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8. 

 Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas - ugdyti doktorantų administracinį teisinį mokslinį mąstymą bei 

gebėjimus savarankiškai įsisavinti ir plėtoti administracinės teisės 

teorines žinias, analizuoti praktiką, mokėjimą juos sieti su kitomis 

mokslo žiniomis, kurių pažinimo objektas yra žmogus, visuomenė, 

valstybė.  
 

Programos studijų 

rezultatai (siekiniai) Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) 
Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

 Gebės mokslinių metodų 

pagalba abstrakčiame lygyje 

analizuoti administracinės 

teisės žinias ir taikyti įgūdžius 

apie aktualių viešojo 

sektoriaus teisinių problemų 

sprendimo būdus bei šias 

problemas įtakojančius 

socialinius, politinius, 

ekonominius vystymo 

procesus. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Rašto darbas. 

Egzaminas. 

Gebės integruoti studijų metu 

įgytas teorines žinias ir taikyti 

jas praktiškai. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Rašto darbas. 

Egzaminas. 
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 Gebės moksliškai analizuoti 

žinias apie naujausias 

administracinės teisės mokslo 

teorijas, atskirus 

administracinės teisės 

institutus, jų funkcionavimo 

mechanizmą, paskirtį ir raidos 

tendencijas, vystymosi 

perspektyvų apžvalgą bei 

palyginimus su užsienio 

valstybių teisinės politikos 

tendencijomis. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Rašto darbas. 

Egzaminas. 

 Gebės teikti siūlymus Lietuvos 

administracinės teisės 

harmonizacijos su ES teise 

klausimais. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Rašto darbas. 

Egzaminas. 

Gebės moksliškai analizuoti 

ES administracinės teisės 

sistemos elementus, pateikti 

jos taikymo Lietuvoje 

apžvalgą bei išnagrinėti 

teisinio reguliavimo aspektus. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Rašto darbas. 

Egzaminas. 

Gebės lyginti socialinius 

procesus įvairiose visuomenės 

veiklos srityse, išskirti 

esminius socialinių procesų ir 

socialinių pokyčių bruožus ir 

pagrįsti savo nuomonę. 

Savarankiškas 

literatūros 

studijavimas. 

Rašto darbas. 

Egzaminas. 
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Užduotys 

1. Administracinės teisės kaitos 

problematika 

        14 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

2. Konstitucinis ir socialinis viešojo 

administravimo vaidmuo teisinėje 

valstybėje. 

        14 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

3. Globali administracinė teisė.         14 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

4. Administracinės teisės principų 

sisteminio taikymo ypatumai. 

        14 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

5. Administracinė teisėtvarka ir 

atsakomybė. 

        14 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 



6. E-teisingumo įtaka administracinei 

teisei. 

        12 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

7. Administracinės teisės 

harmonizavimo problemos.  

        12 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

8. ES ir užsienio šalių administracinės 

teisės ypatumai. 

        12 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

9. Valstybinio reguliavimo teorijos ir 

praktikos problemos atskirose viešojo 

administravimo srityse. 

        12 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

10. Egzaminas 

 

      2  40 Savarankiška 

literatūros 

analizė. 

Iš viso 

 

 2     2 4 158  

10. 

Vertinimo būdas Lyginamasis 

svoris 

procentais 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Klausimų atsakymas 

raštu 

50 proc. Pagal 

susitarimą su 

doktorantu. 

Galimos 

temos rašto 

darbams 

pateikiamos 

ne anksčiau 

nei 2 savaitės 

iki 

numatomos 

egzamino 

datos.  

Doktorantui iš anksto pateikiami du klausimai 

pagal dalyko apraše išdėstytas temas. Temos 

yra derinamos su doktoranto pagrindinio 

tyrimo tema. Egzamino dienai studentas 

pateikia rašto darbą, kuriame atsako į 

egzamino komisijos anksčiau pateiktus 

klausimus. Rašto darbo apimtis iki 6 psl. 

Egzamino metu Rašto darbas turi atitikti tokio 

pobūdžio darbams keliamus reikalavimus. Jo 

tema turi būti atskleista išsamiai ir nuosekliai. 

Darbą rengiant turi būti laikomasi 

akademinės etikos, naudojamasi moksliniais 

ir metodologiniais šaltiniais, kurie yra tinkami 

temos atskleidimui. Rašto darbas vertinamas 

dešimties balų sistemoje. 10 balų: puikios, 

visapusiškos žinios. Puikiai supranta ir 

vartoja sąvokas, geba analizuoti jas 

platesniame dalyko kontekste. Originalus, 

kūrybiškas ir nepriklausomas mąstymas. 

Puikūs analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, 

įžvalga. 9 balai: tvirtos, visapusiškos žinios. 

Puikiai supranta studijuojamą medžiagą, 

sąvokas vartoja tinkamai. Originalus ir 

nepriklausomas mąstymas. Labai geri 

analitiniai, vertinimo ir sintezės įgūdžiai. 8 

balai: geresnės nei vidutinės žinios. 

