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Suteikiama profesinė 

kvalifikacija: 

nėra  

Studijų programos 

tikslas(-ai): 

Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, 

turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie Lietuvos ir Europos Sąjungos 

baudžiamąją politiką, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės 

šakų, tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir atskirų jos 

institutų specifiką, turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti 

savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų 

kūrimu ir taikymu susijusias problemas nacionaliniame, Europos 

Sąjungos ir tarptautinės teisės kontekstuose. Baigę studijas, programos 

absolventai galės dirbti teisingumo vykdymo, prokuratūros sistemoje, 

Vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose (Finansinių 

nusikaltimų tyrimo tarnyba), policijoje, Teisingumo ministerijoje ir jai 

pavaldžiose institucijose (Kalėjimų departamentas), Specialiųjų tyrimų 

tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ir kitose ikiteisminio tyrimo 

įstaigose, kitose ministerijose ir žinybose, verslo organizacijose, mokslo 

ir studijų institucijose, tarptautinėse organizacijose ir Europos Sąjungos 

institucijose. 

Studijų programos 

rezultatai: 

Programos absolventas gebės:  

1. suvokti ir atsižvelgti į baudžiamosios politikos ir atskirų ją įtakojančių 

veiksnių, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir bausmių 

vykdymo problemų kompleksiškumą; 

2. vertinti atskirų baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso elementų 

reikšmę visai teisės šakai, taip pat suvokti ir vertinti teismų 

jurisprudencijos tendenciją;  

3. kritiškai vertinti ir taikyti teisės mokslo ir ikiteisminio tyrimo, 

kaltinimo ir gynybos, teismų praktikos naujoves, savarankiškai atlikti 

tyrimus taikant žinomus analizės metodus, mokėti įvertinti tyrimų 

rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, turės gebėjimų aiškiai perteikti 

šiuos rezultatus specialistų ir ne specialistų auditorijai;  



4. analizuoti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimus ir 

išvadas, teikti bylų analize pagrįstas rekomendacijas ir išvadas dėl 

nacionalinės teisės ar nacionalinių teismų sprendimų atitikties ar 

ginčų išsprendimo;  

5. taikyti įgytas žinias ir supratimą mokslinių tyrimų bei praktinės 

veiklos srityse, susijusiose su teismų, prokuratūros, ir kitų teisingumo 

vykdymo institucijų veikla, žmogaus teisių apsauga, kurti ir diegti 

mokslo naujoves;  

6. analizuoti, interpretuoti, kritiškai ir sistemiškai vertinti teisės aktus ir 

teismų praktiką, pateikti moksliškai pagrįstas išvadas;  

7. dirbti tarpdalykinėse srityse kūrybiškai taikant teisės mokslo žinias, 

integruoti skirtingų mokslų sričių žinias;  

8. savarankiškai identifikuoti ir spręsti su baudžiamąja justicija 

susijusias bei kitų teisės mokslo sričių problemas ir jų 

kompleksiškumą šiuolaikinio teisės mokslo raidos kontekste;  

9. komunikuoti ir perteikti teisės tyrimų rezultatus bei kitų teisės mokslų 

žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams;  

10. identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus teisės mokslo 

raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias 

bei įgūdžius ir siekti naujų. 

Studijų trukmė 

(metais): 

1,5 

Kreditų sk.: 90  

Srautas: 2021-09-01  

Struktūra: Baudžiamoji justicija (studijų programa) 1 - 3 sem.; 90 kred 

 

Baudžiamoji justicija Kreditų sk.: 90 

  

1 k., 1 (2021/22 m.m. rudens) semestras 

[nuo 2021-09-01 iki 2022-01-26] 

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai 20   

  Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis 5 50 E  PS Gl 

  Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė 10 52 E  PS Gl 

  Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose 5 34 E  PS Gl 

Pasirenkamieji dalykai 10   

  Baudžiamoji justicija konstitucinėje jurisprudencijoje 5 34 E  PS SK 

  Baudžiamoji politika 5 34 E  PS Gl 

  Bausmių skyrimo problemos 5 34 E  PS Gl 

  Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė 5 34 E  PS Gl 

  Nusikaltimų tyrimo metodika 5 32 E  PS SK 

Iš viso 1 semestre: 30   
  

1 k., 2 (2021/22 m.m. pavasario) semestras 

[nuo 2022-02-04 iki 2022-06-30] 

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai 20   

  Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese 5 50 E  PS Gl 

  Kaltinimas ir gynyba 5 48 E  PS Gl 

  Nusikaltimų kvalifikavimo problemos 10 52 E  PS Gl 

Pasirenkamieji dalykai 10   

  Bausmių vykdymo teisės problemos 5 34 E  PS Gl 

  Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese 5 34 E  PS Gl 

  Procesinė prievarta baudžiamajame procese 5 34 E  PS Gl 

  Teisinis argumentavimas 5 34 E  PS SK 

Iš viso 2 semestre: 30   
  



2 k., 3 (2022/23 m.m. rudens) semestras 

[nuo 2022-09-01 iki 2023-01-26] 

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai 4   

  Magistro seminaras 4 16 Į  PS SK 

Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26   

  Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) 18 12 E  PS Gl 

  Baigiamasis egzaminas 8 6 E  PS Gl 

Iš viso 3 semestre: 30   

1 Atsiskaitymo forma: Į-įskaita, E-egzaminas 

2 Dėstymo kalba: nurodoma tik tuo atveju, jei dėstoma ne lietuvių kalba 

3 Lavinimo lygis: SK-studijų krypties, Gl-gilinamojo lygio 

  

Studijų 

programos 

komitetas: 

Prof. habil. dr. Gintaras Švedas – komiteto pirmininkas; Prof. dr. Tomas Davulis – 

pirmininko pavaduotojas; Prof. dr. Jonas Prapiestis; Partnerystės doc. Gintaras Jasaitis; 

Tomas Krušna – socialinis partneris (Europos prokuratūros Europos prokuroras); Karolina 

Kasciukevičiūtė – studentų atstovas. 


