
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

EUROPOS SĄJUNGOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras, LL.M. 

Kitas (-i): lekt. dr. Mantas Rimkevičius, LL.M. 

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 Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Civilinė teisė. Daiktinė teisė 

Tarptautinė viešoji teisė 

Europos Sąjungos teisės pagrindai 

Intelektinės nuosavybės 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 

Studijų dalykas yra skirtas gilinti teorines ir praktines žinias apie ES intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos 

reguliavimą ir jo taikymą. Didelis dėmesys skiriamas ES teismų praktikai šioje srityje, analizuojamos naujausios bei 

svarbiausios ES teismų bylos. Ugdomi gebėjimai sistemiškai analizuoti ES autorių teisių bei gretutinių teisių, ES prekių 

ženklų, Bendrijos dizaino ir kitų pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos probleminius aspektus, intelektinės 

nuosavybės teisės ir konkurencijos teisės, taip pat apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos santykio, teisių gynimo ir 

jurisdikcijų klausimus. Formuojami gebėjimai suvokti ir aiškinti šios srities teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti, 

analizuoti teismų praktiką, taip pat formuojami įgūdžiai dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- demonstruos žinias apie intelektinės 

nuosavybės objektų ir teisių į juos teisinę 

apsaugą, suvoks ir gebės apibūdinti teisinio 

reguliavimo ypatumus, analizuos taikymo 

problematiką, gebės lyginti ir skirti paskirus 

giminingus intelektinės nuosavybės objektus, 

gebės paaiškinti ES pramoninės nuosavybės 

teisinės apsaugos įgijimo procedūras, teisių 

gynimo ir ginčų nagrinėjimo, jurisdikcijų 

klausimus; 

Seminarai (auditorinis darbas, pagrįstas 

Sokrato metodu, grupės diskusija, atvejų 

tyrimas, praktinių situacijų 

modeliavimas), savarankiškas darbas 

(literatūros studijos, informacijos paieška 

ir analizė, rašto darbo rengimas). 

Klausimų kėlimas ir 

atsakymų pateikimas, 

rašto darbas. 

- gebės tinkamai taikyti ir sistemiškai aiškinti 

ES teisės normas ar jas įgyvendinančias 

vidaus teisės normas, reguliuojančias 

intelektinės nuosavybės teisinius santykius;  

Seminarai (auditorinis darbas, pagrįstas 

Sokrato metodu, grupės diskusija, atvejų 

tyrimas, praktinių situacijų 

modeliavimas), savarankiškas darbas 

(literatūros studijos, informacijos paieška 

ir analizė, rašto darbo rengimas). 

Klausimų kėlimas ir 

atsakymų pateikimas, 

rašto darbas. 

- gebės taikyti įgytas žinias interpretuojant 

teisės normas, teismų praktikos ir doktrinos 

pozicijas; 

Seminarai (auditorinis darbas, pagrįstas 

Sokrato metodu, grupės diskusija, atvejų 

tyrimas, praktinių situacijų 

modeliavimas), savarankiškas darbas 

Klausimų kėlimas ir 

atsakymų pateikimas, 

praktinių situacijų 

analizė, rašto darbas. 
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(literatūros studijos, informacijos paieška 

ir analizė, rašto darbo rengimas). 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, 

sklandžiai, argumentuotai ir logiškai reikšti 

savo nuomonę bei vertinti esamas kitų 

pozicijas, tinkamai komunikuoti profesinėje 

erdvėje; 

Seminarai (auditorinis darbas, pagrįstas 

Sokrato metodu, grupės diskusija, atvejų 

tyrimas, praktinių situacijų 

modeliavimas), savarankiškas darbas 

(literatūros studijos, informacijos paieška 

ir analizė, rašto darbo rengimas). 

Klausimų kėlimas ir 

atsakymų pateikimas, 

praktinių situacijų 

analizė, rašto darbas. 

- gebės savarankiškai atrinkti, inter alia, 

naudojantis teisinės informacijos duomenų̨ 

bazėmis, studijuoti ir analizuoti mokslinę bei 

praktinę medžiagą, sisteminti ir apibendrinti 

informaciją, formuluoti išvadas; 

Seminarai (auditorinis darbas, pagrįstas 

Sokrato metodu, grupės diskusija, atvejų 

tyrimas, praktinių situacijų 

modeliavimas), savarankiškas darbas 

(literatūros studijos, informacijos paieška 

ir analizė, rašto darbo rengimas). 

Klausimų kėlimas ir 

atsakymų pateikimas, 

praktinių situacijų 

analizė, rašto darbas. 

