Teisė
Teisė yra susijusi su bet kuria aplink mus esančia sritimi – politika,
verslu, ekonomika, socialine aplinka, kultūra, tarptautiniais ryšiais
ir daugybe kitų. Studijuodami įgysite žinių apie teisės taisykles,
principus ir jų taikymą. Taip pat išmoksite naudoti teisinius instrumentus sprendžiant svarbias žmogui ir visuomenei iškylančias
problemas. Čia įgytos kompetencijos suteiks išskirtines galimybes
pasirinkti karjerą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Teisės magistras
5 metai, nuolatinės studijos
dieniniu arba sesijiniu
tvarkaraščiu
Pedagogo kvalifikacija

8 iš 10 stojančiųjų į teisės mokslus
renkasi VU

KARJEROS GALIMYBĖS:

Vienintelis universitetas
Lietuvoje tarp 500
geriausių pasaulio
universitetų

›› dirbti teisėjais, prokurorais, advokatais,

72 %

28 %

notarais, antstoliais;

›› teisininkais Lietuvos ir tarptautinėse
verslo įmonėse;

VU socialiniai mokslai –
tarp 400 geriausių
pasaulyje

›› teisininkais ES institucijose;

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbantys absolventai praėjus 6 mėn. po studijų baigimo
Tęsiantys studijas magistrantūros pakopoje,
savarankiškai dirbantys Lietuvoje, išvykę studijuoti / dirbti į užsienį ar kt.

›› valstybės tarnautojais.

0,4

0,2

0,2

0,2

Istorija
Matematika arba informacinės
technologijos, arba užsienio
kalba
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais
dalykais
Lietuvių k. ir literatūra

VERTA, NES:
›› žurnalas „Reitingai“ Vilniaus universiteto teisės studijų programas vertina
geriausiai;

›› karjeros stebėsenos duomenys rodo,
kad fakulteto absolventai paklausūs
darbo rinkoje;

›› per 5 metus įgyjamas magistro laipsnis
Egzaminai
Egzaminai arba metiniai pažymiai

su galimybe pasirinkti vieną iš 9 teisės
sričių;

›› plačios galimybės rinktis karjerą jus
dominančioje srityje;

›› aukštą studijų kokybę užtikrina aukščiausio lygio teisės mokslininkai ir praktikai (teisėjai, prokurorai, advokatai,
valstybės tarnautojai);

›› studijuosite tarp gabių ir motyvuotų
kolegų, nes daugiau kaip 80 proc. visų
universitetinių teisės studijų krepšelių atitenka būtent mūsų fakulteto studentams.
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„Tiems, kas nežino, teisinis darbas gali
atrodyti įspraustas į siaurus rėmus.
Iš tikrųjų jis turi labai daug sąsajų su
įvairiomis kitomis žmonių veiklos sritimis; nėra nė vienos srities, vienaip ar
kitaip nepažymėtos teisės antspaudu.
Net paprasčiausias kasdienis žmonių
bendravimas, kuris, atrodo, yra visiškai
privatus dalykas, gali sukelti teisinių
padarinių. Mano nuomone, teisė – viena
įvairiapusiškiausių profesijų.“
Prof. Egidijus Kūris,
Europos Žmogaus Teisių Teismo (Strasbūras) teisėjas

Kasmet studijų mugės leidiniams panaudojame apie 40 000 lapų, skenuok QR kodą ir saugok planetą.

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas

Kreditai

Dalyko pavadinimas

Kreditai

1 semestras

30.0

6 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

25.0

Privalomieji dalykai

27.0

Lotynų kalbos pagrindai

3.0

Aplinkos teisė

3.0

Politikos teorija ir politinės sistemos

3.0

Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis II/II

5.0

Teisės istorija

8.0

Baudžiamojo proceso teisė II/II

5.0

Teisės teorija

8.0

Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II

5.0

Teisininko profesija

3.0

Civilinio proceso teisė II/II

5.0

Bendrųjų universitetinių studijų moduliai

5.0

Kriminologija

4.0

2 semestras

30.0

Pasirenkamieji dalykai

3.0

Privalomieji dalykai

20.0

Administracinė teisė

5.0

Konstitucinė teisė

6.0

Politinių ir teisinių teorijų istorija

5.0

Romėnų privatinė teisė

4.0

Bendrųjų universitetinių studijų moduliai

10.0

Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos / Konstitucinė priežiūra / Lietuvos konstitucionalizmo istorija / Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio 3.0
teisinės sistemos / Retorika ir teisinė kalba / Tarptautinių santykių istorija / Teisės sociologija

7 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

24.0

Administracinio proceso teisė

5.0

Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė

6.0

3 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

30.0

Kursinis darbas

3.0

Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II

6.0

Profesinė praktika

5.0

Civilinė teisė. Bendroji dalis

6.0

Socialinės apsaugos teisė

5.0

Europos Sąjungos teisės pagrindai

6.0

Pasirenkamieji dalykai

6.0

Tarptautinė viešoji teisė

7.0

Užsienio kalba (profesinė) I/II

5.0

4 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

30.0

Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II

6.0

Administracinio proceso inscenizacija / Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus / Baudžiamojo proceso inscenizacija / Civilinio proceso
inscenizacija / Gyventojų užimtumo teisinis re- 3.0
guliavimas / Kriminalistika / Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai / Tarptautinių
organizacijų teisė / Viktimologija

Civilinė teisė. Daiktinė teisė

6.0

8–10 semestrai

Darbo teisė I/II

5.0

Kursinis darbas

3.0

Užsienio kalba (profesinė) II/II

5.0

Viešųjų finansų teisė

5.0

5 semestras

30.0

Privalomieji dalykai

30.0

Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II

5.0

Baudžiamojo proceso teisė I/II

5.0

Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II

6.0

Civilinio proceso teisė I/II

5.0

Darbo teisė II/II

6.0

Kursinis darbas

3.0

8–10 semestruose galima specializuotis šiose srityse: baudžiamoji justicija, darbo ir socialinė teisė, finansų ir mokesčių teisė,
privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė, privatinė teisė: civiliniai
ginčai, taikomoji jurisprudencija, tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, viešoji teisė.
Daugiau informacijos apie programą galite rasti www.vu.lt arba
www.tf.vu.lt.
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