Praktinės 

užduoties 

sprendimas 

40 Gegužės 

pradžioje 

Max. 10 balų (kaupimas 

nėra privalomas). Praktinė 

užduotis sprendžiama raštu 

(atsižvelgiama ar 

sprendimas argumentuotas, 

nuosekliai ir aiškiai 

išdėstyta visa informacija, 

identifikuota ir įvertinta 

esama problematika, 

nurodyti visi aktualūs 

šaltiniai). ir pristatoma 

žodžiu seminarų metu 

(atsižvelgiama pristatymo 

sklandumą, glaustą ir 

Iš dalies 

keičiamas 

svoris 

  0-40 proc. 

(atsiskaitymas 

privalomas, 

tačiau sudaro 

40 proc. 

galutinio 

įvertinimo tik 

tuo atveju, 

jeigu 

vertinimas 10 

balų skalėje 

didesnis už 

egzamino 

    



koncentruotą kalbėjimą, 

reikiamo lygio lingvistikos 

priemonių naudojimą, 

gebėjimą motyvuotai ir 

argumentuotai atsakyti į 

užduodamus klausimus).  

įvertinimą 10 

balų skalėje) 

Egzaminas  70 Semestro 

gale 

Max. 10 balų. Egzaminas 

vykdomas raštu pateikiant 

studentams 10 klausimų 

testą (vienas klausimas 

vertinamas 0,5 balo, testo 

dalies įvertinimas – 5 balai) 

bei praktinę situaciją 

(įvertinimas – 5 balai). 

Vertinant praktinę situaciją 

atsižvelgiama ar atsakymas 

argumentuotas, nuosekliai ir 

aiškiai išdėstyta visa 

informacija, identifikuota ir 

įvertinta esama 

problematika, nurodyti visi 

aktualūs šaltiniai.  

Iš dalies 

keičiamas 

svoris, iš 

dalies 

vertinimo 

kriterijai 

  50-100 proc. 

(egzamino 

procentinė 

dalis 

galutiniame 

įvertinime 

priklauso nuo 

to ar 

gaunamas 

didesnis 

įvertinimas 

nei už 

koliokviumą 

ar praktinę 

užduotį) 

  Egzaminas vyks VMA ir bus sudarytas 

iš dviejų dalių: 

• Teorinė dalis -  testas. Testas bus 

sudarytas iš 10 klausimų, tik vienas iš 

pateiktų atsakymų gali būti teisingas.  

Kiekvienas klausimas teste turi vienodą 

vertę. Testas vertinamas 10 balų 

sistemoje, maksimalus įvertinimas – 10 

balų. Atsakinėjant į testo klausimą jokia 

pagalbine medžiaga naudotis negalima. 

• Praktinės situacijos sprendimas. 

Sprendimas vertinamas 10 balų 

sistemoje, maksimalus įvertinimas – 10 

balų. Identifikuotinų problemų skaičius 

bus nurodytas praktinės situacijos 

užduotyje. Sprendžiant praktinę 

situaciją galima naudotis teisės aktais, 

doktrina, paskaitų medžiaga, teismų 

praktika. 

Bendras egzamino įvertinimas – abiejų 

egzamino dalių aritmetinis vidurkis, t. 

y. nepaisant to, kad viena dalis 

įvertinama mažesniu nei 5 balu, šis 

įvertinimas taip pat įtraukiamas į 

aritmetinio vidurkio skaičiavimą. 

 

 

 

 

 



Vežimų 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 

auditorijoje 

paskaitų ir 

seminarų 

metu  

30 Semestro 

metu   

Max. 3 balai. Lanko ne mažiau kaip 

du trečdalius užsiėmimų, dalyvauja 

diskusijose, atsako į klausimus, 

formuoja problemas ir klausimus, 

teikia kritinių pastabų, nepraleidžia 

seminarų. Semestro metu rašomas 

rašto darbas pagal atskirą dėstomo 

pervežimų teisės dalyko temą. 

Rašto darbo išvadų pristatymas 

grupei ir atsakymai į klausimus.  

Įvyko       Pateikti kontroliniai klausimai bei teisinis 

duotos situacijos vertinimas 

Atsiskaitymo trukmė 30 min. 

Egzaminas  70 Semestro 

gale 

Max.7 balai. Egzaminas vykdomas 

raštu pateikiant studentams 3 

užduotis: dvi iš jų teorinio pobūdžio 

klausimas, trečioji – praktinė 

situacija. Atsakymas į pirmas dvi 

užduotis vertinamas maksimaliai 

keturiais balais, o į antrąją – 

maksimaliai trimis balais.  

