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Studijų programos 

tikslas(-ai): 

Išugdyti teisingumo vykdymo ir teisinių paslaugų sričių specialistus, 

turinčius nuodugnių ir gilių žinių apie verslo teisinį reguliavimą 

nacionaliniame, Europos Sąjungos ir tarptautiniame kontekstuose, 

turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius 

tyrimus, identifikuoti ir spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir jų 

taikymu susijusias problemas tarptautinio verslo aplinkoje. 

Studijų programos 

rezultatai: 

Bendrosios kompetencijos 

1. Analitinis ir kritinis mąstymas: gebėjimas analizuoti, įžvelgti sąsajas ir 

etiškai vertinti informaciją: 

1.1. Gebėjimas kritiškai ir sistemiškai analizuoti, vertinti teisės aktus ir 

jų taikymo praktiką. 

2. Komunikaciniai gebėjimai: gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu: 

2.1. Gebėjimas komunikuoti ir perteikti teisės tyrimų rezultatus bei kitų 

mokslų žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams. 

2.2. Gebėjimas raštu ir žodžiu argumentuotai, kritiškai ir logiškai 

dėstyti savo idėjas. 

3. Gebėjimas mokytis ir savarankiškumas: išlaikys profesinę 

kompetenciją, profesinės veiklos laikotarpiu, tobulinant kvalifikaciją: 

3.1. Gebėjimas identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus 

teisės mokslo raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir 

atnaujinti įgytas žinias bei  įgūdžius ir siekti naujų. 

3.2. Gebėjimas savarankiškai plėtoti mokslines idėjas. 

Dalykinės kompetencijos 

4. Specialiosios teisės žinios: nuodugnios ir gilios žinios apie verslo 

teisinį reguliavimą nacionaliniame ir  Europos Sąjungos kontekstuose: 

4.1. Gebėjimas suprasti verslo aplinkai svarbių Europos Sąjungos teisės ir 

tarptautinės teisės institutų principus, juos sudarančių normų turinį, 



reguliuojamuosius santykius, taikymo ir veikimo nacionalinėse 

teisinėse sistemose ypatumus. 

4.2. Gebėjimas aiškinti ir taikyti ginčų dėl Europos Sąjungos teisės normų 

sprendimo būdus, teisinės atsakomybės, pažeidus Europos Sąjungos, 

nacionalinės teisės normas, taisykles, jurisdikcijų kolizijų ir civilinio 

proceso su tarptautiniu elementu ypatybes. 

5. Teisės tyrėjo kompetencija: mokslinio tyrimo metodų žinojimas ir jų 

taikymas profesinėje veikloje, tarpdalykinis mąstymas: 

5.1. Gebėjimas sistemiškai analizuoti Europos Sąjungos, tarptautinės 

teisės ir nacionalinės teisės normas, įvertinti jų teisinį pobūdį. 

5.2. Gebėjimas įvertinti nacionalinės teisės normų atitiktį Europos 

Sąjungos ir tarptautinės teisės reikalavimams, analizuoti teisės 

taikymo ir teisės subjektų elgesio atitiktį Europos Sąjungos, 

tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės normoms, teikti su tuo 

susijusias išvadas ir rekomendacijas. 

6. Teisės žinių ir gebėjimų taikymo profesinėje veikloje kompetencija: 

sudėtingų su teisės aktų kūrimu ir jų taikymu susijusių problemų 

tarptautinio verslo aplinkoje identifikavimas bei sprendimas, gebėjimas 

teikti teisines paslaugas: 

6.1. Gebėjimas dirbti tarpdalykinėse srityse, kūrybiškai taikant teisės 

mokslo žinias, jomis paremtas technologijas, integruoti skirtingų 

mokslų sričių žinias; gebėjimas rengti norminio pobūdžio ir teisės 

taikymo aktų projektus, susijusius su tarptautinio pobūdžio verslo 

veikla. 

