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Dalyko anotacija
Darbo ginčų teorinių ir praktinių problemų dalykas yra skirtas darbo ginčų instituto
gilinamosios studijoms ir analizei, ypatingą dėmesį skiriant kritiniam šio instituto teisinio
reglamentavimo ir praktinio realizavimo tyrimui, kurio metu analizuojamas darbo ginčų
sistemos vieningumas. Dalyko studijų metu analizuojami teoriniai darbo ginčų sampratos,
struktūros elementų sąvokos bei teisinių-socialinių ypatybių aspektai. Svarbus dėmesys
skiriamas užsienio valstybėse egzistuojančių darbo ginčų teisinio reglamentavimo modelių
bei jų sprendimo teisinių normų analizei.
Analizuojamos temos: darbo ginčų samprata, darbo ginčams būdingi bruožai, darbo ginčų
sistema, atskirų darbo ginčų rūšys, darbo ginčų sprendimo procedūros.
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įgijęs kompleksinių darbo ginčų sistemos ir jai
būdingų bruožų žinias, kurios leistų susiformuoti kritiniam teoriniam požiūriui į darbo
konfliktus bei jų sprendimo teisinio reguliavimo ypatumus ir sudarytų prielaidas doktoranto
savarankiškam teoriniam požiūriui formuotis.
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