
 

 

 

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

COVID-19 PLITIMO PASKELBTO KONTAKTINIO DARBO VILNIAUS UNIVERSITETE STABDYMĄ 

Magistrantūros studijų programos „Baudžiamoji justicija“ 1 kurso (2019 m. priėmimo srautas) dalykai 

 

Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese       

Informacija dalyko apraše  

Statusas 

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

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsisk

aitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Tarpiniai 

atsiskaitymai 

(kontroliniai darbai)  

20 Semest

ro 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 Semest

ro 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.  

Atsisk

aitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc.  

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai  

Rašto (kontroliniai) 

darbai 

30 Semest

ro 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 Semest

ro 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 

 

Teisinis argumentavimas        

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  

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.  

 

 



 

Procesinė prievarta baudžiamajame procese - nekeičiama 

 

Kaltinimas ir gynyba - nekeičiama 

 

Bausmių vykdymo teisės problemos - nekeičiama 

 

Bausmių vykdymo teisės problemos - nekeičiama 

 

 

 

Keitimai pristatyti 2020 m. gegužės 25 d. studijų programos „Baudžiamoji justicija“ komiteto posėdyje. 

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