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Max.7 balai. Egzaminas vykdomas raštu 

pateikiant studentams 7 klausimus: 6 iš jų 

teorinio pobūdžio klausimai, bei teisinis 

duotos situacijos vertinimas. Atsakymas į 

teorinius klausimus vertinamas 

maksimaliai penkiais balais, o į situacijos 

vertinimą – maksimaliai dviem balais. 

Egzamino trukmė 45 min. 

 

Procesinių dokumentų rengimas - nekeičiama 

 
Socialinės partnerystės teisinio reguliavimo problemos - nekeičiama 

 

Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė - nekeičiama 

 
Įmonių teisė - nekeičiama  

 
Draudimo teisė - nekeičiama 

 
Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai - nekeičiama 

 
Negotiating and Mediating in Private Law Disputes – nekeičiama 

 

Sporto teisė – nekeičiama 

 

 



Viešosios teisės katedra 

Atskirų mokesčių teisinis reguliavimas      

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 

seminarų 

metu 

20 Semestro 

metu 

Seminarų metu vertinamas 

aktyvumas, kuris pasireiškia 

klausimų pristatymu, jų analize, 

dalyvavimu diskusijose bei 

koliokviumo įvertinimas.  

Atsisakoma         

Egzaminas  80 Semestro 

gale 

 Testas raštu, kurio metu 

studentai turės atsakyti į dešimt 

klausimų/užduočių, 

pažymėdami teisingus 

atsakymus iš kiekvieno 

klausimo penkių pateiktų 

galimų atsakymo variantų. Gali 

būti ir keli teisingi vieno 

klausimo atsakymai, kuriuos 

būtina pažymėti.  

Keičiamas 

vertinimo 

svoris 

  100 proc.     

 

Mokesčių teisės problemos        

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  

Savarankiškas 

(grupinis) 

mokslo-

tiriamasis 

rašto darbas  

10 Semestro 

metu  

Semestro metu atliekamas 

savarankiškas (grupinis) rašto 

darbas, susietas su mokesčių teisės 

problemų nacionalinėje teisėje 

analize; vertinamas šio darbo 

pristatymas grupei ir atsakymai į 

klausimus.  

Keičiama 

strategija, 

kriterijai 

Referatas 
 

gegužė vertinamas turinys, šaltiniai, 

įforminimas 

Tarpinis 

egzaminas 

10 Semestro 

metu 

Atsakymai į penkis testo 

klausimus, kurie turi parodyti 

įgytas studento žinias.  

Nekeičiama         

Egzaminas 80 Semestro 

gale  

Atsakymai į 8 testo klausimus, 

kurie turi parodyti ir įgytas žinias 

bei leistų įvertinti įgytus naujus 

gebėjimus.  

Nekeičiama         

 



 

 

Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos       

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 

pratybas bei 

tarpinį 

atsiskaitymą  

40 Semestro 

metu  

Max. 4 balai. Iki 3 balų galima gauti už 

pranešimo (referato) rengimą aktyvų ir 

rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų sprendimų 

siūlymą (paiešką), turiningų kritinių 

pastabų teikimą dėl kitų diskusijos 

dalyvių pasisakymų ir pan. (slenkstis 

0.1). Dar iki 1 balo galima gauti už 

atsakymus į kolokviumo klausimus 

(slenkstis 0.25).  

Atsisakoma         

Egzaminas 60 Birželio mėn.  Max. 6 balai. Studentams pateikiamos 

atviro ir uždaro tipo užduotys 

(klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų 

vertinami balais (slenkstis 0.25).  

Keičiama 

strategija, 

svoris, 

vertinimo 

kriterijai 

Baigiamasis 

darbas 

(referatas) 

100 proc. gegužės 

pabaiga 

vertinama, struktūra, turinys, 

šaltiniai, temos atskleidimo 

išsamumas 

 

 

Tarptautinė privatinė teisė: kolizinės normos       

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  

Grupinis 

savarankiškas 

mokslo-

tiriamasis 

darbas  

20 Semestro 

metu  

Semestro metu atliekamas grupinis 

savarankiškas darbas, skirtas pasirinktos 

taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijų 

problemai. Studentų atlikti darbai 

pristatomi seminarų metu grupei, 

bendrai svarstomi probleminiai 

klausimai ir atsakoma į dėstytojo ir kitų 

studentų klausimus. Vertinamas raštu 

atliktas darbas ir darbo pristatymas 

grupei. Maksimalus įvertinimas 2 balai. 

