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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS MOKINIAMS APRAŠO FORMA
Programos pavadinimas

Universitetiniai kursai moksleiviams „Teisė ir aš“

Rengėjas(-ai)

Mindaugas Bilius

Kodas / Registracijos
numeris
Apimtis kred.
ir/ arba trukmė val.
Tikslas, uždaviniai

TSC-12-2-2

Tikslinė grupė

Kursai skirti 10-12 klasių moksleiviams

4 ECTS
Tikslas - sudaryti galimybes moksleiviams įgyti gebėjimus suprasti teisės
sampratų ir sistemų įvairovę, išskirti ir apibūdinti pagrindinius teisės šakų
bruožus, analizuoti teisėkūros, teisinių santykių ir atsakomybės principus.
Uždaviniai:
1. apibūdinti teisę remiantis nusistovėjusiomis teisės sampratomis;
2. atskirti ir apibrėžti teisinio reguliavimo sritis, nustatyti fakto, atvejo,
situacijos ar pan. priklausomybę vienai ar kitai teisinio reguliavimo
sričiai;
3. apibrėžti pagrindines teisines sąvokas ir apibūdinti atskirų objektų
teisinio reguliavimo esmines ypatybes;
4. nurodyti pagrindines teismines institucijas bei teismo proceso
etapus;
5. atskirti kontinentinės ir bendrosios teisės tradicijas bei nurodyti
kiekvienos šių tradicijų ypatumus;
6. išskirti ir apibūdinti Lietuvos teisinės sistemos pagrindinius bruožus;
7. iškirti ir apibūdinti Europos Sąjungos teisinės sistemos pagrindinius
bruožus.

Turinys (programos
Kurso struktūra.
sudedamosios dalys,
temos, užsiėmimo pobūdis: Temos:
teorija, praktika,
1. Teisinė valstybė. Pagrindinės teisės sampratos.
savarankiškas darbas)
2. Teisėkūra.
3. Teisės norma. Teisinės sistemos.
4. Teismo procesas. Teisiniai santykiai ir teisinė atsakomybė.
5. Konstitucinė teisė.
6. Administracinė teisė ir administracinis procesas.
7. Kolokviumas
8. Civilinė teisė.
9. Civilinis procesas.
10. Šeimos teisė.
11. Darbo teisė.

12. Baudžiamoji teisė.
13. Baudžiamasis procesas.
14. Tarptautinė teisė.
15. Europos Sąjungos teisė.

Mokymo(-si) metodai

Pasiekimų vertinimas

Mokymosi rezultatai
(tikėtini gebėjimai, kuriuos
įgis programą baigęs
asmuo)

Išduodamo dokumento
tipas

Asmuo kontaktams

Paskaitos – 45 val. Komandinis darbas (pvz. bylų, situacijų analizė) grupėse
– 5 val. Namų darbai – 10 val. Studento savarankiškas darbas – 60 val.
(pasirengimas paskaitoms – 20 val., esė rengimas – 5 val., individualiai
paskirtų užduočių atlikimas – 5 val., uždavinių sprendimas – 15 val.,
pasirengimas kolokviumui – 5 val., pasirengimas egzaminui – 10 val.)
Studijų metodai:
Paskaitų metu: informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), klausimaiatsakymai, praktikos pavyzdžių nagrinėjimas, diskusijos, atvejo analizė ir
kiti.
Atliekant savarankišką darbą: individualiai paskirtų darbų atlikimas,
uždavinių sprendimas.
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai: testavimas; esė, apklausa žodžiu,
stebėjimas.
Galutinį pažymį sudarys: Kolokviumas – 30 %, Namų darbai – 20 %,
Egzaminas – 50 %
Baigę kursą moksleiviai gebės:
● apibūdinti teisę remdamiesi nusistovėjusiomis teisės sampratomis;
● atskirti ir apibrėžti teisinio reguliavimo sritis, nustatyti fakto, atvejo,
situacijos ar pan. priklausomybę vienai ar kitai teisinio reguliavimo sričiai;
● apibrėžti pagrindines teisines sąvokas ir apibūdinti atskirų objektų teisinio
reguliavimo esmines ypatybes;
● nurodyti pagrindines teismines institucijas bei teismo proceso etapus;
● atskirti kontinentinės ir bendrosios teisės tradicijas bei nurodyti
kiekvienos šių tradicijų ypatumus;
● išskirti ir apibūdinti Lietuvos teisinės sistemos pagrindinius bruožus;
● iškirti ir apibūdinti Europos Sąjungos teisinės sistemos pagrindinius
bruožus.
Įgytus gebėjimus liudijantis pažymėjimas ir akademinė pažyma.

Agnė Sadauskienė, tel.751044, a.sadauskiene@tf.vdu.lt

