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Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajos su 

numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais (moduliais) 

 

Programos tikslas 

Parengti regionui ir šaliai reikalingus teisės specialistus praktiniam darbui viešajame, 

nevyriausybiniame ir privačiajame sektoriuje, turinčius platų spektrą teorinių ir praktinių žinių 

apie teisės esmę ir paskirtį, viešųjų pirkimų proceso valdymą ir procedūras, atskirų teisės šakų 

principus ir jų normų turinį, šių normų kūrimą, aiškinimą ir taikymą, pakankamus savarankiško 

ir komandinio darbo įgūdžius, gebančius analizuoti, atlikti tyrimus, priimti naujoves ir jas taikyti 

profesinėje veikloje bei suvokiančius nuolatinio profesinio tobulėjimo svarbą. 

Studijų pakopos 

aprašo studijų 

rezultatų aprašymas 

Numatomi  programos studijų 

rezultatai 
Studijų dalykai (moduliai) 

1. Žinios ir jų taikymas 

1.1. Žino teisės teorijos ir teisės 

istorijos pagrindus; 

Teisės teorija 

Valstybės ir teisės istorija 

1.2. Žino tarptautinės viešosios ir 

privatinės teisės, Europos 

Sąjungos teisės pagrindus; 

Tarptautinė  teisė 

Europos Sąjungos teisė 

1.3. Žino nacionalinės 

konstitucinės ir ordinarinės teisės 

principus ir svarbiausių institutų 

turinį; 

Konstitucinė teisė 

Administracinė teisė  

Administracinis procesas 

Baudžiamoji teisė (bendroji 

dalis) 

Baudžiamoji teisė (specialioji 

dalis) 

Baudžiamojo proceso teisė 

Civilinė teisė 

Civilinio proceso teisė 

Darbo teisė 

Finansų teisė 

Intelektinės nuosavybės teisė 

Įmonių teisė 

Viešųjų pirkimų teisė ir teismų 

praktika  
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1.4. Žino teisininko profesinės 

etikos pagrindus; 

Profesinė etika ir studijų įvadas 

LR teisėsaugos institucijos 

Teisėsaugos institucijų veikla  

1.5. Geba įgytas teisės krypties 

žinias taikyti profesinėje veikloje 

ir spręsdamas konkrečias teisines 

problemas; 

LR teisėsaugos institucijos 

Baigiamoji praktika 

1.6. Turi bazines antrosios kalbos 

žinias; 

Užsienio kalba 

1.7. Turi bazines kai kurių 

socialinių ir humanitarinių mokslų 

studijų sričių žinias ir gebėjimus 

jas taikyti. 

Logika 

Sociologija ir socialinių tyrimų 

metodologija 

Lietuvių kalbos kultūra 

1.8.  Turi viešųjų pirkimų teisės 

žinių, geba jas sėkmingai taikyti 

sprendžiant įvairius klausimus 

viešųjų pirkimų srityje 

Viešųjų pirkimų teisė ir teismų 

praktika 

Viešųjų pirkimų procedūros ir 

valdymas 

Viešųjų pirkimų praktika 

2. Gebėjimai atlikti 

tyrimus 

2.1. Geba atlikti problemų 

analizę; 

Viešųjų pirkimų procedūros ir 

valdymas 

Civilinė teisė 

Viešųjų pirkimų teisė ir teismų 

praktika 

Administracinė teisė 

Baudžiamoji teisė (bendroji 

dalis) 

Baudžiamoji teisė (specialioji 

dalis) 

Darbo teisė 

Intelektinės nuosavybės teisė 

Kriminologija 

Sociologija ir socialinių tyrimų 

metodologija 

Viešųjų pirkimų praktika 

Baigiamoji praktika 

2.2. Geba atlikti mokslinius-

empirinius tyrimus 

Konstitucinė teisė 

Kriminologija 
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formuluodamas tyrimo tikslus ir 

uždavinius, keldamas hipotezes ir 

jas tikrindamas, rinkdamas ir 

analizuodamas duomenis bei 

darydamas išvadas; 

Sociologija ir socialinių tyrimų 

metodologija 

Informacinės technologijos 

2.3. Geba rinkti informaciją iš 

įvairių šaltinių ir ją analizuoti, 

naudodamasis šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis 

bei duomenų bazėmis. 

