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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Baudžiamoji teisė  

Baudžiamojo proceso teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 34 99 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdomos kompetencijos: a) siekiama įgytas žinias sieti ir integruoti su baudžiamąją politiką formuojančiais veiksniais ir 

jų įtaka; baudžiamosios politikos tendencijomis; kriminalizavimo (dekriminalizavimo), penalizacijos (depenalizacijos) 

bei baudžiamosios atsakomybės ribų ir sąlygų plėtimo (siaurinimo) proceso problematika; b) formuojami gebėjimai 

suvokti, analizuoti, vertinti ir aiškinti baudžiamosios politikos esmę ir turinį, jos tendencijas; c) formuojami gebėjimai 

suvokti, analizuoti, vertinti ir aiškinti teisės normų priėmimo pagrindą ir priežastis baudžiamosios politikos požiūriu; d) 

ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą, tarpasmeninius ir komunikacinius gebėjimus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos baudžiamosios politikos sąvoką ir jos turinį, 

formuojančius veiksnius nacionaliniame, ES ir 

tarptautiniame reguliavimo kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Apklausa žodžiu ir raštu; 

atvejo analizė. 

- gebės integruoti skirtingų mokslų sričių žinias atliekant 

savarankiškus mokslinus tyrimus baudžiamąją politikos, jos 

turinio, formuojančių veiksnių ir tendencijų klausimais; 
Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Atvejo analizė, rašto 

darbo rengimas ir 

pristatymas. 
- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant 

naujausias baudžiamosios politikos mokslo tendencijas 

šiuolaikiniame kontekste; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti, vertinti ir teisingai 

paaiškinti baudžiamosios, baudžiamojo proceso ir pan. teisės 

normų priėmimo pagrindą ir priežastis baudžiamosios 

politikos požiūriu; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos, teismų 

praktikos analizė. 

Testavimas, atvejo 

analizė. 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis 

baudžiamosios politikos teorinėmis bei teismų praktikos 

analizės metu įgytomis žiniomis kritiškai ir logiškai perteikti 

savo idėjas, mintis; 

Paskaitos, seminarai, 

probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros 

studijos. 

Apklausa žodžiu ir raštu; 

rašto darbo rengimas ir 

pristatymas, atvejo 

analizė. 
- gebės dirbti grupėse. 

 

Temos Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir uţduotys 

mailto:bjkatedra@tf.vu.lt
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Uţduotys 

1. Baudžiamosios politikos samprata. 3      3 6 Literatūros analizė. 

2. Baudžiamosios politikos turinys: veikos 

pripažinimo nusikalstama (kriminalizavimo) 

kriterijai; veikos dekriminalizavimo kriterijai; 

penalizacijos (depenalizacijos) kriterijai; 

baudžiamosios atsakomybės ribų ir sąlygų 

nustatymas (plėtimas, siaurinimas). 

3  4    7 10 

Literatūros analizė; 

šaltinių analizė; 

teismų 

jurisprudencijos 

analizė. 

3. Baudžiamąją politiką formuojantys veiksniai: 

nusikalstamumo būklė, dinamika, struktūra ir 

lygis; parlamentarų politinės ir religinės 

pažiūros; Konstitucijos ir Konstitucinio teismo 

sprendimų reikšmė; tarptautinis teisės ir 

Europos Sąjungos teisės aktų įtaka; teisėsaugos 

institucijų ir teismų veikla; mokslo reikšmė; 

valstybės ekonominės - finansinės galimybės ir 

žmoniškieji resursai; viešoji nuomonė ir 

žiniasklaida. 

6  6    12 20 

Literatūros analizė; 

šaltinių analizė; 

statistikos analizė; 

teismų 

jurisprudencijos 

analizė; grupinis 

savarankiškas darbas. 

4. Baudžiamosios politikos tendencijos 

nepriklausomoje Lietuvoje, jų skiriamieji 

bruožai. 

2  6    8 20 

Literatūros analizė; 

šaltinių analizė; 

statistikos analizė; 

teismų 

jurisprudencijos 

analizė, grupinis 

savarankiškas darbas. 

5. Baudžiamosios politikos efektyvumo vertinimo 

kriterijai. 
1      1 6 

Literatūros analizė; 

šaltinių analizė; 

teismų 

jurisprudencijos 

analizė. 

6. Valstybės išlaidos baudžiamosios justicijos 

sistemai (baudžiamajai politikai). 
1      1 6 

Literatūros analizė; 

šaltinių analizė; 

teismų 

jurisprudencijos 

analizė. 

 
 2     2 31 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 16 2 16    34 99  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Grupinis savarankiškas 

mokslo-tiriamasis darbas 
30 

Semestro 

antroje pusėje 

Semestro metu atliekamas grupinis savarankiškas darbas, 

skirtas pasirinktai baudžiamosios politikos problemos 

analizei; šių darbų pristatymas grupei ir atsakymai į 

klausimus. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

Atsakymai į (iš anksto pateikto klausimo sąrašo) 2 klausimus, 

kurių metu studentai turi parodyti ir žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą baudžiamosios politikos problematikos 

suvokimą, įvertinti įgytus naujus gebėjimus ir kompetencijas. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

PRADEL, J. 2001 
Lyginamoji baudžiamoji 

teisė 
 Vilnius: Eugrimas 

SAKALAUSKAS, G., et 

al. 
2012 

Baudžiamoji politika 

Lietuvoje: tendencijos ir 

lyginamieji aspektai 

 Vilnius: Teisės institutas 



ŠVEDAS, G. 2006 

Baudžiamosios politikos 

pagrindai ir tendencijos 

Lietuvos Respublikoje 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ŠVEDAS, G. 2011 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 

specialiosios dalies 

straipsnių sankcijų sudarymo 

probleminiai aspektai. Teisė 

t. 79 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ŠVEDAS, G. 2012 

Veikos kriminalizavimo 

kriterijai: teorija ir praktika. 

Teisė 

t. 82 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

ABRAMAVIČIUS, A.; 

MICKEVIČIUS, D.; 

ŠVEDAS, G. 

2005 

Europos Sąjungos teisės 

aktų įgyvendinimas Lietuvos 

baudžiamojoje teisėje 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

JUSTICKIS, V.  2001 
Kriminologija: vadovėlis. 1 

dalis 
 

Vilnius: LTU Leidybos 

centras 

PIESLIAKAS, V. 2006 
Lietuvos baudžiamoji teisė. 

1 knyga 
 Vilnius: Justitia 

 


