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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 

Papildomosios studijos Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 2 (pavasario) 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 

6 160 16 144 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studijų dalykas yra skirtas: (a) suteikti sistemingas ir fundamentalias ţinias apie politines ir teisines doktrinas; (b) ugdyti 

supratimą apie svarbiausias politines ir teisines idėjas; (c) ugdyti gebėjimą pritaikyti įgytas ţinias; (d) formuoti įgūdţius 

dirbti ir tobulėti savarankiškai; (e) formuoti komunikacinius gebėjimus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- ţinos ir gebės apibūdinti svarbiausias politines ir teisines 

idėjas (doktrinas) nuo antikos iki šių laikų; 

Savarankiškos literatūros 

studijos, probleminis 

dėstymas. 

Apklausa raštu, 

testavimas (pateikiant 

atvirojo ir uţdarojo tipo 

klausimus). 

- supras svarbiausias idėjas apie politiką, valstybę ir teisę, 

gebės paaiškinti jų formavimosi prielaidas, istorinės raidos 

dėsningumus bei šiandieninę reikšmę;. 

- gebės taikyti dalyko studijų metu įgytas ţinias kritiškai 

interpretuojant dabarties politines ir teisines idėjas, 

politinius ir teisinius institutus bei procesus; 

- gebės kritiškai (ir savikritiškai) mąstyti, sklandţiai ir 

argumentuotai reikšti savo nuomonę bei vertinti kitų 

mintis; 

- gebės dirbti savarankiškai kaupiant, analizuojant, ir 

interpretuojant informaciją, plėtoti idėjas ir jas kritiškai 

argumentuoti; 

- gebės raštu ir ţodţiu argumentuotai, kritiškai ir logiškai 

išreikšti savo idėjas, perteikti sudėtingas ţinias 

profesionalų ir ne profesionalų auditorijoms. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 

P
as

k
ai

to
s 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

S
em

in
ar

ai
 

P
ra

ty
b

o
s 

L
ab

o
ra

to
ri

n
ia

i 

d
ar

b
ai

 

P
ra

k
ti

k
a 

V
is

a
s 

k
o

n
ta

k
ti

n
is

 

d
a

rb
a

s 

S
a

v
a

ra
n

k
iš

k
a

s 

d
a

rb
a

s 

Užduotys 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt


1. Politinės ir teisinės idėjos senovės Rytuose. 1      1 6 Literatūros studijos. 

2. Politinės ir teisinės idėjos senovės Graikijoje. 2      2 19 Literatūros studijos. 

3. Politinės ir teisinės idėjos senovės Romoje. 1      1 11 Literatūros studijos. 

4. Viduramţių politinės ir teisinės idėjos. 2      2 16 Literatūros studijos. 

5. Renesanso politinės ir teisinės idėjos. 2      2 12 Literatūros studijos. 

6. Politinės ir teisinės idėjos XVII a. 3      3 20 Literatūros studijos. 

7. Švietimo epochos politinės ir teisinės idėjos. 2      2 22 Literatūros studijos. 

8. Politinės ir teisinės doktrinos XIX a. 2      2 16 Literatūros studijos. 

9. Politinės ir teisinės doktrinos XX a. 1      1 12 Literatūros studijos. 

        10 
Pasiruošimas 

egzaminui 

Iš viso 16      16 144  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 Semestro metu 

Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams uţdarojo ir 

atvirojo tipo klausimus (uţduotis). Atsakymai į kiekvieną 

klausimą vertinami taikant dešimties balų sistemą. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

BAUBLYS, L., et. al. 2010 Teisės teorijos įvadas  Vilnius: MES 

HEGEL, G. W. F. 
1999-

2001 

Filosofijos istorijos 

paskaitos: trys tomai 
 Vilnius: Alma littera 

LEONAS, P. 1995 Teisės filosofijos istorija  Vilnius: Mintis 

SABINE, H. G.; 

THORSON, T. L. 

1995 

2008 
Politinių teorijų istorija  

Vilnius: Pradai 

Vilnius: Margi raštai 

WOLFF, J.  2010 Politikos filosofijos įvadas  Vilnius: Mintis 

Papildoma literatūra 

ARISTOTELIS 
1997 

2009 
Politika  

Vilnius: Pradai 

Vilnius: Margi raštai 

BAUBLYS, L. 2005 

Antikinė teisingumo 

samprata ir jos įtaka Vakarų 

teisės tradicijai 

 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

GENZELIS, B. 1995 Senovės filosofija  Vilnius: Mintis 

HOBBES, Th.  1999 Leviatanas  Vilnius: Pradai 

KIS, J. (sud.) 1998 
Šiuolaikinė politinė 

filosofija: antologija 
 Vilnius: Pradai 

LOKAS, DŢ. 1992 

Esė apie tikrąją pilietinės 

valdţios kilmę, apimtį ir 

tikslą (antras traktatas apie 

valdţią) 

 Vilnius: Mintis 

MAKIAVELIS, N. 
1992 

2009 
Valdovas  

Vilnius: Mintis 

Vilnius: Vaga 

MILLER, D. (ats. red.)  
1998 

2005 

Politinės minties 

enciklopedija 
 Vilnius: Mintis 

MONTESQUIEU, Ch. 2004 Apie įstatymų dvasią  Vilnius: Mintis 

PLATONAS 
1981 

2000 
Valstybė  

Vilnius: Mintis 

Vilnius: Pradai 

RUSO, Ţ. Ţ. 1979 

Apie visuomenės sutartį. In 

RUSO, Ţ. Ţ. Rinktiniai 

raštai 

 Vilnius: Mintis 

ŠABAJEVAITĖ, L. 2001 

Politinė mintis senajame 

pasaulyje: mokomoji 

priemonė 

 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

 


