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Dalyko anotacija 

Socialinio draudimo teisės problemos – dalykas skirtas socialinio draudimo santykių teisinio 

reguliavimo problemų, kylančių dėl poreikio sureglamentuoti socialinių rizikų, su kuriomis 

susiduria asmenys, neigiamų pasekmių sprendimo klausimus modernioje visuomenėje, analizei 

ir vertinimui.  

Analizuojamos temos: socialinio draudimo vieta Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje, 

santykis su kitomis socialinės apsaugos formomis; socialinio draudimo sistemos organų 

formavimas ir kompetencija; socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas; socialinio 

draudimo sistemos plėtojimo kryptys; atskirų socialinio draudimo institutų problematika: 

sveikatos draudimas, senatvės, netekto darbingumo, našlių bei našlaičių pensijų, ligos, nedarbo, 

motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 

draudimo schemos; tarptautinio ir Europos Sąjungos teisinio reguliavimo ypatybės, jo įtaka 

nacionalinei socialinio draudimo sistemai; demografinio ir ekonominio vystymosi tendencijų 

įtaka socialinio draudimo sistemos funkcionavimui, pokyčiams.  

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti pasirinktą socialinio draudimo teisės problemą 

nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus 

pritaikyti teorinėms bei praktinėms socialinio draudimo teisės problemoms vertinti ir spręsti. 
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