
 

 

 

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

COVID-19 PLITIMO PASKELBTO KONTAKTINIO DARBO VILNIAUS UNIVERSITETE STABDYMĄ 

Magistrantūros studijų programos „Europos Sąjungos verslo teisė“ 1 kurso (2019 m. priėmimo srautas) dalykai 

 

Europos Sąjungos bendrovių 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  

(i) Rašto 

darbas   

40 Semestro 

metu 

Rašto darbas (privalomas) vertinamas max. 

4 balais, jeigu rašto darbas atitinka 

reikalavimus tiriamajam darbui, darbe 

pateikiama išsami ir apibendrinta 

informacija, formuluojamos problemos, 

teikiamos kritinės pastabos; darbas ir jo 

išvados argumentuotos, darbo pristatymas 

originalus.  

 Nekeičiama         

(ii) Darbas 

paskaitų ir 

seminarų 

metu   

Semestro 

metu  

Max. 3 balai už aktyvų ir rezultatyvų 

dalyvavimą diskusijose, problemų 

formulavimą ir jų sprendimų siūlymą 

(paiešką), turiningų kritinių pastabų 

teikimą, prisidėjimą prie kitų diskusijos 

dalyvių pasisakymų ir pan. 

 Nekeičiama         

Egzaminas  60 Semestro 

gale 

Max. 6 balai skiriami egzamino rezultatams 

įvertinti.  Egzaminas (privalomas) raštu, 

dvi užduotys (atviro tipo klausimas ir 

praktinė situacija). Pirmoji užduotis 

vertinama maksimaliai 3 balais, antroji – 7 

balais, bendras egzamino vertinimas yra 

maksimaliai 10 balų, kurie sudaro 60 proc. 

bendro įvertinimo. 

Keičiami 

vertinimo 

kriterijai 

       Egzaminas (privalomas) raštu: 

testas (maksimaliai 5 balai) ir 

praktinė situacija (maksimaliai 5 

balai). Bendras egzamino vertinimas 

yra maksimaliai 10 balų, kurie 

sudaro 60 proc. bendro įvertinimo. 

 



Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai       

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  

Užduotys 

semestro 

metu 

40 Reguliariai 

semestro 

metu 

Max. 4 balai. Užduotys pateikiamos 

raštu su atvirojo tipo klausimais. 

Užduočių sprendimas reikalauja 

analizės ir informacijos įsisavinimo. 

Atsakymai į užduotis vertinami 1 arba 

0. Vertinant atsižvelgiama į studentų 

gebėjimą analizuoti ir vertinti 

situaciją, įsisavinti žinias, gebėjimą 

kritiškai mąstyti.  

Nekeičiama         

Egzaminas  60 Semestro 

gale 

Max. 6 balai. Egzaminas vykdomas 

raštu pateikiant studentams atvirojo 

tipo klausimus (užduotis su 

detalizuojančiai klausimais). 

Atsakymai į kiekvieną klausimą 

vertinami tam klausimui priskirtu balų 

skaičiumi. 

Keičiama 

strategija, 

vertinimo 

kriterijai 

Esė - 

sutarties 

analizė 

  Max. 6 balai. Egzaminas vykdomas raštu 

iš anksto pateikiant studentams sudėtingas 

ir ilgas sutartis, kurias studentai turi 

išanalizuoti, įvertinti ir pateikti 

konstruktyvią kritiką. Vertinami šie 

analizės aspektai: 

1. Kritinis sutarties įvertinimas ir 

probleminių aspektų identifikavimas (tiek 

teoriniai kvalifikavimo klausimai, tiek 

praktiniai rengimo klausimai); 

2. Turinys (argumentai originalūs, 

dėstomi nuosekliai ir sistemiškai); 

3. Kalba (mintys aiškios ir logiškos, 

tekstas glaustas, rašoma taisyklinga kalba, 

vartojami tinkami teisiniai terminai); 

4. Siūlymai koreguoti sutarties nuostatas 

ir tokių siūlymo motyvuotas pagrindimas, 

paremtas dalyko metu įsisavinta 

informacija. 

 

 

 

 

 

Keitimai pristatyti 2020 m. gegužės 21 d. studijų programos „Europos Sąjungos verslo 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 prievolių teisė – nekeičiama 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika – nekeičiama 

Finansų rinkų teisinis reguliavimas – nekeičiama 

Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė – nekeičiama  


