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8. 
 Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdyti kritinį mąstymą apie administracinio proceso socialinius pokyčius 
visuomenėje bei gebėjimus savarankiškai vertinti ir identifikuoti atskirų 
administracinio proceso teisenų problemas, siūlyti jų sprendimus, 
formuoti administracinio proceso teisės ateities perspektyvas bei numatyti 
jos vystymosi tendencijas. 

Programos studijų 
rezultatai (siekiniai) Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) Studijų metodai 

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

 Moka analizuoti 
administracinio proceso 
teisenų socialinius pokyčius, 
vertinti juos  istoriniame 
kontekste, Lietuvos ir užsienio 
valstybių mokslo doktrinoje ir 
šiuolaikinėje administracinėje 
jurisprudencijoje 

Savarankiškas 
darbas su 
rekomenduojamais 
skaitiniais.  

Rašto darbas 
Egzaminas 

 Geba savarankiškai atskleisti 
administracinio proceso 
sampratos problematiką,  
pritaikius administracinio 
proceso žinias, sprendžia 
sudėtingus profesinės veiklos 
ar teisės studijų srities 

Savarankiškas 
darbas su 
rekomenduojamais 
skaitiniais.  

Rašto darbas 
Egzaminas 
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uždavinius, geba paaiškinti ir 
pagrįsti administracinio 
proceso principus, įrodymų 
rinkimo, fiksavimo ir 
vertinimo pagrindus 

 Geba planuoti sudėtingą ir 
didelės apimties veiklą, 
susidedančią iš įvairių 
tarpusavyje susijusių 
administracinio proceso teisės 
reglamentavimo ir taikymo 
problemų, siūlo motyvuotus ir 
moksliškai pagrįstus 
administracinio proceso 
problemų ar situacijų 
sprendimo būdus. 

Savarankiškas 
darbas su 
rekomenduojamais 
skaitiniais.  

Rašto darbas 
Egzaminas 

 Geba analizuoti ir priimti 
sprendimus sudėtingose 
praktinėse situacijose bei 
identifikuoja ir pagrindžia 
administracinio proceso 
teisines problemas, pateikia 
pagrįstus argumentus, sukuria 
ir perteikia naujas idėjas bei 
inovatyvius problemų ir 
situacijų sprendimus 
administraciniame procese, 
suvokia administracinio 
proceso teisenų pokyčių 
poreikį, jų įgyvendinimo 
galimybes ir būdus, geba 
prisitaikyti prie kintančios 
aplinkos. 

Savarankiškas 
darbas su 
rekomenduojamais 
skaitiniais.  

Rašto darbas 
Egzaminas 
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studijavimo būdas 
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 Užduotys 

1. Administracinės procedūros 
problemos 
 

        40 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas  

2. Ikiteisminio administracinių ginčų 
nagrinėjimo tvarkos problemos 

        40 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas 

3. Administracinių bylų teisenos 
problemos 

        38 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas 

4. Administracinių nusižengimų 
teisenos problemos 

        40 Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas 



Iš viso 
 

 2     2 4 158  

10. 
Vertinimo būdas Lyginamasis 

svoris 
procentais 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Rašto darbas 
 

50 proc.  Rašto darbo 
pristatymo 
data 
nustatoma 
susitarus su 
studentu. 
Rašto darbo 
klausimai 
studentui 
pateikiami 
nevėliau kaip 
prieš 2 
savaites iki 
egzamino 
datos 

Studentui yra suformuluojami 4 atviri 
klausimai, į kuriuos jis turi atsakyti raštu. 
Atsakymus pateikia egzamino komisijos 
nariams ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki 
egzamino datos. Kiekvieno klausimo vertė  
yra 2,5 balo proc. Rašto darbe pateikti 
atsakymai  vertinami taip: Puikios žinios ir 
gebėjimai: 9-10 balai. Geros žinios ir 
gebėjimai, gali būti neesminių klaidų: 7-8 
balai. Žinios ir gebėjimai nesiekia vidutinių, 
yra (esminių) klaidų. Žinios ir gebėjimai dar 
tenkina minimalius reikalavimus: 5-6 balai. 
Daug klaidų, Netenkinami minimalūs 
reikalavimai. 0-4 balų 

Egzaminas 
 

50 proc. Egzamino 
data 
nustatoma 
pagal 
susitarimą su 
studentu, po 
to kai bus 
gauti rašto 
darbo 
atsakymai 

Egzamino forma – yra žodinė. Egzamino 
metu studentas pristato ir komentuoja 
atsakymus, pateiktus rašto darbe. Komisijos 
nariai, išklausę studento atsakymus, 
diskusijos eigoje papildomai užduodą 
klausimus ir vertina studento atsakymus. 
Kiekvieno klausimo vertė  yra 25 proc. 
Egzamino trukmė – 1,5 valandos. Egzamino 
metu pateikti atsakymai vertinami taip: 
Puikios žinios ir gebėjimai: 9-10 balai. Geros 
žinios ir gebėjimai, gali būti neesminių 
klaidų: 7-8 balai. Žinios ir gebėjimai nesiekia 
vidutinių, yra (esminių) klaidų. Žinios ir 
gebėjimai dar tenkina minimalius 
reikalavimus: 5-6 balai. Daug klaidų, 
Netenkinami minimalūs reikalavimai. 0-4 
balų. 
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