6.2. Gebėjimas sistemiškai ir kritiškai vertinti teisės doktriną, numatyti 

teisinio reguliavimo raidos tendencijas, identifikuoti ir savarankiškai 

spręsti įvairių teisės mokslo sričių problemas šiuolaikinių teisės 

mokslo teorijų raidos kontekste. 

7. Komunikacija ir etiškumo laikymasis: profesinė elgsena kitų sričių 

specialistų ir skirtingų kultūrų atžvilgiu: 

7.1. Gebėjimas analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką. 

7.2. Gebėjimas korektiškai, atsižvelgiant į įvairias kultūras, interpretuoti, 

analizuoti teisinius tekstus, teisei reikšmingus duomenis bei 

formuluoti išvadas. 
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1 k., 1 (2021/22 m.m. rudens) semestras 

[nuo 2021-09-01 iki 2022-01-26] 

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai 15   

  Europos Sąjungos materialinė teisė 10 64 E  PS Gl 

  Konkurencijos teisė 5 48 E  PS SK 

Pasirenkamieji dalykai 15   

  Duomenų apsaugos teisė 5 32 E  PS Gl 

  Europos Sąjungos finansų teisė 5 48 E  PS Gl 

  Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas 5 32 E  PS SK 

  Finansų rinkų teisinis reguliavimas 5 32 E  PS Gl 

  Nemokumo teisė 5 32 E  PS SK 

  Sutarčių teisė 5 48 E  PS SK 



  Tarptautinis ir Europos Sąjungos civilinis procesas 5 48 E  PS Gl 

  Vartotojų teisių apsauga 5 32 E  PS Gl 

  Viešųjų pirkimų teisė 5 32 E  PS Gl 

Iš viso 1 semestre: 30   
  

1 k., 2 (2021/22 m.m. pavasario) semestras 

[nuo 2022-02-04 iki 2022-06-30] 

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai 15   

  Europos prievolių teisė 10 52 E  PS Gl 

  Europos Sąjungos bendrovių teisė 5 34 E  PS Gl 

Pasirenkamieji dalykai 15   

  Arbitražas 5 48 E  PS SK 

  Ekonominė teisės analizė 5 32 E  PS SK 

  Europos Sąjungos energetikos teisė 5 32 E eng PS SK 

  Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika 5 48 E  PS SK 

  Intelektinės nuosavybės teisė 5 48 E  PS Gl 

  Procesinių dokumentų rengimas 5 32 E  PS SK 

  Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė 5 48 E  PS Gl 

  Tarptautinis apmokestinimas 5 32 E  PS Gl 

Iš viso 2 semestre: 30   
  

2 k., 3 (2022/23 m.m. rudens) semestras 

[nuo 2022-09-01 iki 2023-01-26] 

Dalyko 

aprašo 

kodas 

Dalyko pavadinimas 
Kred. 

sk. 

Val. 

sk. 

Ats. 

form.1 

Dėst. 

kalba2 

Stud. 

progr. 

dalis 

Lavin. 

lygis3 

Privalomieji dalykai 4   

  Magistro seminaras 4 16 Į  PS Gl 

Baigiamasis darbas arba(ir) baigiamieji egzaminai 26   

  Magistro baigiamasis darbas (kryptis: teisė) 18 12 E  PS Gl 

  Baigiamasis egzaminas 8 6 E  PS Gl 

Iš viso 3 semestre: 30   

1 Atsiskaitymo forma: Į-įskaita, E-egzaminas 

2 Dėstymo kalba: nurodoma tik tuo atveju, jei dėstoma ne lietuvių kalba 

3 Lavinimo lygis: SK-studijų krypties, Gl-gilinamojo lygio 

  

Studijų 

programos 

komitetas: 

Doc. dr. Vigita Vėbraitė – komiteto pirmininkė; Doc. dr. Haroldas Šinkūnas; Lekt. dr. 

Stasys Drazdauskas; Virginijus Adutavičius (UAB "Veritas Ana" prezidentas) – socialinis 

partneris; Karolina Kasciukevičiūtė – studentų atstovė. 

  

 


