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Dalyko anotacija
Tarptautinės ir Europos Sąjungos darbo teisės dalykas skirtas suteikti doktorantams teorinių ir
praktinių žinių apie darbo santykių reguliavimą ne nacionaliniu lygiu, o tarptautiniu ir
viršvalstybiniu (supranacionaliniu) lygiu, idant jie teisingai suvoktų jų prasmę ir sugebėtų
išryškinti, išanalizuoti ir išspręsti mokslinio lygio problemas tiek Lietuvos teisinės sistemos
kontekste, tieki ir europinio ar tarptautinio reglamentavimo šviesoje.
Analizuojamos temos: tarptautinių organizacijų (Jungtinės Tautos, Tarptautinė darbo
organizacija ir Europos Taryba) išleistos darbo teisei reikšmingos normos, jų priėmimo,
vykdymo ir priežiūros mechanizmai; viršvalstybinės organizacijos – Europos Sąjungos
vykdomas darbo santykių teisinis reguliavimas, jo istorinis vystymasis, esminės
charakteristikos, teisės šaltiniai ir jų įgyvendinimo valstybėse narės ypatumai; pagrindinės
teisės normos, išleistos darbuotojų judėjimo, lygiateisiškumo užtikrinimo, darbuotojų teisių
gynimo, kolektyvinių atleidimų, darbdavio nemokumo, verslo ar jo dalies perdavimo,
komandiravimo, netipinių darbo formų (terminuotos darbo sutartys, ne visas darbo laikas,
agentūrinis darbas) atvejais ir dar daugelyje kitų sričių (jauninimo apsauga, darbo laikas,
darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojų informavimo ir konsultavimas įvairiose komercinės
veiklos subjektuose ir kt.).
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi būti įvaldęs Tarptautinės ir ES darbo teisės
kategorijų sistemą bei turėti žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos ir
interpretuojamos teisės doktrinoje, teisėkūros procese ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti
dalyką doktorantas turi gebėti pasirinktą darbo teisės problemą nagrinėti platesniame teisės
teorinių problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei
praktinėms darbo teisės problemoms vertinti ir spręsti.
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