
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO  

TEISĖS FAKULTETO DEKANAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS UNIVERSITETO 

TEISĖS FAKULTETE  2020 M. PAVASARIO SEMESTRE 

 

2020 m. gegužės 4 d. Nr. (3.4E)220000-DV- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto senato 2016 m.  gegužės 24 d. nutarimu                     

Nr. S-2016-6-3 patvirtintų „Vilniaus universiteto Teisės fakulteto nuostatų“ 34.2 ir 34.3 

papunkčiais bei atsižvelgdamas į tai, kad dėl SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 plitimo 

paskelbtas kontaktinio darbo Vilniaus universitete stabdymas: 

1. T v i r t i n u  „ Baigiamųjų egzaminų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 

2020 m. pavasario semestre aprašą“. 

2. P a v e d u  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto katedrų vedėjams užtikrinti šio įsakymo 

įgyvendinimą. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas 2020 m. pavasario semestre vykdomiems 

baigiamiesiems egzaminams. 
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BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS UNIVERSITETO  

TEISĖS FAKULTETE 2020 M. PAVASARIO SEMESTRE APRAŠAS 

 

1. Baigiamųjų egzaminų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2020 m. pavasario 

semestre aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

(toliau – Fakultetas) vykdomų vientisųjų studijų programos „Teisė“ (valstybinis                    

kodas 6011KX002), magistrantūros studijų programų „Baudžiamoji justicija“ (valstybinis 

kodas 6211KX002), „Europos Sąjungos verslo teisė“ (valstybinis kodas 6211KX001) „Viešoji 

teisė“ (valstybinis kodas 6211KX003) baigiamųjų egzaminų įgyvendinimą kontaktinio darbo 

Vilniaus universitete sustabdymo dėl SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 plitimo 

metu.  

2. Baigiamąjį egzaminą (toliau – Egzaminas) sudaro dvi dalys: 

2.1.Egzamino praktinė dalis raštu, kurios metu galima naudotis baigiamojo egzamino 

programoje nurodytais tiek spausdintais, tiek elektroniniais studijų šaltiniais (praktinių 

užduočių skaičius detalizuotas baigiamųjų egzaminų programose); 

2.2.Egzamino teorinė dalis žodžiu, kurios metu negalima naudotis jokiais studijų šaltiniais 

(teorinių klausimų skaičius detalizuotas baigiamųjų egzaminų programose). Šios 

Egzamino dalies metu taip pat (jeigu reikia) gali būti užduodami klausimai, tikslinantys 

Egzamino dalyje raštu pateiktus atsakymus. 

3. Galutinės baigiamojo egzamino programos pagal kiekvieną magistrantūros studijų programą, 

o vientisųjų studijų programos „Teisė“ atveju pagal teisės šaką skelbiamos iki                            

2020 m. gegužės 15 d. Fakulteto interneto svetainėje www.tf.vu.lt.  

4. 2020 m. gegužės 18-22 d. vykdomos studentų konsultacijos Egzamino klausimais pagal 

kiekvieną magistrantūros studijų programą, o vientisųjų studijų programos „Teisė“ atveju 

pagal teisės šaką. Konsultacijų dėl Egzamino tvarkaraštis skelbiamas iki                                       

2020 m. gegužės 11 d. Fakulteto interneto svetainėje www.tf.vu.lt.  

5. Egzaminas vykdomas visoms studijų šakoms vienu metu: 

5.1.Egzamino dalis raštu įgyvendinama 2020 m. birželio 16 d. nuo 10.00 val.; 

5.2.Egzamino dalis žodžiu įgyvendinama 2020 m. birželio 19 d. 9.00 – 18.00 val., kiekvienam 

studentui iš anksto paskirtu preliminariu asmeniniu Egzamino laiku. Apie paskirtą 

preliminarų asmeninį Egzamino laiką studentai informuojami ne vėliau kaip likus 5 darbo 

dienoms iki Egzamino dalies žodžiu Universiteto suteiktu e. pašto adresu. 

