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Dalyko apimtis 
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Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 162 4 158 

8. 

 Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Pagilinti ES teisės žinias ir išplėtoti gebėjimą sistemingai suprasti ir 

analizuoti aktualiausias dalyko sritis  

Programos studijų 

rezultatai (siekiniai) Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) 
Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo 

metodai 

Demonstruoti sistemingą 

teisės supratimą, valdyti 

teisinę kalbą ir gebėti raštu 

išdėstyti sudėtingas su teise 

susijusias problemas  

Demonstruoja sistemingą ES 

teisės tematikos supratimą 

Savarankiškos 

studijos 

Egzaminas raštu ir 

žodžiu 

Valdo profesinę kalbą tiek 

žodžiu, tiek raštu 

Demonstruoti kritinio 

mąstymo gebėjimą, vertinti ir 

sintezuoti naujas ir sudėtingas 

teisines problemas bei idėjas. 

Demonstruoja kritinio teisinio 

mąstymo gebėjimą 

Gali įvertinti ir prognozuoti 

naujas ir sudėtingas teisines 

problemas ir idėjas  
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Užduotys 

1. Europos integracijos iššūkiai. 

Brexit. Tolesnės ES plėtros 

galimybės. 

        17 Savarankiškas 

darbas 

2. ES konstitucinių vertybių 

užtikrinimas valstybėse narėse, 

ypatingai Lenkijoje ir 

Vengrijoje 

        18 

3. Globalizacijos iššūkiai 

pagrindinių teisių apsaugai. 

Pagrindinių teisių užtikrinimas 

plėtojant ES baudžiamąją teisę.  

        18 

4. Institucinės ir teismų praktikos 

dėl laisvo prekių judėjimo 

plėtojimo tendencijos. Žmogaus 

teisių, siekio užtikrinti teisę į 

deramą aplinką bei tarptautinių 

prekybos interesų integravimas  

        18 

5. Iššūkiai laisvo asmenų judėjimo 

teisiniam reglamentavimui  

        17 

6. ES pilietybės sąvokos teisminio 

aiškinimo tendencijos  

        17 

7. ES iššūkiai užtikrinant laisvą 

asmenų judėjimą  
        17 

8. Institucinės ir teisminės 

praktikos dėl ES konkurencijos 

teisės plėtojimo tendencijos  

        18 

9. Globalizacijos iššūkiai ES 

prekybos politikai, įskaitant 

tiesiogines užsienio investicijas  

        18 

Iš viso 

 

 2     2 4 158  

10. 

Vertinimo būdas Lyginamasis 

svoris 

procentais 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Egzaminas raštu ir žodžiu  100 2 h  Dalyko temų sistemingas supratimas, dalykinės 

kalbos valdymas raštu ir žodžiu, gebėjimas 

kritiškai analizuoti, vertinti ir sintezuoti naujas 

ir sudėtingas idėjas ir dalyko problemas.  
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