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Paskirtis  Intensyvėjant globalizacijos procesams ir vis labiau plečiantis tarptautiniam verslui, atsirado 
poreikis gilintis į komercinių santykių bei su jais susijusių sričių teisinį reglamentavimą 
tarptautiniame kontekste. Viena iš tokių sričių – bankininkystė. Tai yra vienintelė tokio 
pobūdžio programa Lietuvoje, vykdoma anglų kalba. Programos tikslas – analizuoti 
tarptautinius bei regioninius bankų veiklos reguliavimo principus, juos nustatančias 
organizacijas bei tarptautinių institucijų struktūrą, tyrinėti nusikaltimus daromus 
bankininkystės srityje, užsienio bankų veiklos reguliavimą JAV. 

Tikslinė grupė Programa skirta teisininkams, ekonomistams, bankininkystės sektoriaus darbuotojams 
siekiantiems pakelti savo kvalifikaciją bankininkystės teisės srityje. 

Turinys  

 

1. Pasaulinės bankininkystės tinklo augimas ir bankų veiklos reguliavimo tikslai: 
Auditorinis darbas – 3 val.; Savarankiškas darbas: pasirengimas paskaitoms – 6 val.  
 
2. Globalizacijos lūkesčiai ir rizika. 2008 m. pasaulinė bankininkystės krizė: Auditorinis 
darbas – 3 val.; bendravimas su studentais pasitelkus elektronines priemones – 3 val.; 
Savarankiškas darbas: pasirengimas paskaitoms – 6 val.; individualiai paskirtų užduočių 
atlikimas – 4 val. 
 
3. Tarptautinius standartus nustatančios organizacijos; tarptautinių institucijų 
struktūra: Auditorinis darbas – 3 val.; bendravimas su studentais pasitelkus elektronines 
priemones – 3 val.; Savarankiškas darbas: pasirengimas paskaitoms – 6 val.; individualiai 
paskirtų užduočių atlikimas – 4 val. 
 
4. Bazelio susitarimai. G20 veiksmų planas: Auditorinis darbas – 3 val.; bendravimas su 
studentais pasitelkus elektronines priemones – 3 val.; Savarankiškas darbas: pasirengimas 
paskaitoms – 6 val.; individualiai paskirtų užduočių atlikimas – 4 val. 
 
5. Soft law ir tarptautinės finansų teisės teisėtumas: Auditorinis darbas – 3 val.; 
bendravimas su studentais pasitelkus elektronines priemones – 3 val.; Savarankiškas darbas: 
pasirengimas paskaitoms – 6 val.; individualiai paskirtų užduočių atlikimas – 4 val. 
 
6. Finansinio stabilumo Valdyba: Auditorinis darbas – 3 val.; bendravimas su studentais 
pasitelkus elektronines priemones – 3 val.; Savarankiškas darbas: pasirengimas paskaitoms – 
6 val.; individualiai paskirtų užduočių atlikimas – 4 val. 
 
7. Užsienio bankų veiklos reguliavimas JAV: Auditorinis darbas – 3 val.; bendravimas su 
studentais pasitelkus elektronines priemones – 3 val.; Savarankiškas darbas: pasirengimas 
paskaitoms – 6 val.; individualiai paskirtų užduočių atlikimas – 4 val. 
 
8. Tarptautiniai nusikaltimai bankininkystės srityje: Auditorinis darbas – 3 val.; 
bendravimas su studentais pasitelkus elektronines priemones – 3 val.; Savarankiškas darbas: 
pasirengimas paskaitoms – 6 val.; individualiai paskirtų užduočių atlikimas – 3 val.   

Rezultatai  1. Gebės analizuoti teisės mokslo kontekste bei taikyti teisinėje praktikoje bankų veiklą 
reglamentuojančius pagrindinius nacionalinius, tarptautinius bei regioninius teisės aktus. 



 
2. Gebės taikyti nacionalinius, tarptautinius bei regioninius teisės aktus reguliuojančius 
bankų veiklą sprendžiant praktines problemines situacijas bankininkystės srityje.  
 
3. Taikant nacionalinius, tarptautinius bei regioninius teisės aktus, gebės spręsti ginčus, 
kylančius bankininkystės srityje. 
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