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8. 

 Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 
Šis dalykas yra skirtas suteikti doktorantams gilias ir sistemingas teorinio ir 
praktinio pobūdžio žinias apie šiuolaikinę sveikatos teisę, jos teorines ir 
praktines problemas, jų sprendimo būdus, lavinti gebėjimą pritaikyti šias 
žinias sprendžianti teisinio pobūdžio praktines situacijas bei savarankiškai 
vykdant mokslinį tyrimą. Siekiama ugdyti dalykinę kompetenciją, bendrąsias 
ir specialiąsias kompetencijas: sisteminį, analitinį - kritinį mąstymą, 
iniciatyvumą, savarankiškumą, tiriamuosius, problemų sprendimo ir kitus 
gebėjimus, atpažįstant, svarstant ir sprendžiant teorines ir praktines sveikatos 
teisės problemas. Dalyko studijos padės sukaupti reikalingas sveikatos teisės 
žinias bei lavins mokslinio darbo įgūdžius, būtinus sėkmingam disertacinio 
tyrimo atlikimui bei gynybai.  

Programos studijų 
rezultatai (siekiniai) 

 
Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) 

 
Studijų metodai 

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai 

 Gerai išmano asmens ir 
visuomenės sveikatos priežiūros 
srities teisinį reguliavimą, suvokia 
ES ir nacionalinės kompetencijos 
skirtumus reguliuojant sveikatos 
priežiūros sritį. 

Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas. 

Rašto darbas. 
Egzaminas. 

mailto:vti@mruni.eu


 

 Geba savarankiškai surasti 
informaciją apie sveikatos teisės 
pasaulines aktualijas, diskutuoti 
apie sveikatos priežiūros 
įvairiose sistemoje kylančias 
teisines ir etines problemas, geba 
siūlyti  teisinių spragų ir kitų 
problemų sprendimus, juos 
argumentuoti, įvertinti rizikas. 

Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas. 

Rašto darbas. 
Egzaminas. 

 Išmano asmens, visuomenės 
sveikatos priežiūros srities, 
farmacinės veiklos teisinio 
reguliavimo, nacionalinės 
sveikatos sistemos organizavimo, 
sveikatos draudimo pagrindus. 
Išmano pacientų ir sveikatos 
priežiūros darbuotojų judėjimo 
ES priežastis, teisinio 
reguliavimo pagrindus. Žino 
Lietuvos gydytojų,  pacientų ir 
kitų sveikatinimo veiklos 
pagrindinių subjektų teises ir 
pareigas. Geba įžvelgti teisinio 
reguliavimo ir praktikos 
problemas, siūlyti jų sprendimo 
būdus, juos pagrįsti. 

Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas. 

Rašto darbas. 
Egzaminas. 

 Geba savarankiškai surasti, 
įvertinti informaciją teisės 
aktuose, jų projektuose, 
mokslinėje doktrinoje, 
susisteminti ją, daryti 
apibendrinimus, išvadas. Geba  
analizuoti praktines situacijas, 
vertinti įvairias mokslines 
nuomones, diskutuoti, taikyti 
žinias aktualiais sveikatos teisės 
klausimais. 

Savarankiškas 
literatūros 
studijavimas. 

Rašto darbas. 
Egzaminas. 

9. 
Dalyko turinys 

Temos 

 Kontaktinio darbo valandos ir 
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 Užduotys 

1. Sveikatos teisės teoriniai pagrindai. 
Lyginamoji sveikatos teisė kaip 
studijų ir mokslo sritis. ES ir 
nacionalinės kompetencijos sveikatos 
priežiūros srityje atribojimas, laisvas 
pacientų ir sveikatos priežiūros 
darbuotojų judėjimas ES. Europos 

        26 Savarankiška 
literatūros 
analizė. 



 

Sąjungos Pagrindinių teisių chartija ir  
sveikatos teisės principai. 
2.Nacionalinės sveikatos sistemos 
organizacinė struktūra ir jos 
palyginimas su kitų pasaulio 
valstybių sistemomis. 
Sveikatos priežiūros įstaigų teisinio 
statuso ypatumai Lietuvoje ir užsienio 
valstybėse.. Teisė versti sveikatinimo 
veikla. Sveikatos priežiūros įstaigų ir 
paslaugų licencijavimas Lietuvoje ir 
užsienio valstybėse.  

        26 Savarankiška 
literatūros 
analizė. 

3.Sveikatos draudimo sistemos, 
privalomasis ir papildomas sveikatos 
draudimas Lietuvoje ir užsienio 
valstybėse. 

