
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

TEISĖS TEORIJA  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Giedrė Lastauskienė 

Kitas (-i): doc. dr. Juozas Galginaitis, lekt. dr. Rūta Latvelė, 

asist. dr. Donatas Murauskas, lekt. dr. Monika Ambrasaitė-

Valentinavičienė, dokt. Eglė Ruzgytė-Dargienė 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas,  

Viešosios teisės katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 405 kab.,  

tel. (8 5) 2366175, el. paštas: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

8 210 80 130 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Teisės teorijos studijų dalyku siekiama suteikti studentams tvirtą teisės studijų metodologinį pagrindą, išugdyti gebėjimą 

suprasti ir taikyti bendrąsias teisės kategorijas, suformuoti sisteminį požiūrį į teisę bei su ja susijusius reiškinius, išmokyti 

pažinti bendruosius teisės sistemos funkcionavimo dėsningumus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Užbaigęs šio dalyko studijas studentas:   

- suvoks bendrąsias teisės kategorijas; 
Paskaitos (probleminis teorinės 

medžiagos dėstymas, klausimų-

atsakymų pateikimas), seminarai 

(konkuruojančių teorinių požiūrių 

analizė ir vertinimas; grupės 

diskusija), savarankiškas darbas 

(nurodytos teorinės literatūros bei 

teisės taikymo praktikos pavyzdžių 

studijavimas)  

 

Egzaminas (testas 

raštu su atviro ir 

uždaro tipo 

klausimais); du 

tarpiniai atsiskaitymai 

(testai raštu su atviro 

ir uždaro tipo 

klausimais); 

kaupiamasis balas už 

darbą seminaruose. 

- išsiugdys sisteminį požiūrį į teisę bei su ja 

susijusius reiškinius; 

- gebės paaiškinti konkuruojančias teisės sampratas; 

- gebės išskirti bendruosius teisės sistemos 

funkcionavimo dėsningumus ir apibrėžti jų 

ypatumus; 

- gebės operuoti bendrosiomis teisinėmis 

kategorijomis; 

- suvoks teisinių tekstų aiškinimo ir teisinio 

kvalifikavimo pradmenis. 

 

Temų grupės 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Teisės termino daugiareikšmiškumas. 

Pagrindinės teisės sampratos. Bendras mokslas 

apie teisę. 

4  2    6 14 
Nurodytos literatūros 

pagal temą studijos. 

2. Žmogaus elgesio reguliavimo sistemos. 

Socialinės normos. Teisė vaidmuo kitų 

socialinio elgesio reguliatorių kontekste. 

12  2    14 24 
Nurodytos literatūros 

pagal temą studijos. 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt


3. Teisės šaltiniai. Teisinis reguliavimas. 

Teisėkūra. Norminiai teisės aktai. 
12  10    22 24 

Nurodytos literatūros 

pagal temą studijos ir 

teisės šaltinių analizė; 

pasiruošimas 

tarpiniam 

atsiskaitymui. 

4. Teisės įgyvendinimas. Teisės taikymas. Teisės 

pažeidimas ir teisinė atsakomybė. Teisinis 

kvalifikavimas. Teisės aiškinimas. 

16  14    30 34 

Nurodytos literatūros 

pagal temą studijos ir 

teisės šaltinių analizė; 

pasiruošimas 

tarpiniam 

atsiskaitymui. 

5. Teisinės sistemos. Nacionalinių teisės sistemų 

panašumai ir skirtumai, pagrindinės teisės 

tradicijos. 

4  4    8 10 
Nurodytos literatūros 

pagal temą studijos. 

        24 

Pasiruošimas 

egzaminui, 

įsisavinant visų 

paskaitų, seminarų 

medžiagą, nurodytą 

literatūrą ir kitus 

šaltinius. 

Iš viso 48  32    80 130  

 

Vertinimo 

strategija* 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas 

seminaruose 
20 Semestro metu 

Darbo seminaruose maksimalus įvertinimas – 2 balai: 

Studento sukaupto balo konkretų dydį lemia dalyvavimo diskusijose 

konstruktyvus aktyvumas, formuluojamų teiginių, atsakymų (žodžiu ir 

(arba) raštu) į seminaro vadovo klausimus grindimas studijų dalyko apraše 

nurodyta literatūra, paskaitų bei seminarų medžiaga. 

