
 

1.  Dalyko (modulio) pavadinimas 2. Kodas 

Teisinė baigiamojo darbo praktika M900TVS13MNTF060 

 

3. Dėstytojas (-ai) 4. Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: lekt. Jolita Malinauskaitė 

 

Teisės fakultetas 

 

 

5. Studijų pakopa 6. Dalyko (modulio) lygmuo 7. Dalyko (modulio) tipas 

Vientisosios studijos Dalykas neskirstomas į dalis Privalomas 

 

8. Įgyvendinimo forma 9. Vykdymo laikotarpis 10. Vykdymo kalba (-os) 

Nuolatinė  9 semestras Lietuvių 

 

11. Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

- - 

 

12. Dalyko (modulio) 

apimtis ECTS kreditais 

13. Visas studento darbo 

krūvis (val.) 

14. Kontaktinio darbo 

valandos 

15. Savarankiško darbo 

valandos 

12 315 10 305 

 

16. Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dalyko tikslas:  

1. sustiprinti bei pagilinti teorines žinias ir įgūdžius, įgytus teisės studijų metu, atliekant praktinį mokslinį 

tyrimą, susijusį su būsimo magistro darbo tema;  

2. įgyti teisės tyrėjo kompetenciją;  

3. įsisavinti mokslinių tyrimų metodologiją, jos taikymą atliekant konkretų tyrimą. 

 

17. Studijų programos siekinių sąsajos su numatomais dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Studijų dalyko rezultatai 

 

Studijų metodai 

 

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

3.2. Studentai turi gebėti 

priimti sprendimus 

suprasdami šiuolaikinio 

verslo pokyčius ir 

kontekstus, veiksmingai 

taikydami verslo teisės 

žinias, analizuodami ir 

organizuodami teisinius 

verslo procesus. 

 

3.3. Studentai turi gebėti 

priimti sprendimus 

taikydami finansų teisės ir 

mokesčių administravimo 

žinias, analizuodami ir 

vertindami skirtingų veiklų 

teisines ir mokestines 

aplinkas, vykdami tyrimus 

ir teikdami teisines išvadas. 

gebės savarankiškai vystyti 

mokslines idėjas taikydami 

įgytas bendrąsias ir 

specialiąsias kompetencijas; 

Atvejo analizė, praktikos 

metu atliktų užduočių 

aprašymas tyrimo darbe, 

išvadų formulavimas, 

rekomendacijų rengimas, 

remiantis atlikto tyrimo 

rezultatų analize ir tyrimą 

siejant su pasirinkta 

magistro darbo tema. 

Vertinamas užbaigtas 

baigiamojo darbo 

mokslinis tyrimas. 

Vertinama raštu 

pateikta baigiamojo  

darbo mokslinio tyrimo 

ataskaita. 

gebės tinkamai planuoti savo 

laiką bei savarankiškai 

organizuoti darbo veiklą; 

gebės analizuoti įvairaus 

pobūdžio tekstus ir teisiškai 

įvertinti jų esmę; 

gebės formuluoti ir įrodyti 

hipotezes, apibrėžti tyrimo 

tikslus bei objektus, tinkamai 

susieti ir taikyti skirtingų 

mokslo sričių žinias 

savarankiškame moksliniame 

tyrime; 

gebės parengti 

rekomendacijas ir formuluoti 

išvadas remdamiesi 

kompetencijomis, įgytomis 



teisės mokslo srityje; 

gebės savarankiškai naudotis 

teisinės informacijos 

duomenų bazėmis ir kitais 

teisės šaltiniais. 

 

18. Dalyko turinys 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos ir 

studijavimo būdas 

Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Pasirengimas baigiamojo tiriamojo darbo 

praktikai. 

 2     2 15 Praktikos užduočių 

formulavimas ir 

derinimas. 

2. Baigiamojo tiriamojo darbo 

įgyvendinimas. 

 4     4 250 Darbo vadovo 

suformuluotų 

užduočių 

atlikimas; 

konsultacijos su 

darbo vadovu dėl 

praktikos užduočių 

ir eigos; 

baigiamojo 

tiriamojo darbo 

ataskaitos 

rengimas. 

Vadovo praktikos 

vietoje 

suformuluotų 

užduočių 

atlikimas. 

3. Praktikos rezultatų analizė ir įvertinimas.  4     4 40 Tyrimo rezultatų 

aptarimas su darbo 

vadovu; 

baigiamojo 

tiriamojo darbo 

integravimas į 

baigiamąjį 

magistro darbą, 

praktikos rezultatų 

ir siekinių 

aptarimas. 

Iš viso 0 10 0    10 305  

 

19. Studentų vertinimo strategija ir kriterijai 

Vertinimo būdas 

 
Procentai 

 
Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

 

Baigiamojo tiriamojo 

darbo ataskaita 
100 Po praktikos 

Praktikos ataskaita vertinama 10 balų sistemoje, 

atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

1. baigiamojo tiriamojo darbo praktikos užduočių 



įvykdymas; 

2. baigiamojo tiriamojo darbo praktikos metu 

atliktų užduočių aprašymas ir analizė; 

3. baigiamojo tiriamojo darbo rekomendacijos ir 

išvados, siejimas su baigiamojo magistro 

darbo tema. 

 

20. Privalomi šaltiniai, literatūra 

Pagal suformuluotas baigiamojo tiriamojo darbo užduotis bei siekinius 

 