Susipažino su privaloma medžiaga, supranta 

sąvokas ir principus, juos taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja ir argumentus pagrindžia 

faktais. 7 balai: vidutinės žinios, yra 

neesminių klaidų. Susipažino su pagrindine 

medžiaga. Supranta ir vartoja sąvokas ir 

principus. Pakankamai gerai argumentuoja. 6 

balai: žemesnės negu vidutinės žinios, yra 

klaidų. Susipažino su pagrindine medžiaga. 



Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais 

žodžiais apibūdinti gautą informaciją. 

Analizuojant susitelkiama į keletą aspektų, 

tačiau nesugebama jų susieti. 5 balai: žinios 

tenkina minimalius reikalavimus. Paprastas 

įsisavintų sąvokų vardijimas, teksto 

atpasakojimas. Atsakymas sutelktas į vieną 

aspektą. 1-4 balai: žinios ir gebėjimai 

netenkina minimalių reikalavimų. 

Diskusija 

 

50 proc. Pagal 

susitarimą su 

doktorantu. 

Egzaminas 

vyksta po 

rašytinio 

atsakymo į 

klausimus 

rezultatų 

įvertinimo. 

Įvertinus Rašto darbus pagal komisijos narių 

pateiktus klausimus, vyksta doktoranto ir 

komisijos narių diskusija. Komisijos nariai 

užduoda doktorantui klausimus, oponuoja jo 

raštu išdėstytiems atsakymams, kviesdami 

doktorantą argumentuoti savo poziciją. 

Vertinamas doktoranto pateiktų atsakymu 

išsamumas, nuoseklumas, argumentavimas. 

Atsakymai vertinami dešimties balų 

sistemoje. 10 balų: puikios, visapusiškos 

žinios. Puikiai supranta ir vartoja sąvokas, 

geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. Originalus, kūrybiškas ir 

nepriklausomas mąstymas. Puikūs analitiniai 

ir vertinimo įgūdžiai, įžvalga. 9 balai: tvirtos, 

visapusiškos žinios. Puikiai supranta 

studijuojamą medžiagą, sąvokas vartoja 

tinkamai. Originalus ir nepriklausomas 

mąstymas. Labai geri analitiniai, vertinimo ir 

sintezės įgūdžiai. 8 balai: geresnės nei 

vidutinės žinios. Susipažino su privaloma 

medžiaga, supranta sąvokas ir principus, juos 

taiko tinkamai. Gerai argumentuoja ir 

argumentus pagrindžia faktais. 7 balai: 

vidutinės žinios, yra neesminių klaidų. 

Susipažino su pagrindine medžiaga. Supranta 

ir vartoja sąvokas ir principus. Pakankamai 

gerai argumentuoja. 6 balai: žemesnės negu 

vidutinės žinios, yra klaidų. Susipažino su 

pagrindine medžiaga. Patenkinamai suvokia 

sąvokas, geba savais žodžiais apibūdinti gautą 

informaciją. Analizuojant susitelkiama į 

keletą aspektų, tačiau nesugebama jų susieti. 

5 balai: žinios tenkina minimalius 

reikalavimus. Paprastas įsisavintų sąvokų 

vardijimas, teksto atpasakojimas. Atsakymas 

sutelktas į vieną aspektą. 1-4 balai: žinios ir 

gebėjimai netenkina minimalių reikalavimų. 

11. Studijų šaltiniai 

Privalomi studijų šaltiniai 

Specialioji literatūra: 

1. Deviatnikovaitė, I. Užsienio šalių ir ES administracinė teisė. Vilnius, 2017. 

2. Constitutional and administrative law / A. W. Bradley, K. D. Ewing, C. Knight. - 16th ed. - Harlow: 

Pearson Education, 2014. 

3. EU administrative law / Paul Craig. - 2nd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2012. 

4. Administrative law of the European Union, its member states and the United States: a comparative 

analysis / editor: René Seerden. - 3rd ed. - Cambridge; Portland (Or.): Intersentia; Maastricht: Metro, 2012.  

 



Teisės aktai:  

1. Sutartis dėl Konstitucijos Europai. Adresas internete: http:.www.euro.lt/Konstitucija/1_CIG87_04.pdf  

2. Europos chartija apie vietos savivaldą. Savivaldybė. 1994.Nr.1, P.45-50.  

3. Europos konvencija dėl tarptautinių nevyriausybinių organizacijų juridinio asmens statuso pripažinimo 

(neoficialus vertimas ir neoficialus komentaras). V., Europos Tarybos informacijos ir dokumentacijos 

centras. 1994  

4. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950). Žmogaus teisės. Regioninių 

tarptautinių dokumentų rinkinys. Vilnius: Mintis, 1993.  

5. Rekomendacija Nr. R (85) 13 “Dėl ombudsmeno institucijos”. (Priimta 1985 metų rugsėjo 23 dieną 

Ministrų komiteto 388 – ajame ministrų atstovų susitikime).  