2 balai: praktinės situacijos analizė 

išsami, išvados pagrįstos ir 

argumentuotos; studentas gali dalyvauti 

diskusijoje, atsakyti į keliamus 

Keičiamas 

svoris, 

tikslinami 

vertinimo 

kriterijai 

  30 proc.    Semestro metu atliekamas 

grupinis savarankiškas darbas, 

skirtas pasirinktos taikytinos 

teisės ir jurisdikcijų kolizijų 

problemai. Studentų atlikti 

darbai pristatomi seminarų 

metu grupei, bendrai svarstomi 

probleminiai klausimai ir 

atsakoma į dėstytojo ir kitų 

studentų klausimus. 

Vertinamas raštu atliktas 

darbas ir darbo pristatymas 

grupei.  



klausimus, apginti savo nuomonę, 

pripažinti darbo pristatymo klaidas ir 

trūkumus; 1 balas: analizė nėra išsami, 

ne visos išvados pagrįstos, atsakoma ne į 

visus klausimus, daromos interpretavimo 

klaidos; 0 balų: analizė paviršutiniška 

arba jos visai nėra.  

Darbas 

seminarų 

metu  

20 Semestro 

metu 

Vertinamas studento darbas seminarų 

metu analizuojant įvairius praktinius 

atvejus. Maksimalus įvertinimas 2 balai. 

2 balai: aktyvus dalyvavimas 

diskusijose, atsakymai į keliamus 

klausimus, išsamių ţinių 

demonstravimas, praktinių situacijų 

suvokimas, gebėjimas kritiškai 

analizuoti probleminius klausimus. 1 

balas: dalyvavimas dalyje diskusijų, 

atsakymai į keliamus klausimus.  

Atsisakoma         

Egzaminas 60 Semestro 

gale  

Maksimalus įvertinimas 6 balai. 

Pateikiami atviro ir uždaro tipo 

klausimai/užduotys. Klausimai/užduotys 

formuluojami siekiant išsiaiškinti 

studento naujai įgytas žinias, gebėjimus 

ir suvokimą. Paskaitų lankymas 

neprivalomas, seminarų – privalomas. 

Už praleistus seminarus atsiskaitoma 

juos vedančio dėstytojo nustatyta tvarka.  

Keičiamas 

svoris, 

vertinimo 

kriterijai 

  70 proc.    Egzamino metu bus dvi 

užduotys - atviro tipo 

klausimas-teiginys, su kuriuo 

sutinkama arba ne - atitinkamai 

argumentuojant savo atsakymą. 

Antroji užduotis - praktinės 

užduoties sprendimas. 

Pateikiama fabula ir konkretūs 

klausimai, į kuriuos studentai 

turi atsakyti . 

 

Problems of Humanitarian Law and Humanitarian Action      

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  

Work 

during 

seminar 

20 During 

semester 

Assessment includes preparation for 

seminars, active and fruitful 

participation in discussions, 

formulation of problems and 

proposing solutions to them, 

providing meaningful critical remarks 

and comments to other participants, 

answers to questions, presentations of 

legal information search in seminars, 

correctness and suitability of practical 

assignments, appropriate application 

of humanitarian law norms. 

Strategy 

changed 

Additional 

case study 

  7th May Max - 2 points. Case sudy on 

humanitarian intervention will be 

provided and students will have to send 

the case study solved back to the 

lecturer by email.  



Group 

research 

work  

20 During 

semester 

During the semester, written group 

research work related to the analysis 

of the application and implementation 

of the international humanitarian law 

is carried out. Structure and scope of 

work; content (whether the analysis is 

comprehensive, systematic, with 

appropriate arguments); used sources; 

the fluency of language and use of 

legal terms are evaluated. 

Done, but 

strategy of 

evaluation 

is changed 

  30 proc. 23th of April Max - 3 points. Memorial of the Moot 

Court Case prepared by teams and oral 

pleadings took place in MS Teams. 

Examination 60 End of 

semester 

Answers to closed questions in the 

form of a test, in which students must 

demonstrate both knowledge and 

understanding of the international 

humanitarian law and demonstrate 

newly acquired skills. Each correctly 

answered question out of 10 is 

evaluated by 1 point (multiplied by 

0.7). 

