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Studijų dalyko rezultatai 

- -Geba orientuotis Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje.  

- Geba susirasti galiojančius teisės aktus reglamentuojančius tam tikrą visuomeninių santykių dalį, informacinių sistemų srityje. 

Geba naudotis teisės aktais reguliuojančiais intelektualinės nuosavybės veiklą. 

- Žino juridinių asmenų veiksnumo turinį ir teisinį reguliavimą.  

- Žino pagrindinius teisės šaltinius reglamentuojančius darbo teisinius santykius, darbo sutarties sudarymą, registravimą, 

vykdymą ir nutraukimą, darbo laiką bei poilsio, drausminę ir materialinę atsakomybę darbo teisėje bei mokėti jais vadovautis. 

Suprasti darbo saugos sistemos reikšmę bei apsaugos priemonių naudojimo svarbą. 

Studijų dalyko tikslas 

Šis kursas skirtas išplėsti žinias apie teisę, suteikti informaciją apie LR teisinę sistemą, teisės šaltinius bei išmokyti studentus 

naudotis ir susirasti galiojančius teisės aktus reguliuojančius civilinės, administracinės, baudžiamosios ir darbo teisės santykius. 

Šio dalyko studijos padeda ugdyti teisinį mąstymą. 

Studijų dalyko anotacija 

Išklausę šį kursą studentai suvoks teisės prasmę, kilmę, teisines sistemas, žinos teisės normos sampratą, atsakomybę už teisės 

normų pažeidimus. Studentai bus susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės sistemos šakomis (civiline teise, darbo teise, 

administracine teise, baudžiamąja teise), įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais bei teismų sistema.  

Studentai galės ir mokės praktinėje veikloje naudotis teisės aktais reglamentuojančiais darbo sutarčių sudarymą ir nutraukimą, 

drausminės ir materialinės atsakomybės atsiradimo ir taikymo pagrindus. Gebės vykdyti darbų saugą reglamentuojančių norminių 

teisės aktų reikalavimus. Supras juridinių asmenų steigimo procesą, sandorių sudarymą, sutarčių sudarymo, vykdymo ir 

nutraukimo pagrindus. Studentai supras civilinės teisės reguliuojamus santykius: subjektus, sandorius, terminus, atstovavimą, 

prievoles, sutartis ir atskiras jų rūšis, civilinė atsakomybę, jos turinį. Žinos administracinės bei baudžiamosios atsakomybės 

atsiradimo sąlygas, nuobaudas ir bausmės, jų skyrimo ir parinkimo tvarką apskundimą. 

Dalyko temos 

1. Teisės teorija 

2. Teisės normos 

3. LR teisinė sistema 

4. LR teisminė sistema. 

5. LR darbo teisė 

6. Darbo sutartis 

7. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokestis garantijos ir kompensacijos. 

8. Drausminė ir materialinė atsakomybė. 

9. Civilinė teisė. 

10. Administracinė atsakomybė. 

11. Baudžiamoji teisė. 

Žinių ir kompetencijų vertinimas 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema: koliokviuminis darbas sudaro po 0,2, praktinė užduotis - 0,2 

ir egzaminas 0,6 galutinio įvertinimo balo, kuris apskaičiuojamas svertinio vidurkio metodu: G = K1*0,2+R*0,2+E*0,6 
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