- gebės analizuoti praktines situacijas, tinkamai 

kvalifikuoti teisines problemas studijuojamo 

dalyko klausimais ir siūlyti problemų teisinius 

sprendimus. 

Seminarai (auditorinis darbas, pagrįstas 

Sokrato metodu, grupės diskusija, atvejų 

tyrimas, praktinių situacijų 

modeliavimas), savarankiškas darbas 

(literatūros studijos, informacijos paieška 

ir analizė, rašto darbo rengimas). 

Klausimų kėlimas ir 

atsakymų pateikimas, 

praktinių situacijų 

analizė, rašto darbas. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. ES prekių ženklo teisinė apsauga   6    6 16 

Literatūros studijos ir rašto 

rengimas, pasiruošimas 

pristatymui. Pasiruošimas 

diskusijai pristatomos temos 

klausimais. 

2. Bendrijos dizaino teisinė apsauga.   4    4 12 

Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė, dokumentinio 

filmo peržiūra. 

3. ES geografinių nuorodų apsauga.   4    4 14 
Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

4. ES teismų praktika patentų 

apsaugos srityje. 
  2    2 8 

Literatūros studijos, situacijos 

modeliavimas. 

5. Vidaus rinkos principai ir 

intelektinės nuosavybės teisės. 
  2    2 8 

Literatūros studijos, rašto darbo 

ir jo pristatymo rengimas. 

6. Intelektinės nuosavybės teisės ir 

konkurencijos teisė. 
  4    4 12 

Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

7. ES autorių teisių apsauga.   8    8 25 
Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

8. Jurisdikcijų kolizijų klausimai.   2    2 6 
Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

Iš viso   32    32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas 

seminarų metu 
20 

Semestro 

metu 

Max. 2 balai: ne mažiau kaip du trečdalius užsiėmimų aktyviai 

dalyvaujama dialoge (inter alia pagal Sokrato metodą, atvejų tyrimų 

metodą): atsakymuose į klausimus nėra vidinio loginio prieštaravimo, 

tautologijos, atsakymuose teikiama nauja informacija, logiškai 

argumentuojama, pateikiamas visapusiškas situacijos įvertinimas, 

kūrybiški praktinės situacijos sprendimo būdai. 

Rašto darbas  80 
Semestro 

pabaigoje 

Vertinami šie rašto darbo aspektai:  

(a) struktūra ir apimtis: rašto darbo struktūra aiški ir logiška, yra 

visos reikiamos dalys, darbas neviršija nurodytos apimties;  

(b)  mokslinis stilius ir tyrimo kultūra: metodinius reikalavimus 

atitinkantis šaltinių, nuorodų, citatų įforminimas; formuluotės ir 



stilius atitinka mokslinio darbo reikalavimus;  

(c)  analizė ir išvados: kruopščiai surinkta ir visapusiška 

informacija, tinkami apibendrinimai, formuluojamos 

problemos, teikiamos kritinės pastabos; darbas ir jo išvados 

argumentuotos, analizė atliekama remiantis tinkamais šaltiniais; 

(d)  pristatymo originalumas, trukmė, nuoseklumas, svarbiausių 

ginamų teiginių išryškinimas, išvadų formulavimas, atsakymai į 

užduodamus klausimus. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

KUR, Annette; DREIER, 

Thomas; LUGINBUEHL, 

Stefan 

2019 

European Intellectual 

Property Law. Text, Cases 

and Materials 

2 leidimas 
Cheltenham, UK: Edward 

Elgar 

DAVIS, Richard;  

QUINTIN, Tom 

St; TRITTON, Guy  

2020 
Tritton on Intellectual 

Property in Europe 
5 leidimas London, Sweet & Maxwell 

KUR, Annette; 

SENFTLEBEN, Martin 
2017 European Trade Mark Law  

UK, Oxford University 

Press 

Papildoma literatūra 

ROSATI, Eleonora 2019 

Copyright and the Court of 

Justice of the European 

Union 

 
UK, Oxford University 

Press 

 

https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/Results.aspx?ntt=Richard%20Davis&n=0&pagesize=20&d=Richard%20Davis&ns=F_sort_PF&ntk=AUTHOR-SEARCH
https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/Results.aspx?ntt=Tom%20St%20Quintin&n=0&pagesize=20&d=Tom%20St%20Quintin&ns=F_sort_PF&ntk=AUTHOR-SEARCH
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https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/Results.aspx?ntt=Guy%20Tritton&n=0&pagesize=20&d=Guy%20Tritton&ns=F_sort_PF&ntk=AUTHOR-SEARCH