Strategy 

changed 

  50 proc.   Max - 5 points. Exam questions will be 

provided in VMA, students are allowed 

to use everything, they will have to 

answer 10 open and closed questions, 

each correctly answered question will 

be evaluted by 0,5 point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Sveikatos 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 

pratybas  

40 Semestro 

metu   

Max. 4 balai. Iki 2 balų galima 

gauti už teisingus atsakymus į 

klausimus, aktyvų ir rezultatyvų 

dalyvavimą diskusijose, problemų 

formulavimą ir jų sprendimų 

siūlymą (paiešką), turiningų 

kritinių pastabų teikimą, kitų 

diskusijos dalyvių pasisakymų ir 

pan. (slenkstis 0.1). Dar iki 2 balų 

galima gauti už atsakymus į 

kolokviumo klausimus (slenkstis 

0.25).  

Keičiama 

vertinimo 

strategija, 

kriterijai 

Kaupiamasis 

vertinimas 

už aktyvumą 

ir grupinę 

užduotį 

pristatant 

skaidres  

    Max. 4 balai. Iki 2 balų galima gauti už 

teisingus atsakymus į klausimus, aktyvų 

ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų sprendimų 

siūlymą (paiešką), turiningų kritinių 

pastabų teikimą, kitų diskusijos dalyvių 

pasisakymų ir pan. (slenkstis 0.1). Dar 

iki 2 balų galima gauti už poromis 

atliktą jiems pateikto klausimo analizę, 

parengtas skaidres ir pristatymą MS 

platformoje organizuojamų seminarų 

metu. Temų pavyzdžiai:  

(1) LR Konstitucinio teismo 2013 m. 

gegužės 16 d. nutarimo nuostatų ir 5 

gydymo įstaigų reorganizavimo etapo 

nuostatų palyginamoji analizė 

(2) LAT praktikos tendencijos 

baudžiamosiose bylose dėl sveikatos 

priežiūros specialistų atsakomybės 

(3) 2011/24/ES direktyvos 

įgyvendinimo Lietuvos sveikatos 

apsaugos sistemoje problemos 

(4) Interesų grupių atstovavimo 

Sveikatos apsaugos ministerijos darbo 

grupių, komitetų, komisijų veikloje 

teisinio reguliavimo apžvalga 

(5) Pagalbinio apvaisinimo teisinės 

problemos Lietuvoje 

(6) "Žalos be kaltės" modelio 

įgyvendinimo problemos Lietuvoje 

(7) COVID-19 ribojimai sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo srityje 

Egzaminas  60 Birželio mėn Max. 6 balai. Studentams 

pateikiamos atviro ir uždaro tipo 

užduotys (klausimai). Atsakymai į 

kiekvieną iš jų vertinami balais 

(slenkstis 0.25).  

Nekeičiama         

 

 

 



Teisinis argumentavimas        

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  

Rašto 

darbas  

30 2 savaitės iki 

egzamino  

Gebėjimas argumentuotai, aiškiai ir 

nedviprasmiškai perteikti informaciją 

ar išvadas teisinio argumentavimo 

tema remiantis įgytomis dalykinėmis 

žiniomis. 

netaikoma         

Egzaminas  70 Semestro 

gale 

Egzamino įvertinimas atliekamas 

atsižvelgiant į jo metu pateiktas 

žinias.  

Keičiama Egzaminas 100 proc.   Egzaminas vykdomas raštu, pateikiant 

vieną atviro tipo klausimą. Vertinami šie 

atsakymo aspektai:  

1.Gebėjimas argumentuotai, aiškiai ir 

nedviprasmiškai perteikti informaciją ar 

išvadas teisinio argumentavimo tema 

remiantis įgytomis dalykinėmis žiniomis; 

2. Argumentai originalūs, dėstomi 

nuosekliai ir struktūriškai aiškiai; 

3. Atsakymas glaustas, rašoma 

taisyklinga kalba, vartojami tinkami 

teisiniai terminai ir sąvokos.  

 

Teisės teorijos praktikumas        

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  

Studentų 

aktyvumo 

užsiėmimų 

metu 

vertinimas  

20 Semestro 

metu  

Semestro metu yra vertinamas 

studentų aktyvumas ir 

savarankiškas pasirengimas 

nagrinėjamoms temoms. Studentai 

savarankiškai ruošiasi ir dalyvauja 

(grupėmis arba individualiai) 

diskusijose ir debatuose. Vertinat 

studento aktyvumą, yra 

atsižvelgiama į jo savarankišką 

pasirengimą, pasisakymų 

konstruktyvumą ir įtaigumą. 

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

      Semestro metu yra vertinamas studentų 

aktyvumas užsiėmimų metu. Vertinat 

studento aktyvumą, yra atsižvelgiama į jo 

pasisakymų konstruktyvumą ir įtaigumą.  



