
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

TARPTAUTINĖ IR EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Vida Petrylaitė 

Kitas (-i):  

 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 311 kab.,  

tel. (8 5) 2366170, el. paštas: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Socialinės apsaugos teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Supažindinti studentus su tarptautinės socialinės apsaugos teisės aspektais, atskleisti Europos Sąjungos ir tarptautinės 

socialinės apsaugos sampratą, teisinio reguliavimo techniką, šaltinius, pagrindinius principus, jų įtaką Lietuvos socialinės 

apsaugos sistemai. Ugdomi studentų gebėjimai: gebėjimas identifikuoti teorines ir praktines problemas, kylančias 

tarptautinės ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemos teisinio reglamentavimo srityje; gebėjimas teisingai 

įvertinti skirtingų tarptautinių socialinės apsaugos instrumentų įtaką Lietuvos nacionalinei socialinės apsaugos sistemai; 

sugebėjimas taikyti Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įsisavins žinias apie tarptautinių ir Europos 

Sąjungos teisės aktų socialinės apsaugos 

srityje sistemą, požymius, tikslus, 

reguliavimo techniką; 

Probleminis medžiagos dėstymas paskaitų 

metu; teisės aktų analizė ir lyginimas, 

pavyzdžių, situacijų aptarimas; probleminis 

atskirų elementų pristatymas ir diskusijos. 

Testas: uždaro tipo 

klausimai. 

- gebės atskleisti skirtingų tarptautinių ir 

Europos Sąjungos teisinių instrumentų 

ypatumus, jų tarpusavio santykį; 

- gebės įvertinti konkrečių tarptautinių ir 

Europos Sąjungos teisės aktų įtaką ir 

įgyvendinimą Lietuvoje atskirų socialinės 

apsaugos institutų atžvilgiu; 

Probleminis bazinės medžiagos pateikimas, 

analizuojant teorines ir praktines problemas, 

iliustruojant jas konkrečiais pavyzdžiais. 

Tiriamieji metodai – informacijos paieška, 

literatūros skaitymas, analizavimas, 

pranešimo rengimas ir pristatymas. 

Pranešimo 

pristatymas ir 

atsakymai į 

papildomus dalyvių 

(ir dėstytojo) 

klausimus. 

- gebės remiantis teisės aktų nuostatomis ir 

kritiniu aspektu taikyti įgytas žinias 

konkrečiose praktinėse situacijose. 

Aktyvūs mokymosi metodai –atvejų analizė 

grupėse ir diskusijos, rezultatų pristatymas 

kitoms grupėms. 

Darbo grupėse 

pristatymas. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas 
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Užduotys 

1. Tarptautinės socialinės apsaugos samprata, 

tikslai, įtaka nacionalinėms valstybių 

sistemoms, pagrindiniai principai. 

Harmonizavimo ir koordinavimo principai. 

3  3    6 16 

Šaltinių studijavimas, 

lyginamoji situacijų 

analizė. 

2. Tarptautinės darbo organizacijos 

instrumentai reglamentuojantys socialinę 

apsaugą ir jų įgyvendinimas Lietuvoje. 

3  3    6 15 

Šaltinių studijavimas, 

informacijos 

sisteminimas, 

pranešimų temų 

pasirinkimas, 

pranešimų rengimas. 

3. Europos tarybos instrumentai 

reglamentuojantys socialinę apsaugą ir jų 

įgyvendinimas Lietuvoje. 

3  3    6 20 

Šaltinių studijavimas, 

informacijos 

sisteminimas, 

pranešimų rengimas. 

4. Europos Sąjungos socialinės apsaugos 

reglamentavimo teisiniai ypatumai. Europos 

Sąjungos darbuotojų migrantų socialinės 

apsaugos sistemų koordinavimas. 

3  3    6 10 

Šaltinių studijavimas, 

praktinių situacijų 

analizė, pranešimų 

pristatymas. 

5. Lygių galimybių aspektai socialinės 

apsaugos srityje, kitos Europos Sąjungos 

teisinės priemonės skirtos socialinės 

apsaugos reglamentavimui. 

3  3    6 10 

Šaltinių studijavimas, 

praktinių situacijų 

analizė, pranešimų 

pristatymas. 

6. Dvišaliai socialinės apsaugos teisės 

susitarimai. 
1  1    2 10 

Šaltinių studijavimas, 

praktinių situacijų 

analizė, pranešimų 

pristatymas. 

 
       20 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 16  16    32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Rašto darbo (pranešimo) 

parengimas ir pristatymas 
40 Semestro metu 

Maksimalus įvertinimas 4 balai. Vertinant atsižvelgiama į:  

- darbo turinį (išsami problemos analizė, naudotų šaltinių 

apimtis ir tikslingumas, kritinis analitinis vertinimas, 

išvadų/rekomendacijų formulavimas) (max. 2 balai); 

- darbo struktūrą ir stilių (aiškiai išskirtos struktūrinės 

dalys, mokslinis kalbos stilius, tikslios formuluotės, 

šaltinių nuorodos ir citatos) (max. 1 balas); 

- darbo pristatymą (glaustas koncentruotas informacijos 

pateikimas, rišli mokslinė kalba, informatyvių vaizdinių 

priemonių naudojimas) (max. 1 balas). 

Egzaminas: uždaro tipo 

klausimai 
60 Sausio mėn. 

Maksimalus įvertinimas 6 balai. Vertinant atsižvelgiama į 

uždarų klausimų teisingų atsakymų skaičių (atsižvelgiant į 

teisingų ir klaidingų atsakymų proporciją). 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

 2000 

Žmogaus teisės: Europos 

tarybos ir Europos Sąjungos 

dokumentai 

 
Vilnius: Lietuvos žmogaus 

teisių centras 

AUTORIŲ 

KOLEKTYVAS 
2002 

Europos socialinė chartija: 

vadovas 
 

Vilnius: Lietuvos žmogaus 

teisių centras 

JORENS, Y.; SCHULTE, 1999 Europos tarptautinė ir  Antwerpen: University of 



B. (red.) socialinės apsaugos teisė. 

Žinynas 

Antwerp Social Law Unit; 

München: Max-Planck-

Institute for Foreign and 

International Social Law 

ŽALIMAS, D., at al. 2002 Tarptautinės organizacijos  Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

LANGENDONCK, J. 2007 The Right to Social Security  
Antverpenas, Oksfordas: 

Intersentia 

PENNINGS, F. 1998 
Introduction to European 

Social Security Law 
 

The Hague: Kluwer Law 

International 

RIEDEL, E. H. 2007 
Social Security as Human 

Right [interaktyvus] 
 

http://link.springer.com/boo

k/10.1007/978-3-540-

31469-1/page/1 

 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-31469-1/page/1
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-31469-1/page/1
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-31469-1/page/1