Tarpiniai 

atsiskaitymai 
20 Semestro metu 

Tarpinio atsiskaitymo maksimalus įvertinimas – 1balas:  

Tarpiniai atsiskaitymai vyksta du kartus, studentams raštu atliekant testus 

su uždaro ir atviro tipo klausimais. Tarpinio atsiskaitymo užduotį sudaro 

keturi uždaro tipo klausimai (kiekvienas vertinamas po 0,05 balo) ir du 

atviro tipo klausimai (kiekvienas vertinamas po 0,4 balo).  

Egzaminas 60 Semestro gale 

Egzamino maksimalus įvertinimas – 6 balai: 

Studentai raštu atlieka testą su uždaro ir atviro tipo klausimais. Egzamino 

užduotis vertinama dešimties balų sistemoje. Egzamino užduotį sudaro 

keturi uždaro tipo klausimai (kiekvienas vertinamas po 0,25 balo) ir trys 

atviro tipo klausimai (kiekviena vertinama po 3 balus). Egzamino užduoties 

vertinimas, gautas dešimties balų sistemoje, transformuojamas į šešių balų 

sistemą. Galutinis žinių patikrinimo įvertinimas yra apskaičiuojamas, prie 

egzamino užduoties įvertinimo pridedant studento sukauptą balą. 

Kaupiamasis balas pridedamas tik prie teigiamo egzamino įvertinimo 

(egzamino užduotis turi būti įvertinta ne mažesniu negu 5 balais dešimties 

balų sistemoje). 

* Paskaitų lankymas rekomenduotinas, dalyvavimas seminaruose privalomas. Seminarus vedantis dėstytojas gali 

studentus įpareigoti atsiskaityti už praleistus seminarus jo nurodyta forma (pvz., parengti praleisto seminaro konspektą, 

žodžiu atsiskaityti už praleistą temą etc). 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

LASTAUSKIENĖ, G.; 

LATVELĖ, R.; 

MACHOVENKO, J.; 

MURAUSKAS, D.; 

STONYS, A.; 

VALANČIENĖ, D. 

2020 Teisės teorija  
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

HART, H. L. A. 1997 Teisės samprata  Vilnius: Pradai 

KELSEN, H. 2002 Grynoji teisės teorija  Vilnius: Eugrimas 

MIKELĖNIENĖ, D.; 

MIKELĖNAS, V. 
1999 

Teismo procesas: teisės 

aiškinimo ir taikymo 
 Vilnius: Justitia 



aspektai 

VALANČIUS, K. L. 2008 

Teisės pagrindai: 

konstitucionalistinis 

aspektas 

 
Vilnius: leidykla 

„Technika“ 

Papildoma literatūra 

BAUBLYS, L., et al. 2012 

Teisės teorijos įvadas: 

vadovėlis. 2-asis patais. ir 

papild. leid. [arba 2010, 1 

leid.] 

 Vilnius: MES 

GLENDON, M. A.; 

GORDON, M. W.; 

OSAKWE, C.  

1993 Vakarų teisės tradicijos  Vilnius: Pradai 

KŪRIS, E. 1997 

Ko neparašė Rogeris 

Cotterrellas, arba 

subjektyvus teisės 

sociologijos įvado įvadas. In 

COTTERRELL, R. Teisės 

sociologija: įvadas 

 Kaunas: Dangerta 

KŪRIS, E. 1993 

Teisinė valstybė, teisės 

sistemų įvairovė ir Vakarų 

teisės tradicija. In 

GLENDON, M. A.; 

GORDON, M. W.; 

OSAKWE, C. Vakarų teisės 

tradicijos 

 Vilnius: Pradai 

VAIŠVILA, A. 2013 

Teisės teorija: vadovėlis. 4-

asis leid. [arba 2009, 2-asis, 

patais. ir papild. leid.] 

 Vilnius: Justicija 

 