6. Egzamino laikymo atidėti neleidžiama. 

7. Egzamino dalis raštu vykdoma Vilniaus universiteto Virtualioje mokymosi aplinkoje (toliau – 

VMA) ir platformoje Microsoft Teams: 

7.1.VMA studentui pateikiama praktinė(-s) užduotis (-ys), kiekvienai skiriant ne mažiau kaip 

45 min. (tiksli praktinei(-ėms) užduočiai(-tims) skirto laiko trukmė numatoma baigiamojo 

egzamino programoje). Jeigu yra pateikiama daugiau nei viena praktinė užduotis, 

pasibaigus laikui, skirtam pirmajai užduočiai, daroma 15 min. pertrauka. Tuomet 

pateikiama antroji užduotis. Egzamino metu studentas negali grįžti prie ankstesnės 

užduoties.  

http://www.tf.vu.lt/
http://www.tf.vu.lt/


7.2.Studentas turi būti prisijungęs prie baigiamojo egzamino komisijos (toliau – Komisija) 

sekretorės specialiai Egzaminui sukurtos virtualios komandos Microsoft Teams 

platformoje, Egzamino metu laikyti įjungtą videokamerą ir mikrofoną, kad  galėtų būti 

stebima studento aplinka. Į virtualią komandą Microsoft Teams platformoje įtraukiama 

Egzaminą laikančių studentų grupė (vienoje grupėje ne daugiau kaip 4 studentai) ir ne 

mažiau kaip vienas Egzamino įgyvendinimą prižiūrintis Fakulteto katedros vedėjo 

paskirtas katedros narys. Egzaminą prižiūrintis katedros narys gali paprašyti studento 

parodyti patalpą ar studento ekrano darbalaukį. Jeigu nutrūksta ryšys Microsoft Teams 

platformoje, studentas ir Egzaminą prižiūrintis Katedros narys turi nedelsiant susisiekti 

telefonu. Atsižvelgdama į aplinkybes, Komisija priima sprendimą dėl tolimesnio 

Egzamino įgyvendinimo. Egzamino metu daromas įrašas. 

8. Egzamino dalis žodžiu vykdoma Microsoft Teams platformoje. Tam tikslui Komisijų 

sekretorės sukuria virtualią komandą, į kurią įtraukiami Komisijos nariai ir pagal paskirtą 

preliminarų asmeninį Egzamino laiką įtraukiamas (pakviečiamas) studentas. Egzamino metu 

daromas įrašas. Komisijos nariai turi iš anksto paruoštą ne mažiau kaip 50 bilietų, pagal studijų 

programą arba programos šaką sudarytų iš vieno arba dviejų klausimų, sąrašą, su kuriuo 

studentai nėra iš anksto supažindinami. Studentas pasirenka bilieto numerį, tas pats bilietas, 

jeigu jau buvo pasirinktas kito studento, kartotis negali. Paskelbus studentui skirtą(-us) 

klausimą(-us): 

8.1. Studentui skiriama (jeigu reikia) iki 4 min. raktiniams žodžiams pasižymėti raštu;  

8.2. Studento atsakymams žodžiu skiriama iki 10 min.;  

8.3. Komisijos nariai gali užduoti teorinį(-ius) klausimą(-us) arba Egzamino dalies raštu metu 

pateiktus atsakymus patikslinančius klausimus.  

9. Egzamino metu studentas turi turėti studento pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą, kurį paprašius privalo parodyti. 

10. Komisija studento abi Egzamino dalis vertina bendrai 10 balų sistemoje, atsižvelgiant į 

studento žinių lygį, gebėjimą taikyti ir integruoti žinias, gebėjimą aiškinti, analizuoti, 

interpretuoti, kritiškai ir sistemiškai vertinti teisės normas ir teismų praktiką, identifikuoti ir 

spręsti teisės problemas, gebėjimą atsakymus sklandžiai teisiškai motyvuoti ir argumentuoti, 

naudojant tinkamą teisinę kalbą. 

11. Egzamino įvertinimai skelbiami tik Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Egzamino dalies žodžiu datos. Tarpiniai įvertinimai už 

Egzamino dalį raštu nėra skelbiami. 

12. Studentas gali susipažinti su savo Egzamino dalies raštu darbu per tris darbo dienas nuo 

Egzamino įvertinimo paskelbimo Sistemoje, kreipdamasis į Komisijos sekretorę e. paštu 

(Baudžiamosios justicijos katedra – rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – 

sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra – zivile.bundonyte@tf.vu.lt). 

13. Baigiamojo egzamino įgyvendinimo klausimai, nereglamentuoti šiame Apraše,  sprendžiami 

taip, kaip numato Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. posėdyje 

(protokolas Nr. 4) patvirtinta “Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studijų programų 

baigiamųjų egzaminų tvarka“.   
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