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VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO 

TUTORIATO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tutoriato tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato Vilniaus 

universiteto Teisės fakultete (toliau – Fakultetas) vykdomo tutoriato principus, reikalavimus 

tutoriams bei organizavimo tvarką.  

2. Tutoriatu siekiama paskatinti Fakulteto studentų domėjimąsi moksline ir praktine teisine veikla, 

suteikti jiems papildomų analitinių ir komunikacinių gebėjimų bei plėtoti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą. 

3. Tutoriatas yra studijų programose nenumatyta tutoriaus ir Fakultete studijuojančių vientisųjų arba 

magistrantūros studijų programų studentų (klausytojų) (toliau – studentai) ugdymo forma, skirta 

papildomai vystyti studentų kritinio mąstymo, argumentavimo ir loginius gebėjimus, plėtoti jų 

dalykinę kompetenciją tam tikroje teisės mokslo ar teisinės praktinės veiklos srityje. 

4. Tutoriatas gali būti dviejų rūšių: 

4.1.akademinis tutoriatas, kurį veda fakulteto mokslininkas arba dėstytojas, turintis daktaro laipsnį; 

4.2.institucinis tutoriatas, kurį veda institucijos, su kuria sudaryta Vilniaus universiteto sutartis dėl 

bendradarbiavimo arba institucinio tutoriato, atstovas, turintis ne žemesnę kaip magistro ar jam 

lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip penkerių metų praktinio darbo 

patirtį. 

 

II SKYRIUS 

TUTORIATO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Fakulteto mokslininkų ir dėstytojų pageidavimai vesti akademinį tutoriatą registruojami katedrose 

iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos, pristatant tutoriato pavadinimą, semestrą, kuriame jis bus 

vedamas, ir tutoriato metu siekiamas analizuoti aktualias teisines mokslines arba praktines 

problemas. Akademinis tutoriatas vykdomas ir įtraukiamas į dėstytojo darbo krūvį katedros vedėjo 

teikimu dekano sprendimu. 

6. Institucinis tutoriatas vykdomas su institucija suderintais terminais ir tvarka.  

7. Fakulteto Studijų skyrius apie konkretų semestrą organizuojamą tutoriatą ir jį įgyvendinantį 

tutorių informuoja interneto svetainėje www.tf.vu.lt ne vėliau kaip dvi savaitės iki to semestro 

http://www.tf.vu.lt/


pradžios. Studentai registruojasi į pageidaujamą tutoriatą pirmas dvi semestro savaites, interneto 

svetainėje www.tf.vu.lt užpildydami specialią registracijos formą.  

8. Tutoriate paprastai gali būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 studentai. Jei tutoriate dalyvauti 

registruojasi daugiau kaip 6 studentai, tutoriato vedėjas turi teisę atrinkti jo dalyvius, 

atsižvelgdamas į studento registracijos formoje pateikiamą informaciją, leidžiančią spręsti apie jo 

motyvaciją.  

9. Tutoriato veiklos forma – susitikimai ir diskusijos tutoriato temomis. Tutorius savo nustatytais 

prioritetais ir tvarka veda dalykinę probleminę diskusiją su studentais apie aktualią teisinę 

mokslinę arba praktinę problemą. Prieš susitikimą tutorius nurodo diskusijai aktualius šaltinius, 

su kuriais turi susipažinti kiekvienas tutoriate dalyvaujantis studentas. Susitikimo metu ši 

medžiaga yra analizuojama ir kritiškai vertinama, diskutuojama apie probleminius aspektus. 

Susitikime siekiama padėti studentams suformuluoti argumentuotą nuomonę ir ją pagrįsti. 

10. Tutoriato vykdymo trukmė – 1 semestras, reguliarumas – vienas susitikimas per savaitę arba 

vienas susitikimas per dvi savaites. Tutoriato susitikimo trukmė – 2 akademinės valandos. 

11. Tutoriaus nustatytus įsipareigojimus įvykdęs studentas, gauna dalyvavimą tutoriate patvirtinantį 

pažymėjimą. Informacija apie tutoriatą nėra įtraukiama į studento diplomo priedėlį. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Tutoriatas Fakulteto dėstytojui arba mokslininkui įskaitomas kaip pedagoginis krūvis, kurį sudaro 

32 auditorinių valandų per semestrą, kai susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę arba 16 

auditorinių, kai susitikimai vyksta vieną kartą per dvi savaites. 

13. Tvarka įsigalioja ją patvirtinus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto taryboje. Fakulteto dekanas 

priima jos vykdymui reikalingus sprendimus. 

http://www.tf.vu.lt/