Informacinės technologijos 

Centrinė viešųjų pirkimų 

informacinė sistema 

Civilinė teisė 

Baudžiamoji teisė (bendroji 

dalis) 

Baudžiamoji teisė (specialioji 

dalis) 

Viešųjų pirkimų procedūros ir 

valdymas 

3. Specialieji gebėjimai 

3.1. Geba analizuoti įvairius 

teisinius dokumentus ir įvertinti jų 

galiojimo laiką, teritoriją ir 

galiojimą asmenims, taip pat 

identifikuoti konkrečias teisines 

taisykles, reguliuojančias asmenų 

veiklą; 

Konstitucinė teisė 

Teisės teorija 

Valstybės ir teisės istorija 

Europos Sąjungos teisė 

Tarptautinė  teisė 

Finansų teisė 

Civilinė teisė 

Sutarčių teisė 

Civilinio proceso teisė 

Baudžiamojo proceso teisė 

Viešųjų pirkimų praktika 

Baigiamoji praktika 

3.2. Geba atstovauti asmenims, 

vadovaudamasis profesinės etikos 

reikalavimais bei tinkamai 

elgdamasis su konfidencialia 

informacija, pasitelkdamas 

vidinius bei aplinkos išteklius. 

Teisės teorija 

Valstybės ir teisės istorija 

Civilinio proceso teisė 

Baudžiamojo proceso teisė 

Teisėsaugos institucijų veikla 

Baigiamoji praktika 

3.3. Geba kompetentingai 

organizuoti viešuosius pirkimus, 

analizuoti bei vertinti su 

Centrinė viešųjų pirkimų 

informacinė sistema 

Finansų teisė 

Viešųjų pirkimų praktika 
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viešaisiais pirkimais susijusias 

situacijas, operatyviai ir 

efektyviai spręsti viešųjų pirkimų 

santykiuose iškilusias problemas, 

atstovauti perkančiąją 

organizaciją.  

4. Socialiniai gebėjimai 4.1. Geba kritiškai vertinti kitų ir 

savo veiklą, žinias ir vertybes; 

Konstitucinė teisė 

Sociologija ir socialinių tyrimų 

metodologija 

Teisės teorija 

LR teisėsaugos institucijos 

Teisėsaugos institucijų veikla 

Baigiamoji praktika 

4.2. Moka taisyklingai žodžiu ir 

raštu vartoti kalbą, kuria 

vykdomos studijos, sklandžiai ja 

reikšti savo mintis; 

Lietuvių kalbos kultūra 

Viešųjų pirkimų praktika 

Baigiamoji praktika 

4.3. Geba veiksmingai bendrauti 

ir bendradarbiauti su savo srities 

ir kitais specialistais; 

Bendroji ir teisės psichologija 

Užsienio kalba 

4.4. Geba nešališkai spręsti 

praktinėje veikloje kylančius 

uždavinius; 

Civilinė teisė 

Sutarčių teisė 

Civilinio proceso teisė 

Baudžiamoji teisė (bendroji 

dalis) 

Baudžiamoji teisė (specialioji 

dalis) 

Baudžiamojo proceso teisė 

Viešųjų pirkimų teisė ir teismų 

praktika 

Administracinis procesas 

Viešųjų pirkimų procedūros ir 

valdymas 

5. Asmeniniai 

gebėjimai 

5.1. Geba savarankiškai mokytis 

savo veiklos srityje, 

pasirinkdamas tobulinimosi 

kryptį; 

Užsienio kalba 

Teisėsaugos institucijų veikla 

Baigiamoji praktika 
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5.2. Geba kurti naujas idėjas 

praktinėje veikloje, prisitaikyti 

joje prie naujovių ir 

besikeičiančių sąlygų; 

Įmonių teisė 

Centrinė viešųjų pirkimų 

informacinė sistema 

Civilinė teisė 

Valstybės ir teisės istorija 

Užsienio kalba 

Teisėsaugos institucijų veikla 

Baigiamoji praktika 

5.3. Geba planuoti savo laiką ir 

organizuoti savo veiklą. 

Bendroji ir teisės psichologija 

Logika 

LR teisėsaugos institucijos 

Pažintinė praktika 

Teisėsaugos institucijų veikla 

5.4. Pasirengę prisiimti 

bendruosius etinius 

įsipareigojimus, siejamus su 

sąžiningumu ir pareigingumu. 

Profesinė etika ir studijų įvadas 

Pažintinė praktika 

Viešųjų pirkimų praktika 

 

 

 

 


