DALYKO (MODULIO) APRAŠAS
Dalyko (modulio) pavadinimas

Kodas

Žmogus ir jo teisės
Dėstytojas (-ai)
Koordinuojantis: Lidija Šabajevaitė

Padalinys (-iai)
Filosofijos fakultetas, Filosofijos istorijos ir logikos
katedra

Kitas (-i):
Studijų pakopa
pirmoji

Dalyko (modulio) lygmuo
bakalaurai

Dalyko (modulio) tipas
pasirenkamasis

Įgyvendinimo forma
Auditorinis ir savarankiškas darbas

Vykdymo laikotarpis
Pavasario semestras

lietuvių

Išankstiniai reikalavimai:
nėra
Dalyko (modulio) apimtis
kreditais
5

Vykdymo kalba (-os)

Reikalavimai studijuojančiajam
Gretutiniai reikalavimai (jei yra):
nėra
Visas studento darbo
krūvis
126

Savarankiško darbo
valandos

Kontaktinio darbo
valandos
50

76

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos
...Supažindinti studentus su žmogaus teisių principais, pagrindiniais tarptautiniais ir nacionaliniais dokumentais;
atkreipti dėmesį į žmogaus teisių įgyvendinimo problemas skirtingo politinio režimo šalyse
Dalyko (modulio) studijų siekiniai
...Geba paaiškinti žmogaus teisių
reikalingumą
...Geba logiškai argumentuoti naujų žmogaus
teisių įtvirtinimo būtinumą
...Geba savarankiškai domėtis žmogaus
teisėmis ir jų gynimu
...Geba racionaliai vertinti žmogaus teisių
įgyvendinimą savo valstybėje
...Geba kritiškai įvertinti žmogaus teisių
būklę įvairiose šalyse

Studijų metodai

Vertinimo metodai

Probleminis dėstymas,
diskusijos

Pranešimai seminare

Probleminis dėstymas,
dokumentų studijos

Pranešimai

Probleminis dėstymas,
tiriamieji metodai

Pranešimai

Probleminis dėstymas,
diskusijos

Pranešimai

Probleminis dėstymas,
diskusijos

Pranešimai

1

Savarankiškų studijų laikas
ir užduotys

Visas kontaktinis
darbas
Savarankiškas
darbas

Praktika

Laboratoriniai
darbai

Pratybos

Seminarai

Paskaitos

Temos

Konsultacijos

Kontaktinio darbo valandos

Užduotys

1. Prigimtinės teisės ir žmogaus teisių samprata.
Žmogaus teisių dokumentai: nuo didžiosios laisvių
chartijos (1215 m.) iki Visuotinių žmogaus teisių
deklaracijų. Lietuvos Respublikos Konstitucija
(1992 m). ES Lisabonos Sutartis (2009 m.)
Seminaras: žmogaus teisių nacionaliniai ir
tarptautiniai dokumentai
2. Politinės teisės: rinkimų, referendumų,
organizacijų, įstatymų iniciatyvos. Politiniai
režimai ir pilietinės teisės. Piliečių galimybės
kontroliuoti valdžią: per rinkimus, visuomenines
organizacijas, mitingais, manifestacijomis, piketais,
pilietinio nepaklusnumo akcijomis
Seminaras:
politinių
teisių
įgyvendinimas
Lietuvoje.
3. Teisė dirbti: dirbančiųjų ir darbdavių teisės ir
pareigos. Darbo santykių reglamentacija: darbo
kodeksai, trišalės tarybos, tarptautinės konvencijos.
Seminaras: dirbančiųjų ir darbdavių teisių
realizavimo procesas

8

2

10

10

Paskaitų
medžiagos
analizė,
dokumentų
skaitymas (apie 20 psl.)
Pranešimai, diskusijos

4

2

6

8

Paskaitų
medžiagos
analizė, tekstų skaitymas
(apie 20 psl.)
Lietuvos Konstitucijos ir
dokumentų
analizė
pranešimuose

4

2

6

8

Paskaitų
medžiagos
analizė, pasirinkto teksto
skaitymas (apie 20 psl.)
Pranešimai, diskusijos

4. Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą: nuo
patriarchalinės šeimos ir visuomenės prie lyčių
lygybės pripažinimo. Valstybė ir šeima: privatumo
ribos, kova su smurtu šeimoje, vaikų apsaugos
mechanizmas.
Seminaras: lygių teisių šeimoje įgyvendinimo
problemos
5.Teisė į mokslą ir pasaulėžiūros laisvę: teisė gauti
išsilavinimą, profesinį ir aukštąjį išsimokslinimą.
Teisė išpažinti ir neišpažinti jokios religijos.
Religinės organizacijos ir valstybė, Pasaulietinis ir
religinis auklėjimas.
Seminarai: 1. Lietuvos švietimo sistema.
2. Pasaulėžiūros pasirinkimo teisė

4

2

6

8

Paskaitų
medžiagos
analizė,
literatūros
skaitymas (apie 30 psl.)
Pranešimai, diskusijos

8

4

12

16

Paskaitų
medžiagos
analizė.
Papildomos
literatūros
skaitymas
(apie 40 psl.)

6. Teisė į gyvybę ir asmens neliečiamumą
Seminaras: prigimtinių teisių įtvirtinimo procesas.

4

4

8

10

2

16

Paskaitų
medžiagos
analizė, teksto skaitymas
(apie 20 psl.)
Pranešimai seminare
Egzaminas raštu

50

76

7. Paskaitų ir seminarų medžiagos apibendrinimas
ir ruošimasis egzaminui
Iš viso

Vertinimo strategija
Darbas auditorijoje

Svoris
proc.
20

Pranešimas seminare

30

Atsiskaity
mo laikas
Semestro
metu
Semestro
metu

2
32

2

16

Vertinimo kriterijai
Aktyviai dalyvauja diskusijoje (10 proc.)
Kritiškai vertina aptariamą temą (10 proc.)
Formuluoja problemas (10 proc.)
Pranešimas analitiškas (10 proc.)
Geba naudotis šaltiniais ir literatūra (10 proc.)
2

Egzaminas raštu

Autorius

Privalomoji literatūra
Vadapalas V.

50

Sesijos
metu

Žino žmogaus teisių istoriją ir jų svarbą (20 proc.)
Žino žmogaus teisių taikymą atskirose gyvenimo srityse (20
proc.)
Geba kritiškai vertinti žmogaus teisių srityje kylančias
problemas (10 proc.)

Leidi
mo
metai

Pavadinimas

Periodinio
leidinio Nr.
ar
leidinio
tomas

Leidimo vieta ir leidykla
ar internetinė nuoroda

2006

Tarptautinė taisė,

VI sk.

Vilnius: Eugrimas

2012

Lietuvos
Respublikos
Konstitucija
Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartija

Kaunas: Logitema

2002

Vilnius: LR Seimo leidykla

Papildoma literatūra
Leonas P.

1995

Teisės filosofijos istorija

Vilnius; Mintis

Martinez-Torron J

2001

Vilnius: Justicija

Čiočys P.

2000

Religijos laisvė:
standartai
Teisės pagrindai

Europos
2, 4, 6 sk.

3

Vilnius: VVK leidykla