6. Ministrų Komiteto Rekomendacija Rec(2002)2 šalims narėms dėl priėjimo prie oficialiųjų dokumentų 

(Priimta Ministrų Komiteto 2002 m. vasario 21 d. 784-ajame susirinkime)  

 

Papildomi studijų šaltiniai 

Specialioji literatūra: 

1. Bilevičiūtė, Eglė; Development of administrative law and administrative legal doctrine in Lithuania. 

ISSN: 2227-796X; eISSN: 2617-8354; DOI: 10.17721/2227-796X.2019.2.05 Administrative law and 

process. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2019, vol. 2, no. 25, p. 67-86. 

2. Paužaitė-Kulvinskienė, Jurgita;The principle of effective legal protection in administrative law in 

Lithuania.ISBN: 9781472475657 The principle of effective legal protection in administrative law: a 

European perspective / edited by: Zoltán Szente, Konrad Lachmayer. Abingdon: Routledge, 2017. p. 190-

217.  

3. Bakaveckas, Audrius; A comparative analysis definitions of administrative law. ISSN: 1857-7881 

European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. 2014, Vol. 10, no. 16, p. 236-247. 

4. Deviatnikovaitė, Ieva; EU administrative law – What are EU-level public administrators? ISSN: 2498-

5473; eISSN: 2560-1067 ; Kiti ID: 2.0-85056801656 ; DOI: 10.1556/2052.2018.59.1.2 Hungarian journal 

of legal studies. Acta Juridica Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2018, vol. 59, no. 1, p. 19-39.  

5. Bilevičiūtė, Eglė; Bilevičienė, Tatjana; The implementation of Europe’s e-justice strategy in Lithuania 

in the application field of the administrative law. 20150217-30150201. ISSN: 2075-4124 International 

journal of academic research. Baku: [Progress IPS LLC]. 2014, vol. 6, no 6, p. 483-488.  

6. Kiršienė, Julija; Pranevičienė, Birutė; The implementation of the principles of administrative law : 

comparative approach. ISSN: 1407-2971; Kiti ID: MRU02-000004052. Administratīvā un Kriminālā 

Justīcija: Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga: Latvijas Policijas akadēmija. 2005, 

nr. 3(32), p. 32-38.  

7. Urmonas, Algimantas; Administrative law as a macro-system phenomenom. ISSN: 2029-2236 

Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. 

Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2009, Nr. 3(3), p. 273-287. 

8. Bilevičiūtė, Eglė; Bilevičienė, Tatjana; The implementation of Europe’s e-strategy in Lithuania in the 

application field of the administrative law. ISBN: 9789955196839 SOCIN 2014: international 

interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations: theoretical and practical insights 

2014": conference abstracts: October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. 

Vilnius: Mykolas Romeris University, 2014. p. 20-21. 

Konstitucinio Teismo nutarimai:  

1.  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarimas “Dėl Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai”. “Valstybės žinios”, 1997, Nr. 31-770.  

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. nutarimas “Dėl Lietuvos 

Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai” // Valstybės žinios. 1997, Nr. 104-2644.  

3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Valstybės žinios, 1998, Nr. 5-99.  

4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos 

apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybės atstovo įstatymo pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 12 d. nutarimo "Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės valdymo tarnybos "A" lygio valdininkų pareigybių sąrašo papildymo" atitikimo 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Valstybės žinios. 1998, Nr. 18-435.  

https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB42379816&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=0
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB26755595&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=0
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB26755595&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=0
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB3287687&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=0
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB31167744&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=0
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB6940036&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=10
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB6940036&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=10
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB4526531&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=10
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB4526531&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=10
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB2865144&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=10
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB3299260&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=10
https://elaba.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAPDB3299260&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,administrative%20law&offset=10


5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas “Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įstatymo <…> atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Valstybės žinios. 

1999, Nr. 101-2916.  

6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos 

administracinės teisės pažeidimų kodekso 21410 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai” // Valstybės žinios. 2000, Nr. 56-1669.  

7. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos 

administracinės teisės pažeidimų kodekso 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 251 straipsnio 

pakeitimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 27 straipsnio 

5 dalies, 50 straipsnio 3 ir 9 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Valstybės žinios. 2000, 

Nr. 105-3318.  

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gegužės 7 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos 

administracinės teisės pažeidimų kodekso 1302 straipsnio (1994 m. liepos 18 d. redakcija) atitikties Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai” // Valstybės žinios. 2001, Nr. 39-1373. 

9. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. birželio 28 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos 

teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo <…>” // Valstybės žinios. 2001, Nr. 56-1997. 

10. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. spalio 2 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos 

administracinės teisės pažeidimų kodekso 269 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai” // Valstybės žinios. 2001, Nr. 85-2977  

 

Patvirtinta Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės mokslo krypties 

doktorantūros komiteto 2020 m. kovo 4 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-3; atnaujinta 2021 m. lapkričio 

30 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-22. 

 


