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Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 2 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Civilinė teisė. Bendroji dalis; Civilinė teisė. Daiktinė 

teisė; Civilinė teisė. Prievolių teisė; Europos Sąjungos teisės pagrindai. 
Gretutiniai reikalavimai (jei yra):  

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 48 85 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studijų dalykas yra skirtas suteikti specialias teisines žinias apie kapitalo judėjimą, investavimą, finansų rinkas, finansų 

institucijas ir jų teikiamas finansines paslaugas. Studijų dalyko metu inter alia analizuojama viešosios ir privatinės teisės 

sąveika finansų rinkų srityje ir pristatomos esminės ekonominės doktrinos bei sąvokos, svarbios siekiant tinkamai 

suvokti analizuojamą teisinį reguliavimą. Ugdomi studentų gebėjimai suvokti ir aiškinti finansų rinkų teisės normų 

prasmę bei teisingai jas taikyti, analizuoti teismų praktiką, taip pat formuojami įgūdžiai dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas:  

- žinos finansines paslaugas reglamentuojančias teisės normas; 

- gebės tinkamai taikyti ir aiškinti teisės normas, reguliuojančias 

finansų rinkas; 

- gebės taikyti įgytas žinias interpretuojant teisės normas, teismų 

praktikos ir doktrinos pozicijas; 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, sklandžiai, 

argumentuotai ir logiškai reikšti savo nuomonę bei vertinti 

esamas kitų pozicijas; 

- gebės savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę bei 

praktinę medžiagą, sisteminti informaciją; 

- gebės analizuoti praktines situacijas, tinkamai kvalifikuoti 

teisines problemas studijuojamo dalyko klausimais. 

Paskaitos, institutų 

problemų analizė, 

probleminis 

dėstymas, 

naujausių įvykių ir 

pasikeitimų, teismo 

praktikos ir šaltinių 

analizė, 

savarankiškas 

darbas. 

Egzaminas raštu: 

pateikiami teorinio 

ir praktinio 

pobūdžio 

klausimai ir 

užduotys; rašto 

darbas 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Įvadas į finansų rinkų teisinį reguliavimą. 2      2 5 Literatūros studijos. 

2. ES finansinių paslaugų vidaus rinka. 4  2    6 10 Literatūros studijos. 

3. Finansinis turtas ir jo rūšys. 4  2    6 10 Literatūros studijos. 

4. Finansų rinkos ir jų rūšys. 4  2    6 10 Literatūros studijos. 
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5. Investicinės paslaugos. 2  2    4 7 Literatūros studijos. 

6. Mokėjimai ir atsiskaitymai. 4  2    6 10 Literatūros studijos. 

7. Tarpbankinė rinka ir kreditavimo paslaugos. 4  2    6 10 Literatūros studijos. 

8. Draudimo paslaugos. 4  2    6 10 Literatūros studijos. 

9. Piktnaudžiavimas finansų rinka ir finansiniai 

deliktai. 
2  2    4 8 Literatūros studijos. 

10. Centrinio banko veikla. Priežiūros sistema. 2      2 5 Literatūros studijos. 

Iš viso 32  16    48 85  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 80 Semestro gale 
Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams testą (teorinio ir 

praktinio pobūdžio klausimai ir užduotys). 

Praktinė užduotis 20 
Semestro 

eigoje 

Praktinė užduotis – procesinių dokumentų sumodeliuotai ginčo 

situacijai (ieškinio dėl teisingos akcijų kainos nustatymo, banko 

atsakomybės ir pan.) arba sandorių (išvestinių priemonių, obligacijų 

emisijos ir pan.) dokumentų arba teisinių išvadų finansų rinkų teisės 

klausimais rengimas grupėse po penkis studentus. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio 

Nr. ar 

leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla ar internetinė 

nuoroda 

Privaloma literatūra 

WOOD, P. 2008 
Law and Practice of International 

Finance. University Edition. 
 

London: Sweet & 

Maxwell 

DIDŽIULIS, L. 2012 
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t. 84 Teisė: Mokslo darbai. 
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