
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

PAGRINDINĖS ŠIUOLAIKINIO PASAULIO TEISINĖS SISTEMOS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Vaidotas Antanas Vaičaitis 

 

Kitas (-i): doc. dr. Haroldas Šinkūnas 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės 

katedra 

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

405 kab., tel. (8 5) 2366175, el. paštas: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 7 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
nėra 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 32 48 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko tikslas yra suteikti studentams žinių visumą apie pagrindinių šiuolaikinio pasaulio teisinių sistemų istoriją, 

skiriamuosius bruožus, šiuolaikines raidos tendencijas ir tarpusavio santykį. Dalyko studijomis formuojami gebėjimai ne 

tik identifikuoti pagrindines teisines sistemas, bet ir suvokti jų specifiką globaliame teisinės tikrovės kontekste, lyginti jas 

tarpusavyje. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės identifikuoti pagrindinių šiuolaikinio pasaulio 

teisinių sistemų ypatumus ir suvokti Lietuvos 

teisinės sistemos vietą globaliajame teisinės tikrovės 

kontekste; 

Probleminis dėstymas, 

įtraukiamoji paskaita, 

literatūros studijavimas, 

grupinės diskusijos, rašto 

darbo rengimas; pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Savarankiško (grupinio) 

tiriamojo darbo rengimo ir 

pristatymo vertinimas; tarpinio 

atsiskaitymo užduoties 

vertinimas; egzamino užduoties 

vertinimas. 

- suvoks pagrindinių pasaulio teisinių sistemų 

specifiką ir gebėti lyginti jas tarpusavyje; 

Probleminis dėstymas, 

įtraukiamoji paskaita, 

literatūros studijavimas, 

grupinės diskusijos, rašto 

darbo rengimas; pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Savarankiško (grupinio) 

tiriamojo darbo rengimo ir 

pristatymo vertinimas; tarpinio 

atsiskaitymo užduoties 

vertinimas; egzamino užduoties 

vertinimas. 

- gebės kritiškai analizuoti ir vertinti skirtingas 

teisines sistemas identifikuojant jų privalumus ir 

trūkumus; 

Probleminis dėstymas, 

įtraukiamoji paskaita, 

literatūros studijavimas, 

grupinės diskusijos, rašto 

darbo rengimas; pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Savarankiško (grupinio) 

tiriamojo darbo rengimo ir 

pristatymo vertinimas; tarpinio 

atsiskaitymo užduoties 

vertinimas; egzamino užduoties 

vertinimas. 

- gebės vykdyti mokslinius tyrimus lyginamosios 

teisėtyros srityje, akademiškai tvarkingai įforminti 

jų rezultatus ir suprantamai, nuosekliai bei tiksliai 

juos pristatyti auditorijai. 

Rašto darbo rengimas; 

pateikčių rengimas ir 

pristatymas. 

Savarankiško (grupinio) 

tiriamojo darbo rengimo ir 

pristatymo vertinimas. 

 

Temos Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt
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Užduotys 

1. Lyginamosios teisėtyros įvadas. 2      2 2 
Mokslinės literatūros 

studijavimas. 

2. Civilinės teisės sistema. 3   4   7 8 

Mokslinės literatūros 

studijavimas; rašto 

darbo rengimas ir 

pristatymas. 

3. Bendrosios teisės sistema. 3   2   5 6 

Mokslinės literatūros 

studijavimas; rašto 

darbo rengimas ir 

pristatymas. 

4. Indijos teisė. 2   2   4 5 

Mokslinės literatūros 

studijavimas; rašto 

darbo rengimas ir 

pristatymas. 

5. Islamo teisė. 2   2   4 5 

Mokslinės literatūros 

studijavimas; rašto 

darbo rengimas ir 

pristatymas. 

6. Afrikos teisė. 2   2   4 5 

Mokslinės literatūros 

studijavimas; rašto 

darbo rengimas ir 

pristatymas. 

7. Kinijos teisė. 2   2   4 5 

Mokslinės literatūros 

studijavimas; rašto 

darbo rengimas ir 

pristatymas. 

8. Pagrindinių šiuolaikinio pasaulio teisinių 

sistemų lyginamoji analizė. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros 

studijavimas. 

 
       10 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 18   14   32 48  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas (grupinis) 

mokslo-tiriamasis darbas 
20 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiškas (grupinis) rašto 

darbas, susietas su viena iš dėstomo kurso temų; be pačių 

darbų taip pat vertinami jų pristatymai ir atsakymai į 

atitinkamus klausimus. 

Tarpiniai atsiskaitymai raštu 20 
Semestro 

viduryje 

Atsakymai į (iš anksto pateikto klausimų sąrašo) du atvirus 

klausimus, kuriais studentai turi parodyti įgytų naujų žinių, 

gebėjimų ir kompetencijų lygį dėstomo dalyko srityje; 

tarpinis atsiskaitymas rašomas iš pirmųjų trijų temų. 

Egzaminas 60 Semestro gale 

Atsakymai į (iš anksto pateikto klausimų sąrašo) keturis 

atvirus klausimus, kuriais studentai turi parodyti įgytų naujų 

žinių, gebėjimų ir kompetencijų lygį dėstomo dalyko srityje. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

DE CRUZ, P. 2007 
Comparative Law in a 

Changing World. 3
rd

 ed. 
 

London: Cavendish 

Publishing 

MENSKI, W. 2006 
Comparative Law in a 

Global Context. 2
nd

 ed. 
 

New York: Cambridge 

University Press 

Papildoma literatūra 

BOGDAN, M. 1994 Comparative Law  Dewenter: Kluwer  

GLENDON, M. A.; 1993 Vakarų teisės tradicijos  Vilnius: Pradai 



GORDON, M. W.; 

OSAKWE, C. 

ZWEIGERT, K.; KOTZ, 

H. 
2001 Lyginamosios teisės įvadas  Vilnius: Eugrimas 

 


