
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

TEISININKO PROFESIJA  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Juozas Galginaitis 

Kitas (-i):  

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 

3 80 32 48 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įgytų sistemingų žinių apie pagrindines teisines profesijas ir jų įvairovę, suvoktų, kokią 

kompetenciją kiekviena iš jų apima ir kaip jos dera tarpusavyje; neapsiribojama tik normatyvinės medžiagos pateikimu: 

idant studentai įsisąmonintų tam tikrus teisinės sistemos dėsningumus, aptariama teisinių profesijų istorinė raida, o 

papildomai ugdant būsimųjų šių profesijų atstovų teisinę sąmonę, nemažas dėmesys skiriamas atskirų teisinių profesijų 

etikos klausimams. Taip pat siekiama suformuoti tolesnėms studijoms ir darbinėms funkcijoms atlikti reikiamus 

praktinius įgūdžius dirbant su įvairiomis duomenų bazėmis. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- sistemiškai suvoks pagrindines teisines profesijas, jų 

kompetenciją bei tarpusavio dermę;  
Paskaitos (probleminis, kritinis 

medžiagos pateikimo būdas, 

diskusija, pateikiamų pavyzdžių 

ir faktinių situacijų analizė ir 

vertinimas).  

 

Egzaminas raštu 

(uždarų klausimų 

testas), koliokviumas 

(uždarų klausimų 

testas) 

- gebės apibūdinti konkrečias teisines profesijas, paaiškinti 

jų raidą, etikos reikalavimus; 

- suvoks bendruosius teisinės sistemos funkcionavimo 

dėsningumus ir pačią sistemą apskritai;  

- ugdys teisinę sąmonę; 

- gebės dirbti su įvairiomis duomenų bazėmis;  

- įgys mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms 

savarankiškoms studijoms. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Teisininko profesijos samprata ir jos 

mokslinis pažinimas. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Pagrindinės teisininko profesijos ir joms 

keliami etikos reikalavimai: 
        

 

2.1. Teisėjai. 6      6 6 
Mokslinės literatūros ir 

kitų šaltinių analizė. 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt


2.2. Prokurorai ir kiti ikiteisminį tyrimą 

vykdančių institucijų pareigūnai. 
8      8 6 

Mokslinės literatūros ir 

kitų šaltinių analizė. 

2.3. Ombudsmenai. 2      2 2 
Mokslinės literatūros ir 

kitų šaltinių analizė. 

2.4. Vyriausioji tarnybinės etikos 

komisija. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros ir 

kitų šaltinių analizė. 

2.5. Advokatai. 4      4 4 
Mokslinės literatūros ir 

kitų šaltinių analizė. 

2.6. Notarai. 2      2 2 
Mokslinės literatūros ir 

kitų šaltinių analizė. 

2.7. Antstoliai. 2      2 2 
Mokslinės literatūros ir 

kitų šaltinių analizė. 

3. Darbo su duomenų bazėmis „know-how“. 4      4 4 

Mokslinės literatūros 

analizė ir darbas su 

duomenų bazėmis. 

        6 
Pasiruošimas 

koliokviumams. 

        12 Pasiruošimas egzaminui. 

Iš viso 32      32 48  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 60 Semestro gale 

Maksimaliai 6 balai. 

Egzaminas raštu 10 balų skalėje, studentams pateikiant uždaro tipo testo 

klausimus. Egzamino balas apskaičiuojamas taip: 

 95–100 proc. teisingų atsakymų – 10 balų, 

 85–94 proc. teisingų atsakymų – 9 balai, 

 75–84 proc. teisingų atsakymų – 8 balai,  

 65–74 proc. teisingų atsakymų – 7 balai, 

 55–64 proc. teisingų atsakymų – 6 balai, 

 50–54 proc. teisingų atsakymų – 5 balai, 

 39–49 proc. teisingų atsakymų – 4 balai, 

 26–38 proc. teisingų atsakymų – 3 balai, 

 13–25 proc. teisingų atsakymų – 2 balai,  

 1–12 proc. teisingų atsakymų – 1 balas, 

 0 proc. teisingų atsakymų – 0 balų. 

Gauta suma dauginama iš 0,6.  

Pirmasis 

tarpinis 

atsiskaitymas 

(kolokviumas) 

20 Spalio mėn. 

Maksimaliai 2 balai. 

Testas raštu 10 balų skalėje, studentams pateikiant uždaro tipo testo 

klausimus. Tarpinio atsiskaitymo balas apskaičiuojamas taip: 

 95–100 proc. teisingų atsakymų – 10 balų, 

 85–94 proc. teisingų atsakymų – 9 balai, 

 75–84 proc. teisingų atsakymų – 8 balai,  

 65–74 proc. teisingų atsakymų – 7 balai, 

 55–64 proc. teisingų atsakymų – 6 balai, 

 50–54 proc. teisingų atsakymų – 5 balai, 

 39–49 proc. teisingų atsakymų – 4 balai, 

 26–38 proc. teisingų atsakymų – 3 balai, 

 13–25 proc. teisingų atsakymų – 2 balai,  

 1–12 proc. teisingų atsakymų – 1 balas, 

 0 proc. teisingų atsakymų – 0 balų. 

Gauta suma dauginama iš 0,2. 

Antrasis tarpinis 

atsiskaitymas: 

(kolokviumas) 

20 
Lapkričio 

mėn. 
Žr. Pirmojo tarpinio atsiskaitymo (koliokviumo) vertinimo kriterijus. 

 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

KŪRIS, E., et al. (sud. ir 

moksl. red.) 
2011 Lietuvos teisinės institucijos  Vilnius: VĮ Registrų centras 



Papildoma literatūra 

BIRMONTIENĖ, T., et al. 2012 
Lietuvos konstitucinė teisė: 

vadovėlis 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

http://ebooks.mruni.eu/prod

uct/lietuvos-konstitucin-teis 

ČAPLINSKIENĖ, E., et 

al. 
2014 Notariato teisė  Klaipėda: Druka 

DRAKŠAS, R. 2012 
Advokatas: veiklos 

pagrindai ir problemos 
 Vilnius: Justitia 

JANKAUSKAS, K., et al. 

(sud.) 
2010 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos: 1993–

2009 (fragmentai) 

 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

ŠILEIKIS, E. 2005 

Alternatyvi konstitucinė 

teisė. 2-asis patais. ir papild. 

leid. 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

 

http://ebooks.mruni.eu/product/lietuvos-konstitucin-teis
http://ebooks.mruni.eu/product/lietuvos-konstitucin-teis

