
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

DARBO SUTARTIES TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Justinas Usonis 

Kitas (-i): doc. dr. Tomas Bagdanskis, lekt. dr. Ieva 

Povilaitienė 

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. Bendroji dalis I-II d.; Darbo teisė. 

Bendroji dalis ir kolektyviniai darbo santykiai;  Darbo teisė. Individualūs darbo 

santykiai; Europos Sąjungos teisės pagrindai 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

Darbo sutartis 

 

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 suteikti teorines ir praktines žinias apie darbo sutarties sudarymą, vykdymą ir pasibaigimą, 

su tuo susijusias problemas, jų prigimtį ir sprendimo būdus. Ugdomi gebėjimai suvokti ir aiškinti normų, 

reglamentuojančių darbo sutarties institutą, prasmę ir teisingai jas taikyti, analizuoti teismų praktiką, taip pat ugdyti 

įgūdžius dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos darbo sutarties sudarymo, 

vykdymo ir nutraukimo principus, 

suvoks su tuo susijusias teorines ir 

praktines problemas, dažniausiai 

daromas klaidas, ginčų atsiradimo 

priežastis, jų sprendimo būdus; 

Literatūros studijos, probleminis 

dėstymas, pagrįstas Sokrato metodu, 

seminarai, dokumentinio filmo peržiūra, 

grupės diskusija, atvejų analizė, užduočių 

sprendimas 

Aktyvus dalyvavimas 

diskusijose, praktinių 

situacijų analizė, 

testavimas. 

- gebės tinkamai taikyti, aiškinti ir 

interpretuoti teisės normas, 

reguliuojančias darbo sutartį, teismų 

praktikos ir doktrinos pozicijas;  

Literatūros studijos, probleminis 

dėstymas, pagrįstas Sokrato metodu, 

seminarai, dokumentinio filmo peržiūra, 

grupės diskusija, atvejų analizė, užduočių 

sprendimas. 

Aktyvus dalyvavimas 

diskusijose, praktinių 

situacijų analizė, 

testavimas. 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, 

sklandžiai, argumentuotai ir logiškai 

reikšti savo nuomonę bei vertinti esamas 

kitų pozicijas; 

Literatūros studijos, probleminis 

dėstymas, pagrįstas Sokrato metodu, 

seminarai, dokumentinio filmo peržiūra, 

grupės diskusija, atvejų analizė, užduočių 

sprendimas. 

Aktyvus dalyvavimas 

diskusijose, praktinių 

situacijų analizė, 

testavimas. 

- gebės savarankiškai studijuoti ir 

analizuoti mokslinę bei praktinę 

medžiagą, sisteminti informaciją; 

Literatūros studijos, probleminis 

dėstymas, pagrįstas Sokrato metodu, 

seminarai, grupės diskusija, atvejų 

analizė, užduočių sprendimas. 

Aktyvus dalyvavimas 

diskusijose, praktinių 

situacijų analizė, 

testavimas. 

- gebės analizuoti praktines situacijas, 

tinkamai kvalifikuoti teisines problemas 

studijuojamo dalyko klausimais. 

Literatūros studijos, probleminis 

dėstymas, pagrįstas Sokrato metodu, 

seminarai, dokumentinio filmo peržiūra, 

grupės diskusija, atvejų analizė, užduočių 

sprendimas. 

Aktyvus dalyvavimas 

diskusijose, praktinių 

situacijų analizė, 

testavimas. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Darbo santykių ir panašių 

turiniu santykių atskyrimo 

teisinės problemos.  

2      2 12 
Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

2. Darbo sutarties sudarymas. 

Papildomos sutarties sąlygos 

ir jų dermė su įstatymų 

imperatyvais. 

4      4 12 
Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

3. Darbo sutarties sąlygų 

keitimo praktinės problemos. 
2  2    4 12 

Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

4. Darbo sutarties nutraukimo 

darbdavio iniciatyva 

praktinės problemos. 

6  2    8 20 
Literatūros studijos, situacijos 

modeliavimas. 

5. Darbo sutarties nutraukimo 

darbuotojo iniciatyva 

praktinės problemos. 

4  2    6 12 
Literatūros studijos, situacijos 

modeliavimas. 

6. Garantijų darbuotojams 

keičiant ir nutraukiant darbo 

sutartį taikymo problemos. 

4      4 15 
Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

7. Ginčų dėl darbo sutarties 

nutraukimo sprendimo 

problemos. 

4      4 18 
Literatūros studijos, praktinių 

situacijų analizė. 

Iš viso 26  6    32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas 

paskaitų ir 

seminarų 

metu 

20 Semestro metu 

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

dalyvaujama dialoge (inter alia pagal Sokrato metodą, atvejų tyrimų 

metodą): atsakymuose į klausimus nėra vidinio loginio prieštaravimo, 

atsakymuose teikiama nauja informacija, logiškai argumentuojama, 

pateikiamas visapusiškas situacijos įvertinimas, kūrybiški situacijos 

sprendimo būdai. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Max. 8 balai: egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams testą arba 

teorinį klausimą ir praktinę užduotį. Atsakymas į testą ar teorinį klausimą 

vertinamas maksimaliai 4 balais, praktinė užduotis - maksimaliai 4 balais. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

NEKROŠIUS Ipolitas, et 

al.  
2008 

Darbo teisė: vadovėlis 

 
 Vilnius, TIC 

DAVULIS, Tomas, et al. 2008 

Europos Sąjungos teisės 

aktų įgyvendinimas 

Lietuvos darbo teisėje 

 Vilnius: TIC 

COUNTOURIS, Nicola 2007 

The changing law of the 

employment relationship: 

comparative analyses in the 

European context. Studies 

in modern law and policy 

series. 

 
Aldershot Burlington (Vt.). 

Ashgate 

Papildoma literatūra 

USONIS, Justinas, et al. 2011 

Dispozityvumo 

įgyvendinimas Lietuvos 

darbo teisėje 

Socialinių 

mokslų studijos 

2011, 3(2) 

Vilnius 

 


