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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 7 (rudens) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Baudžiamojo proceso teisė I-II d. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

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 

Ugdomos kompetencijos: a) suteikti visumą žinių apie kriminalistiką kaip tarpšakinę mokslinę-praktinę discipliną, 

kriminalistikos vidinę struktūrą, kriminalistikos mokslo metodologiją ir atskiras jos teorijas, kriminalistikos techniką ir 

jos šakas, taktiką ir pagrindinius taktinius būdus, naudojamus atliekant proceso veiksmus; nusikalstamų veikų tyrimo 

metodikos pagrindus; b) formuoti gebėjimus suvokti ir tinkamai taikyti mokslines rekomendacijas organizuojant, 

planuojant ir vykdant nusikalstamų veikų tyrimą; c) ugdyti įgūdžius tinkamai parinkti veiksmingas nusikalstamų veikų 

tyrimo priemones, būdus ir metodus; d) formuoti įgūdžius dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos kriminalistikos metodologiją ir atskiras jos 

teorijas, teorinius kriminalistikos technikos pagrindus, 

jos šakas, pagrindines technines kriminalistines 

priemones ir jų panaudojimo būdus, metodus, 

kriminalistikos taktikos pagrindus, taktinius 

konkrečių proceso veiksmų atlikimo būdus, jų 

panaudojimo ypatybes bei nusikalstamų veikų tyrimo 

metodikos pagrindus; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškos literatūros 

studijos, diskusija. 

Pasirinktos teorinės temos 

analizė, problematikos 

išskyrimas, apibendrinimas 

ir pristatymas žodžiu, atvejo 

ir/ar situacijos analizė, 

apklausa žodžiu ir (ar) raštu. 

- suvoks ir aiškins teorines kriminalistikos mokslo 

problemas, techninių kriminalistinių priemonių 

panaudojimo ypatumus ir galimybes, teisingai jas 

parinks ir taikys grindžiant teisinius sprendimus; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškos literatūros 

studijos, diskusija, techninių 

kriminalistinių priemonių ir 

jų panaudojimo ypatybių 

demonstravimas. 

Pasirinktos teorinės temos 

analizė, problematikos 

išskyrimas, apibendrinimas 

ir pristatymas žodžiu, atvejo 

ir/ar situacijos analizė, 

apklausa žodžiu ir (ar) raštu. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti kriminalistikos 

žinias ir taktines rekomendacijas organizuojant ir 

planuojant nusikalstamų veikų tyrimą; Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

savarankiškos literatūros 

studijos, diskusija. 

Pasirinktos teorinės temos 

analizė, problematikos 

išskyrimas, apibendrinimas 

ir pristatymas žodžiu, atvejo 

ir/ar situacijos analizė, 

apklausa žodžiu ir (ar) raštu. 

- gebės sistemiškai analizuoti ir vertinti atskirų 

nusikalstamų veikų rūšių padarymo ir tyrimo 

praktiką, tinkamai parinkti ir taikyti atskirų 

nusikalstamų veikų rūšių tyrimo mokslines metodines 

rekomendacijas; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės Paskaitos, seminarai, Pasirinktos teorinės temos 
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informacijos duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais, 

reikalingais kriminalistikos žinių gilinimui (bei 

studijų tęsimui). 

probleminis dėstymas, 

savarankiškos literatūros 

studijos, diskusija. 

analizė, problematikos 

išskyrimas, apibendrinimas 

ir pristatymas žodžiu, atvejo 

ir/ar situacijos analizė, 

apklausa žodžiu ir (ar) raštu. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
as

k
ai

to
s 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

S
em

in
ar

ai
 

P
ra

ty
b
o

s 

L
ab

o
ra

to
ri

n
ia

i 

d
ar

b
ai

 

P
ra

k
ti

k
a 

V
is

a
s 

k
o

n
ta

k
ti

n
is

 

d
a

rb
a

s 
S

a
v

a
ra

n
k

iš
k

a
s 

d
a

rb
a

s 

Užduotys 

1. Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. 

Kriminalistikos metodai. Kriminalistikos 

istorijos pagrindiniai bruožai. 

2      2 2 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Kriminalistinės identifikacijos teorija ir 

kriminalistinė diagnostika. Kriminalistinių 

versijų teorija. 

6      6 5 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

3. Kriminalistikos technikos pradmenys. 

Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Trasologija. 
2  2    4 5 

Mokslinės literatūros 

ir techninių 

kriminalistinių 

rekomendacijų 

analizė, pranešimas. 

4. Ginklų, šaudmenų ir jų panaudojimo pėdsakų 

kriminalistinis tyrimas (kriminalistinė 

ginklotyra). Techninis-kriminalistinis 

dokumentų tyrimas (kriminalistinė 

dokumentotyra). Kriminalistinė raštotyra. 