        26 Savarankiška 
literatūros 
analizė. 

4. Paciento teisės į sveikatos priežiūrą 
konstituciniai pagrindai.  
Konstituciniai paciento teisių 
apsaugos principai. Pažeidžiamų 
visuomenės grupių (psichikos 
pacientų, neįgalių asmenų, vaikų ) 
teisių apsauga. Paciento privataus 
gyvenimo apsauga,  asmens duomenų 
apsauga sveikatos priežiūros 
sistemoje. Paciento teisės atsisakyti 
gydymo ypatumai. Paciento teisės į 
žalos atlyginimą įgyvendinimo 
problemos. 

        26 Savarankiška 
literatūros 
analizė. 

5.Sveikatos priežiūros specialistų 
profesinės veiklos teisinis ir etinis 
reguliavimas Lietuvoje ir užsienio 
valstybėse. Pagrindiniai modeliai. 
Sveikatos priežiūros darbuotojų 
teisinė atsakomybė ir jos taikymo 
probleminiai klausimai Lietuvoje ir 
užsienio valstybėse. 

        26 Savarankiška 
literatūros 
analizė. 

6. Sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybės samprata, vertinimas ir 
įgyvendinimas. Asmens sveikatos 
priežiūros  įstaigų valdymas, jų 
veiklos koordinavimas ir kontrolė. 
Modeliai Lietuvoje ir užsienio 
valstybėse. 

        28 Savarankiška 
literatūros 
analizė. 

Iš viso 
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10. 
Vertinimo strategija Lyginamasis 

svoris 
procentais 

Atsiskaitymo 
laikas 

Vertinimo kriterijai 

Tiriamasis rašto darbas 50 proc. Pagal susitarimą 
su doktorantu. 
Temos rašto 
darbams 
pateikiamos ne 
anksčiau nei 2 
savaitės iki 
numatomos 
egzamino datos.  

Rašto darbas turi atitikti tokio pobūdžio darbams 
keliamus reikalavimus. Jo tema turi būti atskleista 
išsamiai ir nuosekliai. Darbą rengiant turi būti 
griežtai laikomasi akademinės etikos, naudojamasi 
gausiais moksliniais ir metodologiniais šaltiniais, 
kurie yra tinkami temos atskleidimui. Rašto darbas 
pateikiamas egzamino komisijai jos nustatytų 
laiku. 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. 



 

Egzaminas 50 proc. Pagal susitarimą 
su doktorantu. 
Egzaminas 
vyksta po rašto 
darbo pateikimo 
ir įvertinimo. 

Pateikti išsamūs, teisingi ir nuoseklūs atsakymai į 
egzamino klausimus. 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 
1. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009., Nr. 145-6425) 
2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 112-3099) 
3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2995) 
4. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (TAR, 2019-01-21, Nr.2019-00838) 
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo V-338 „Dėl minimalių 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1992) 
6. Jo Samanta, Ash Samanta  Medical law, Palgrave Macmillan , UK, 2011. 
7. Gatter, Robert. Journal of Health Politics, Policy & Law. Dec2016, Vol. 41 Issue 6, p1119-1135. 18p. DOI: 
10.1215/03616878-3665958. , Database: Business Source Complete. 
11. Showalter, J. Stuart. Edition: Eighth edition. Chicago, Illinois : Health Administration Press. 2017. 
eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 
Papildomi studijų šaltiniai 
1. Dunnam, Kathryn S. Mercer Law Review. Summer2018, Vol. 69 Issue 4, p1209-1222. 14p. , Database: 
Academic Search Complete. 
2. Hilferty, Daniel J. Journal of Law, Medicine & Ethics. Winter2018, Vol. 46 Issue 4, p829-832. 4p. DOI: 
10.1177/1073110518821974. , Database: Academic Search Complete. 
3. S. Y. Tan  Medical Malpractice. Understanding the Law, Managing the Risk, University of Hawaii, USA, 
published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006, ISBN 981-256-668-6. 
4. Jonathan Herring Medical Law and Ethics, Oxford University Press, 2006, p. 1- 197, 492-551. 
5. Kim Forrester, Debra Griffiths  Essentials of Law for Health Professionals, Elsevier Mosby, 2005, p. 57-
157, 237- 345 
6. Hervey T. K., McHale J. V. Health law and the European Union. Cambridge University Press, 2004. 
7. Kutkauskienė J. Paciento teisių ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir raidos 
tendencijos. Jurisprudencija. 2008, Nr. 12 (114). P. 82-92. 



 

8. Buivydas, J. Lietuvos sveikatos sistema. Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje. Monografija. SEC, 
2010, p. 143-194. 

 
Patvirtinta Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės mokslo krypties doktorantūros 
komiteto 2020 m. kovo 4 d. posėdžio protokolu Nr. 8DS-TK-3. 

 


	STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS

