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Bendra informacija 

 

Papildomųjų studijų programa „Teisė“ yra vienerių metų trukmės programa, skirta papildyti 

turimą neuniversitetinį teisės krypties aukštąjį išsilavinimą ir įgyti kompetencijas, reikalingas sėkmingoms 

teisės krypties studijoms pagal vientisųjų studijų programą „Teisė“ (valstybinis kodas 6011KX002). 

Papildomųjų studijų programoje ,,Teisė“ sudaromos sąlygos sutrumpinti bendrąjį universitetinių studijų 

terminą ir sumažinti krūvį bei nustačius turimas kompetencijos spragas išvengti dubliavimo mokymosi 

procese. Programoje universitetinio mokymosi turinio įsisavinimas vykdomas studijuojant dalykus, kurie 

neuniversitetinių teisės krypties studijų metu arba visai nėra studijuoti arba juos studijuojant nebuvo įgyti 

reikiami gebėjimai universitetinėms teisės krypties studijoms. 

Papildomųjų studijų programoje „Teisė“ numatytų dalykų studijas sudaro auditorinis darbas 

vadovaujant dėstytojams bei savarankiškas darbas. Už visus programoje numatytus studijų dalykus 

privaloma atsiskaityti, studijų dalykų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Papildomųjų studijų 

programos „Teisė“ dalykus dėsto Vilniaus universiteto profesoriai, mokslininkai ir teisės praktikai. 

Studijos pradedamos atitinkamų metų rugsėjo mėnesį ir trunka iki kitų metų rugpjūčio mėnesio. 

Auditoriniai užsiėmimai vyksta savaitgaliais Vilniaus universiteto Teisės fakultete (Saulėtekio al. 9, I 

rūmai, Vilnius). 

 

Programos tikslas ir uždaviniai 

 

Papildomųjų studijų programa „Teisė“ orientuota į aukštojo mokslo prieinamumo didinimą ir 

lankstaus studijų modelio užtikrinimą. Programos tikslas – papildyti turimas žinias ir įgyti naujų 

gebėjimų, reikalingų sėkmingoms teisės krypties studijoms pagal vientisųjų studijų programą „Teisė“. 

Papildomųjų studijų programos „Teisė“ studijos organizuojamos atsižvelgiant į besimokančiųjų 

poreikius ir galimybes, parenkami atitinkami mokymo metodai bei koncentruota studijuojamų dalykų 

literatūros bazė. Siekiant, jog besimokantieji būtų lygiaverčiais universitetinių studijų dalyviais, jiems 

dėstomi tie studijų dalykai, kuriuose žinios bei gebėjimai yra nepakankamo akademinio lygmens ir 

trukdytų aktyviai dalyvauti tolesniame mokymosi procese. Neuniversitetinių teisės krypties studijų 

rezultatų bei įgytų kompetencijų pripažinimas leidžia tikslingai papildyti turimą išsilavinimą 

universitetinio lygmens gebėjimais. Tokiu būdu užtikrinamas tiek kompetencijų, tiek universitetinio 

mokslo turinio adekvatumas.  

Asmenys, per vienerius metus įgiję šias  reikiamas kompetencijas ir iki atitinkamų metų rugsėjo 

1 d. sėkmingai baigę papildomųjų studijų programą „Teisė“, priimami studijuoti į vientisųjų studijų 

programos ,,Teisė“ V semestrą.  

Tikslinė grupė 
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Šiuo metu Lietuvoje veikia keletas neuniversitetinių aukštųjų mokyklų, kurias baigę asmenys įgyja 

teisės profesinio bakalauro laipsnį: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Vilniuje, Kauno kolegija, 

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kaune, Socialinių mokslų kolegija Klaipėdoje, Šiaulių krašto 

teisės, vadybos ir kalbų kolegija, Utenos kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija ir kt. Papildomųjų studijų 

programa „Teisė“ būtent ir skirta asmenims, baigusiems neuniversitetines teisės krypties studijas ir 

įgijusiems teisės profesinio bakalauro laipsnį. 

 

Studijų dalykai 

 

 Studijų dalykas Kreditai Kontaktinės valandos 

1.  Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis 7 12 

2.  Civilinė teisė. Bendroji dalis 5 10 

3.  Civilinė teisė. Daiktinė teisė 6 16 

4.  Darbo teisė I 6 16 

5.  Europos Sąjungos teisės pagrindai 5 10 

6.  Konstitucinė teisė 6 16 

7.  Lotynų kalbos pagrindai 3 10 

8.  Politinių ir teisinių teorijų istorija 5 16 

9.  Romėnų privatinė teisė 5 16 

10.  Tarptautinė viešoji teisė 6 10 

11.  Teisės teorija 6 12 

  Viso: 60 Viso: 144 

 


