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3. 

Studijų pakopa Dalyko lygmuo Dalyko tipas 

Trečioji Netaikoma Pasirenkamasis 

4. 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Nuotolinė I-III studijų metai Lietuvių k., anglų k. 

5. 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas 

aukštasis išsilavinimas 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

Netaikoma 

6. 

Rekomenduojami pasirinktiniai programos komponentai 

 

7. 

Dalyko apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

6 162 4 158 

8. 

 Dalyko tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Šis dalykas skirtas ugdyti doktorantūros studijų studentų (doktorantų) teisinį 

mokslinį mąstymą bei gebėjimus savarankiškai įsisavinti ir plėtoti teisės 

teorijos žinias, analizuoti įvairią mokslinę literatūrą, gebėti ją kritiškai 

vertinti, mokėti įgytas žinias sieti su kitų teisės mokslų žiniomis, siekiant 

ugdyti sisteminį mąstymą, kelti teisinės kultūros lygį. Sukaupti reikalingas 

žinias ir įgūdžius sėkmingas disertacinio tyrimo atlikimui bei gynybai. 

Programos studijų 

rezultatai (siekiniai) 

Studijų dalyko rezultatai 

(siekiniai) 
Studijų metodai 

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

 Geba kūrybiškai taikyti 

įgytas žinias ir integruoja jas 

į savo savarankiškai 

vykdomą tyrimą. 

Savarankiškas 

darbas su 

rekomenduojama 

literatūra 

Egzaminas 

Turi gilų supratimą apie 

šiuolaikinę teisę ir jos 

pagrindines problemas. 

Savarankiškas 

darbas su 

rekomenduojama 

literatūra 

Egzaminas 

 

Kūrybiškai ir argumentuotai 

siūlyti teisės teorijos 

prolemų sprendimus. 

Savarankiškas 

darbas su 

rekomenduojama 

literatūra  

Egzaminas 
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 Geba analizuoti ir vertinti 

teisės mokslo ir praktikos 

tekstus, tiksliai ir 

taisyklingai vartoti teisines 

sąvokas. 

Savarankiškas 

darbas su 

rekomenduojama 

literatūra 

Egzaminas 

Geba taikyti principus ir 

normas konkrečioms 

faktinėms situacijoms, 

pagrįsti savo poziciją, 

argumentuotai ginti savo 

nuomonę diskusijos metu. 

Savarankiškas 

darbas su 

rekomenduojama 

literatūra 

 

Egzaminas 

 

 Geba analizuoti šiuolaikinės 

teisinės praktikos situacijas, 

gali numatyti ir apibūdinti 

galinčias kilti teisines 

problemas, pateikti pagrįstus 

argumentus bei sukurti ir 

perteikti naujas idėjas ar 

kurti inovatyvius problemų 

ir situacijų sprendimus. 

Savarankiškas 

darbas su 

rekomenduojama 

literatūra 

 

Egzaminas 

 Geba atlikti teisės teorijos ir 

teisinės valstybės mokslinių 

problemų mokslinę analizę. 

Savarankiškas 

darbas su 

rekomenduojama 

literatūra 

Egzaminas 

9. 

Dalyko turinys 

Temos 

 
Kontaktinio darbo valandos ir 

studijavimo būdas 
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Užduotys 

1. Teisės tradicijos 

 

        15 literatūros 

analizė 

2. Teisės sampratų įvairovė 

 

        38 literatūros 

analizė 

3. Teisė kaip tekstas ir teisė kaip 

interpretacija. Teisė ir technologijos 

        20 literatūros 

analizė 

4. Teisės šaltiniai ir forma         10 literatūros 

analizė 

5. Teisės normos socialinių normų 

sistemoje 

        5 literatūros 

analizė 

6. Teisės aktas ir jo rūšys 

 

        15 literatūros 

analizė 

7. Teisės aiškinimas 

(interpretavimas), teisinis 

argumentavimas 

        15 literatūros 

analizė 

 

8. Teisiniai santykiai 

 

        10 literatūros 

analizė 

9. Teisinė atsakomybė         15 literatūros 

analizė 



10. Teisinė valstybė ir atvira 

(pilietinė) visuomenė 

        15 literatūros 

analizė 

Iš viso 

 

 2     2 4 158  

10. 

Vertinimo būdas Lyginamasis 

svoris 

procentais 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 100 Pagal 

susitarimą su 

doktorantu.  

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 

Studijų šaltiniai 

1. Vaišvila A. Teisės teorija. „Justitia“, ketvirtas leidimas.  Vilnius, 2014. 

2. Teisės teorijos įvadas. Vilnius: Mes, Antras leidimas 2010. 

3. Vansevičius S. Valstybės ir teisės teorija. V., Justitia, 2000. 

4. Berkmanas T. Analogija tarp mokslo ir teisės: istoriniai ir probleminiai aspektai. International Journal 

of Baltic Law. Vol. 3 Nr. 3, 2007; 

5. Kelsen H. Grynoji teisės teorija. Vilnius, 2002.  

6. Hart H.L.A. Teisės samprata. Vilnius, 1997.  

7. Posner R.  Jurisprudencijos problemos. Vilnius: Eugrimas, 2004. 

8. Leonas P. Teisės enciklopedija. Vilnius, 1995. 

9. Dworkin R. Rimtas požiūris į teises. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. 

 

 

 



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. 

 