Rašto 

darbas  

20 Semestro 

metu  

Studentai rengia individualius rašto 

darbus iš anksto su dėstytoju 

suderintomis temomis ir juos 

pristato.  

Keičiama 

strategija, 

svoris,  

vertinimo 

kriterijai 

Studento 

savarankiško 

darbo 

vertinimas  

30 proc.   Semestro metu yra vertinamas studentų 

savarankiškas pasirengimas 

nagrinėjamoms temoms. Savarankiškas 

pasirengimas nagrinėjamoms temoms 

vyksta, studentams atliekant rašytines 

užduotis. Vertinat studento rašytinių 

užduočių atlikimą, yra atsižvelgiama į 

pateiktų rašytinių darbų išsamumą, 

išbaigtumą, studento gebėjimą panaudoti 

tinkamus šaltinius. 

Egzaminas  60 Semestro 

gale 

Egzaminuojama raštu, atsakant į du 

klausimus. Egzamino metu 

studentas turi parodyti gebėjimus 

derinti mokslines – teorines 

nuostatas su teismų praktikos 

pavyzdžiais ir pateikti kritinį 

situacijos įvertinimą. 

Keičiama 

strategija, 

svoris, 

vertimo 

kriterijai 

Rašto darbas 50 proc.   Studentai rengia individualius rašto 

darbus iš anksto su dėstytoju 

suderintomis temomis ir juos pristato 

užsiėmimų metu. Rašto darbai turi atitikti 

Teisės fakultete galiojančius rašto darbų 

rengimo reikalavimus. Rašto darbe turi 

būti panaudota ne mažiau kaip penki 

specialios literatūros šaltiniai. Rašto 

darbas vertinamas dešimties balų 

sistemoje: iki 8 balų už rašto darbo turinį 

ir formą; iki 2 balų už rašto darbo 

pristatymo įtaigumą.  

 

EU Energy Law         

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  

Paper in 

written   

30 Mid of 

semester   

Paper to be written on a selected 

topic to be approved by the 

lecturer. Assessment consists of: - 

work content (comprehensive 

problem analysis, proper source 

application, critical analytical 

thinking, 

conclusion/recommendation 

formulation); -  work structure and 

style (clear structural parts, 

scientific language style, exact 

wording, source references, proper 

and ethical citation use). Grading 

scale: · Excellent, 10 · Very good, 

9 · Good, 8 · Average, 7 · 

Satisfactory, 6 · Weak, 5 · Failed, 

minimal requirements not satisfied, 

4, 3, 2, 1  

Iš dalies 

keičiama 

strategija, 

svoris, 

vertinimo 

kriterijai 

Presentation 

of paper 

0-20 

(papildomi 

balai) 

  Paper to be presented on a selected 

topic to be approved by the lecturer. 

Assessment consists of: - work content 

(comprehensive problem analysis, 

proper source application, critical 

analytical thinking, 

conclusion/recommendation 

formulation); -  work presentation 

(concentrated work presentation, clear 

structural parts, adhesive scientific 

language, the use of informative visual 

aids) 



Written 

final 

examination  

70 End of 

semester  

Five open questions. Each question 

will have a value of 20%. 

Assessment criteria: 

comprehensive problem analysis, 

critical analytical thinking, 

conclusion/recommendation 

formulation, scientific language 

style. Grading scale: · Excellent, 10 

· Very good, 9 · Good, 8 · 

Average, 7 · Satisfactory, 6 · 

Weak, 5 · Failed, minimal 

requirements not satisfied, 4, 3, 2, 

1   

Keičiama 

strategija, 

kriterijai 

Essay  100   Essay on 6 provided thematic areas 

(energy transition, internal market, 

production, transmission, regulation, 

state aid & competition) that should be 

specified with the approval of lecturer. 

Essay length from 2500 to 3500 words, 

including footnotes. The assessment of 

an essay will be based on: 

- work content (comprehensive 

problem analysis, proper source 

application, critical analytical thinking, 

conclusion/recommendation 

formulation); 

- work structure and style (clear 

structural parts, scientific language 

style, exact wording, source references, 

proper and ethical citation use). 

 

 

 

 

 

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. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika - nekeičiama 

 

Transitional Justice: Protection of Human Rights – nekeičiama  
 

Tarptautinis apmokestinimas - nekeičiama 

 

Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje - nekeičiama 

 

Europos Sąjungos konstitucinė teisė - nekeičiama 

 

Žmogaus teisės Europoje - nekeičiama 

 

Profesinė praktika (visoms šakoms) - nekeičiama 