  2    2 5 

Mokslinės literatūros 

ir techninių 

kriminalistinių 

rekomendacijų 

analizė, pranešimas. 

5. Žmogaus identifikavimas pagal išores 

požymius (kriminalistinė habitoskopija). 

Kriminalistinė registracija.  

  4    4 5 

Mokslinės literatūros 

ir techninių 

kriminalistinių 

rekomendacijų 

analizė, pranešimas. 

6. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė 

fonoskopija. Kriminalistinis mikroobjektų 

tyrimas. 

3      3 5 

Mokslinės literatūros 

ir techninių 

kriminalistinių 

rekomendacijų 

analizė. 

7. Kriminalistikos taktikos pradmenys. 

Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimas ir 

planavimas. Atskirų ikiteisminio tyrimo 

veiksmų atlikimo taktika. 

5      5 5 

Mokslinės literatūros, 

taktinių kriminalistinių 

rekomendacijų 

analizė. 

8. Bendri nusikalstamų veikų tyrimo metodikos 

pradmenys. Nužudymų tyrimas. 
6      6 3 

Mokslinės literatūros, 

metodinių 

kriminalistinių 

rekomendacijų 

analizė. 

        13 
Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 24  8    32 48  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas (individualus 

ar grupinis) darbas seminarų 

metu, tarpinis atsiskaitymas 

20 Semestro metu 

Max. 2 balai. Seminarų metu skatinamas studentų aktyvumas 

ir vertinamas konstruktyvus jų darbas. Darbas traktuojamas 

kaip konstruktyvus, kai studentas teigiamai atsako į dėstytojo 

klausimus, aktyviai dalyvauja diskusijose, savarankiškai 

sprendžia praktines užduotis, parengia raštu konkrečios temos 

ir su ja susijusios problematikos analizę ir/ar ją žodžiu 

pristato seminaro metu (max. 0,5 balo). Seminarų metu 

vykdomas vienas rašto darbas (tarpinis atsiskaitymas) 

pateikiant studentams 3 atvirojo tipo klausimus. Atsakymai 



turi būti pagrįsti, paremti susistemintomis žiniomis (max. 1,5 

balo). 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Max. 8 balai. Egzaminas vykdomas raštu pateikiant 

studentams 3 atvirojo tipo klausimus. Klausimai 

formuluojami siekiant išsiaiškinti studento žinias, 

problematikos suvokimą, įvertinti įgytus naujus gebėjimus ir 

kompetencijas. Atsakymai turi būti pagrįsti, paremti 

susistemintomis žiniomis. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BURDA, R., et al. 2004 

Kriminalistikos taktika ir 

metodika: mokomasis 

leidinys nuotolinėms 

studijoms 

 
Vilnius: Lietuvos teisės 

universitetas 

DANISEVIČIUS, P.; 

KAZLAUSKAS, M.; 

PALSKYS, E. 

1985 Kriminalistika  Vilnius: Mintis 

KURAPKA, V. E., et al. 1998 
Kriminalistikos technikos 

pagrindai: vadovėlis 
 Vilnius: Eugrimas 

KURAPKA, V. E.; 

MATULIENĖ, S. (ats. 

red.) 

2012 
Kriminalistika: teorija ir 

technika: vadovėlis 
 Vilnius: MRU 

KURAPKA, V. E.; 

MATULIENĖ, S. (ats. 

red.) 

2013 
Kriminalistika: taktika ir 

metodika: vadovėlis 
 Vilnius: MRU 

Papildoma literatūra 

BARKAUSKAS A. 2000 Kriminalistinės versijos  
Vilnius: Lietuvos teisės 

akademija 

BURDA, R. 2001 
Kriminalistikos taktika: 

mokomasis leidinys 
 

Vilnius: LTU Leidybos 

centras 

DAMBRAUSKAITĖ, O. 

D.; DANISEVIČIUS, P. 

(sud.) 

2006 Kriminalisto žinynas  
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

MALEVSKI, H.; 

JUODKAITĖ-

GRANSKIENĖ, G. (sud.) 

2009 

Kriminalistika ir teismo 

ekspertizė: mokslas, studijos, 

praktika: VI: tarptautinės 

mokslinės praktinės 

konferencijos pranešimų 

pagrindu parengta 

kolektyvinė monografija 

 
Vilnius: Lietuvos teismo 

ekspertizės centras 

MALEVSKI, H.; 

JUODKAITĖ-

GRANSKIENĖ, G. (sud.) 

2011 

Kriminalistika ir teismo 

ekspertizė: mokslas, studijos, 

praktika: VII: tarptautinės 

mokslinės praktinės 

konferencijos pranešimų 

pagrindu parengta 

kolektyvinė monografija 

 
Vilnius: Lietuvos teismo 

ekspertizės centras 

 


