
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO  

TEISĖS FAKULTETO DEKANAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL STUDIJŲ ŠAKŲ 

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. DV- 

Vilnius 

 

1. T v i r t i n u šį vientisųjų nuolatinių studijų programos Teisė (2018 m. srautas, dieninių studijų 

tvarkaraštis) studijų vietų šakoms paskirstymą: 

1.1. Studijų šaka Baudžiamoji justicija – 30; 

1.2. Studijų šaka Darbo ir socialinė teisė – 30; 

1.3. Studijų šaka Finansų ir mokesčių teisė – 20; 

1.4. Studijų šaka Privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė – 30; 

1.5. Studijų šaka Privatinė teisė: civiliniai ginčai – 25; 

1.6. Studijų šaka Taikomoji jurisprudencija – 15; 

1.7. Studijų šaka Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė – 25; 

1.8. Studijų šaka Viešoji teisė – 10. 

2. P a v e d u prodekanui studijoms: 

2.1. Organizuoti 2021 m. kovo 1-31 dienomis vyksiančią vientisųjų studijų programos Teisė III 

kurso (2018 m. srautas) studentų, studijuojančių pagal dieninių studijų tvarkaraštį, prašymų 

dėl studijų šakos pasirinkimo prioritetų registraciją; 

2.2. Kreiptis į Informacinių technologijų paslaugų centrą, kad 2021 m. balandžio 6-9 dienomis 

pagal šio įsakymo 3.1. punkte nustatytus kriterijus būtų atliktas studentų reitingavimas ir 

paskirstymas į studijų šakas; 

2.3. Iki 2021 m. balandžio 15 d. sudaryti ir pateikti dekanui tvirtinti galutinius į studijų šakas 

priimtų studentų sąrašus, neviršijant šio įsakymo 1 punkte nustatytų studijų vietų skaičiaus.  

3. N u s t a t a u, kad: 

3.1. Tuo atveju, jei prašymų leisti studijuoti atitinkamoje studijų šakoje yra paduota daugiau nei 

toje šakoje yra studijų vietų, galutiniai sąrašai sudaromi atsižvelgiant į I-V semestruose 

studijuotų profilinių dalykų, išvardintų 3.3. punkte, studijų pasiekimus, nepriklausomai nuo 

to, ar egzaminas išlaikytas laikant jį pirmą kartą ar perlaikant. Jei šie pasiekimai yra visiškai 

vienodi, pirmenybė teikiama tam studentui, kurio I-V semestrų svertinis vidurkis yra 
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didesnis. Jei ir šis kriterijus yra vienodas, pirmenybė teikiama tam studentui, kurio paskutinio 

semestro svertinis vidurkis yra didesnis.  

3.2. Galutiniai sąrašai sudaromi atsižvelgiant į 3.1. punkte nurodytus studijų pasiekimus ir į 

studijų šakos pasirinkimo prioritetus. Jei studentas pagal savo pažymius nepatenka į pirmu 

prioriteto numeriu pažymėtą šaką, jis pretenduoja į laisvą vietą jo paties antru prioriteto 

numeriu pažymėtoje studijų šakoje ir taip toliau. 

3.3. Profiliniai studijų dalykai priklausomai nuo studijų šakos yra šie: 

3.3.1.  Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II d., Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d., 

Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II d. ir Baudžiamojo proceso teisė I/II d. – studijų 

šakai Baudžiamoji justicija;  

3.3.2.  Darbo teisė I/II, Darbo teisė II/II, Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d. ir Civilinio 

proceso teisė I/II d. – studijų šakai Darbo ir socialinė teisė; 

3.3.3.  Administracinė teisė ir Viešųjų finansų teisė – studijų šakai Finansų ir mokesčių teisė;  

3.3.4. Civilinė teisė. Bendroji dalis, Civilinė teisė. Daiktinė teisė, Civilinė teisė. Prievolių teisė 

I/II d. ir Civilinio proceso teisė I/II d. – studijų šakai Privatinė teisė: civilinė ir verslo 

teisė;  

3.3.5.  Civilinė teisė. Bendroji dalis, Civilinė teisė. Daiktinė teisė, Civilinė teisė. Prievolių 

teisė I/II d. ir Civilinio proceso teisė I/II d. – studijų šakai Privatinė teisė: civiliniai 

ginčai;  

3.3.6. Teisės istorija, Teisės teorija ir Konstitucinė teisė – studijų šakai Taikomoji 

jurisprudencija; 

3.3.7.  Užsienio kalba (profesinė) II/II d., Europos Sąjungos teisės pagrindai ir Tarptautinė 

viešoji teisė – studijų šakai Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė; 

3.3.8. Administracinė teisė, Konstitucinė teisė ir Viešųjų finansų teisė – studijų šakai Viešoji 

teisė. 

3.4. Jei dėl dalinių studijų kitame universitete studentas neturi atitinkamo profilinio studijų dalyko 

pažymio, studento prašymu prodekanas studijoms gali leisti į studentų reitingavimo ir 

paskirstymo į studijų šakas programą įrašyti kitame universitete studijuoto dalyko, kuris 

artimiausias atitinkamam profiliniam studijų dalykui, pažymį. 

3.5. Studentai, pageidaujantys pakeisti studijų šaką, privalo ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 

1 d. per Studijų skyrių pateikti dekanui motyvuotus prašymus dėl studijų šakos keitimo. 

Studento prašymas gali būti tenkinamas tik tuo atveju, jeigu šakoje, kurioje jis norėtų 

studijuoti, yra laisvų vietų. 
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3.6. Jei pretenduojančių į atitinkamos šakos laisvas studijų vietas studentų yra daugiau nei laisvų 

studijų vietų, studentai atrenkami vadovaujantis šio įsakymo 3.1. punkte nustatytomis 

taisyklėmis. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios VU TF 2020 m. vasario 19 d. dekano įsakymą Nr. DV-4 „Dėl 

studijų šakų“. 
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