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9-11 

Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (anglų): 
lekt. V. Eimulienė (antrosiomis studijų savaitėmis) (2 anglų k. grupė) 

paskirta dėstytoja (antrosiomis studijų savaitėmis) (3 anglų k. grupė) 

lekt. D. Bogdanovič (antrosiomis studijų savaitėmis) (4 anglų k. grupė) / lekt. D. Bogdanovič (pirmosiomis studijų savaitėmis) (6 anglų k. grupė) 

lekt. E. Židonienė (9 anglų k. grupė) 

11-13 

Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (anglų): 
lekt. V. Eimulienė (antrosiomis studijų savaitėmis) (1 anglų k. grupė) 

paskirta dėstytoja (3 anglų k. grupė) 

lekt. D. Bogdanovič (4 anglų k. grupė) 

lekt. E. Židonienė (antrosiomis studijų savaitėmis) (10 anglų k. grupė) 

13-15 Kursinio darbo rašymo konsultacinės paskaitos prof. dr. T. Davulis 

15-17 Viešųjų finansų teisė prof. dr. B. Sudavičius 

17-19         

A
n

tr
a
d

ie
n

is
 

9-11 

Viešųjų finansų 

teisė 

dokt. E. Vaičiūnas

 

Viešųjų finansų 

teisė 

dokt. E. Vaičiūnas 

 
Baudžiamoji teisė 

lekt. D. Prapiestis 

Civilinė teisė 

prof. dr. 

R. Birštonas 

Civilinė teisė 

partnerystės prof. 

dr. A. Taminskas 

Civilinė teisė 

lekt. M. Matiukas 
 

11-13 
Civilinė teisė 

partnerystės prof. 

dr. A. Taminskas 

 
Baudžiamoji teisė 

doc. dr. 

I. Michailovič 

Civilinė teisė 

prof. dr. 

R. Birštonas 

   
Civilinė teisė 

lekt. M. Matiukas 

13-15 Darbo teisė I/II d. prof. dr. T. Davulis 

15-17 Darbo teisė I/II d. prof. dr. T. Davulis 

17-19         

T
re

či
a
d

ie
n

is
 

9-11 
Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (anglų): 
lekt. D. Bogdanovič (antrosiomis studijų savaitėmis) (7 anglų k. grupė) / lekt. D. Bogdanovič (pirmosiomis studijų savaitėmis) (8 anglų k. grupė) 

11-13 
Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (anglų): 
lekt. D. Bogdanovič (6 anglų k. grupė) 

13-15 
Darbo teisė 

lekt. A. Šuminas 
   

Baudžiamoji teisė 

asist. dr. J. Levon 
Baudžiamoji teisė 

lekt. D. Prapiestis 
Baudžiamoji teisė 

lekt. R. Žiedė 
Darbo teisė 

doc. dr. J. Usonis 

15-17 
Baudžiamoji teisė 

asist. dr. 

P. Veršekys 

Baudžiamoji teisė 

lekt. D. Prapiestis 
Darbo teisė 

doc. dr. J. Usonis 
 

Darbo teisė 

lekt. A. Šuminas 
  

Baudžiamoji teisė 

asist. dr. J. Levon 

17-19         
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9-11 

Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (anglų): 
lekt. V. Eimulienė (2 anglų k. grupė) 

paskirta dėstytoja (antrosiomis studijų savaitėmis) (5 anglų k. grupė) 

lekt. D. Bogdanovič (8 anglų k. grupė) 

11-13 

Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (anglų): 
lekt. V. Eimulienė (1 anglų k. grupė) 

paskirta dėstytoja (5 anglų k. grupė) 

lekt. D. Bogdanovič (7 anglų k. grupė) 

13-15 Civilinė teisė. Daiktinė teisė partnerystės prof. dr. A. Taminskas 

15-17 
Užsienio kalba (profesinė) II/II d. (anglų): 
lekt. E. Židonienė (antrosiomis studijų savaitėmis) (9 anglų k. grupė) / lekt. E. Židonienė (pirmosiomis studijų savaitėmis) (10 anglų k. grupė) 

17-19         
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9-11 Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d. prof. dr. J. Prapiestis 

11-13  
Darbo teisė 

lekt. dr. 

N. Kasiliauskas 

    
Darbo teisė 

lekt. dr. 

A. Paliukėnas 

 

13-15  
Civilinė teisė 

doc. dr. L. Didžiulis 

Viešųjų finansų 

teisė 

doc. dr. 

M. Endrijaitis 

Darbo teisė 

lekt. dr. 

N. Kasiliauskas 

Viešųjų finansų 

teisė 

doc. dr. 

M. Endrijaitis

 

Darbo teisė 

lekt. dr. 

A. Paliukėnas 

Viešųjų finansų 

teisė 
lekt. dr. G. Užubalis 

Viešųjų finansų 

teisė 
lekt. dr. G. Užubalis

 

15-17   
Civilinė teisė 

doc. dr. L. Didžiulis 

Viešųjų finansų 

teisė 

doc. dr. 

M. Endrijaitis

 

 

Viešųjų finansų 

teisė 

doc. dr. 

M. Endrijaitis 

  

17-19         

 

Užsienio kalbos (profesinės) II/II d. (rusų) (asist. dr. I. Kisieliūtė) užsiėmimai vyks kartu su sesijinių studijų (Teisė MAN) studentais. 
 

Užsienio kalbos (profesinės) II/II d. (vokiečių) (doc. dr. D. Jarmalavičius) užsiėmimų laikas paaiškės vasario mėn. pradžioje. 

 

Viešųjų finansų teisė

 

Seminaras vyksta ne kiekvieną, o kas antrą savaitę.  

Pavadinimas virš brūkšnelio – seminaras vyksta pirmosiomis studijų savaitėmis; pavadinimas po brūkšneliu – seminaras vyksta 

antrosiomis studijų savaitėmis 

 

Teisės fakulteto dekanas               prof. dr. T. Davulis 


