
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: darbo vadovas, paskirtas Dekano 

nutarimu 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės 

katedra, Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius 

311 kab., tel. (8 5) 2366170, el. paštas: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 3 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: išlaikyti visi studijų programos dalykai Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

18 468 12 456 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Esminės teisės teorijos žinios, analitinio mąstymo, teisinio tyrėjo, teisinių žinių kompetencijos, gebėjimas taikyti teisines 

žinias bei gebėjimus profesinėje praktikoje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos magistro darbo rašymo reikalavimus: 

formą, rašymo taisykles, apimtį ir kt.; 

Tyrimas turi būti atliktas 

remiantis konkrečiais 

mokslinio tyrimo 

metodais. Kiekvienam 

studentui yra skiriamos 

individualios 

konsultacijos dėl 

magistro darbo idėjos, 

struktūros ir 

rekomenduojamos 

literatūros. Esant 

reikalui, organizuojami 

tarpiniai susitikimai 

iškilusiems klausimams 

aptarti, taip pat peržiūrai 

pateikiamos paruoštos 

baigiamojo darbo dalys. 

Baigiamasis magistro darbas turi būti 

apgintas viešai Magistro darbo 

gynimo komisijos posėdyje su ne 

mažiau nei pusė dalyvaujančių 

komisijos narių. Gynimo trukmė – ne 

ilgesnė nei keturiasdešimt minučių, 

penkiolika minučių skiriamos pačiam 

darbo pristatymui. Ginantis studentas 

gali gauti klausimų, susijusių su 

tiriamojo darbo temomis bei kitomis 

studijuojamo dalyko temomis. Darbą 

vertina Gynimo komisija (pagal 

dešimtbalę sistemą). Atsižvelgiama į 

darbo turinį, bendrų reikalavimų 

atitikimą, darbo pristatymo ir 

apgynimo kokybę. Dėl galutinio 

pažymio nusprendžiama gynimo dieną 

uždaro posėdžio metu. 

- gebės savarankiškai atpažinti ir formuluoti 

mokslinę problemą, apibrėžti tyrimo objektą, 

parinkti tinkamus tyrimo metodus; 

- gebės parinkti tinkamus šaltinius ir literatūrą, 

sisteminti surinktą medžiagą nagrinėjamu 

klausimu, apibendrinti, aiškinti, tinkamai 

argumentuoti išvadas bei rezultatus; 

- gebės raštu perteikti reikiamą informaciją 

auditorijai remiantis įgytomis teorinėmis 

žiniomis, praktiniais įgūdžiais ir atvejo 

analize; 

- gebės savarankiškai rasti ir pasirinkti tinkamą 

informaciją, naudojant atitinkamas duomenų 

bazes, elektroninius informacijos šaltinius ir 

teorinę literatūrą. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

Studentas konsultuosis su savo darbo vadovu ir 

savarankiškai parašys baigiamąjį magistro darbą. 
 12     12 456 

Studentas atliks 

teismų praktikos bei 

mokslinės literatūros 

mailto:ptkatedra@tf.vu.lt


analizę ir parašys 

baigiamąjį magistro 

darbą.  

Iš viso  12     12 456  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Magistro darbo gynimas 100 Gruodžio mėn. 

Magistro darbas vertinamas pagal dešimtbalę sistemą. 

Galutinį pažymį sudaro darbo turinio vertinimas ir paties 

darbo gynimo vertinimas. 

 

Privaloma literatūra 

 
http://www.tf.vu.lt//wp-content/uploads/2016/06/2016-10-

27_TF_Rasto-darbu-metodiniai-nurodymai.pdf  

Būtina naudoti tarptautinės, Europos Sąjungos ir LR teisės 

aktus, susijusius su tyrimu. 

http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.doc, 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.html 

Būtina naudoti Europos Teisingumo Teismo, Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiojo Teismo praktikos atvejus, susijusius su 

tyrimu. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 

Darbo vadovas pateikia privalomos literatūros sąrašą bei 

suteikia informacijos apie kitus galimus informacijos 

šaltinius, reikalingus gilintis į magistro darbo temą, 

įsisavinti atitinkamai tyrimo metodologijai, tyrimo 

rezultatams interpretuoti, analizuoti bei išvadų 

formulavimui. Studentas savarankiškai renka reikiamą 

medžiagą ir literatūrą konsultuodamasis su savo darbo 

vadovu. 

 

Papildoma literatūra 

Tyrimo metu studentas individualiai renka bet kurią kitą galimą ir su magistro darbu susijusią medžiagą. 

 

http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016-10-27_TF_Rasto-darbu-metodiniai-nurodymai.pdf
http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/06/2016-10-27_TF_Rasto-darbu-metodiniai-nurodymai.pdf
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.doc
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

