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Dalyko anotacija
Teisės filosofijos problemų dalykas skirtas moksliškai tirti ir atskleisti filosofijos bei kitų
modernios visuomenės socialinių reiškinių ryšį su teise; analizuoti įvairių sampratų turinius ir
jų tarpusavio sąveiką bei koegzistavimo problematiką: teisė, laisvė, teisingumas,
atsakomybė; nagrinėti taisyklių ir normų sąvokų bei kilmės, teisės struktūros, teisės tikslų ir
jos pripažinimo, teisės pasekmių, teisės ir moralės sąveikos, pareigos paklusti įstatymui
sampratų nustatymo/apibrėžimo teorines ir praktines problemas; pabrėžti laisvės ir
privatumo, teisingumo ir visuomeninės naudos, teisės ir teismo sprendimo, kaltės ir
atsakomybės, sankcijos ir bausmės kategorijų aktualumą bei mokslinę reikšmę teisinei
praktikai.
Analizuojamos temos: teisės samprata, teisės esmė ir fundamentalizmas, teisės ir neformalios
teisės koegzistavimo problematika, savireguliavimas ir elgesio racionalizacija, kaip teisinis
būtinumas, teisė kaip teisinio argumentavimo rezultatas, teisės ir vertybių koegzistavimas,
laisvės ribų nustatymo praktiniai ir teoriniai aspektai, abstrakti laisvė, privatumas ir
autonomija: apsaugos reikšmė, teisingumas kaip būtinas teisės požymis, formalus ir teisinis
teisingumas, objektyvumas ir subjektyvumas teisėje.
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs teisės filosofijos sąvokų visumą bei
turėti žinių, kaip tos pačios sąvokos yra suvokiamos ir interpretuojamos teisėje ir
jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti pasirinktą teisės filosofijos
problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų kontekste, mokėti įvairias teisės
tyrimo teorijas pritaikyti teisės filosofijos problemoms vertinti ir spręsti.
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