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• 
Jūsų partneris mokymuose! 

 

Mokymų turinys ir tvarkaraštis 
 
E. mokymai prasidės 2022 m. balandžio 4 d. ir baigsis 2022 m. 
gegužės 9 d. Jie vyks „Moodle“ platformoje. Mokymus sudaro 
temos, skirtos konkretiems klausimams apie tarpvalstybines bylas, 
susijusias su sutuoktinių turto teisiniais režimais ir registruotų 
partnerysčių turtinėmis pasekmėmis, ir jų sąveiką su paveldėjimo 
klausimais. 
 

Mokymai suskirstyti į 5 temas, kurias sudaro vaizdo pamokos, 
paskaitų konspektai, interviu su praktikais, straipsnių komentarai, 
konceptualūs žemėlapiai, bylų santraukos, naudingos nuorodos, 
testai ir kt. Mokymų turinys dalyviams bus pateikiamas palaipsniui, 
kad būtų galima nuosekliai sekti temas.  

 

Be kurso turinio, kuris bus nuolat prieinamas mokymų dalyviams, e. 
mokymus taip pat sudaro 7 tiesioginiai internetiniai seminarai (angl. 
webinar), kuriuose dalyviai turės galimybę aktyviai prisidėti 
keičiantis šios srities patirtimi ir aptariant įvairių ES valstybių narių 
praktiką.  
 

Jei esate praktikuojantis teisininkas, 
norintis pagilinti savo žinias apie 
Europos Sąjungos šeimos ir paveldėjimo 
teisę, prisijunkite prie mūsų e. mokymų. 
EU-FamPro komanda parengė 
nemokamus internetinius mokymus, 
pagrįstus novatorišku ir į praktiką 
orientuotu požiūriu, specialiai skirtus 
teisininkams. 

Mokymuose kviečiame dalyvauti 
projekto partnerių (Lietuvos, Italijos, 
Kroatijos, Slovėnijos ir Ispanijos) 
advokatus, teisėjus, mediatorius ir 
notarus. 

Projekte siekiama, kad bent 30 % 
mokymų dalyvių būtų moterys, 
dirbančios minėtose ES valstybėse 
narėse. 

Registracija 
 
Registracija į mokymus prasidės 2022 m. 
sausio 24 d. 10.00 val. Lietuvos laiku ir 
baigsis 2022 m. kovo 25 d. 24.00 val. Jei 
norite užsiregistruoti, užpildykite formą, 
kurią rasite šioje nuorodoje:  
https://forms.gle/cS4LRVZxbRkeQKnn6 

Susisiekite 
 
Jei turite klausimų, juos užduoti galite 
šiuo adresu: elearning@unicam.it  

 
 

https://forms.gle/cS4LRVZxbRkeQKnn6
mailto:elearning@unicam.it


Sukūrė ir 
organizavo: 

     
 

 

2022 m. balandžio 4 d., pirmadienis, 14.30 - 15.30 val. Lietuvos laiku - 
įvadinis internetinis seminaras  
2022 m. balandžio 8 d., penktadienis, 14.30 - 17.30 val. Lietuvos laiku - 
internetinis seminaras 1  
2022 m. balandžio 13 d., trečiadienis, 14.30 - 17.30 val. Lietuvos laiku - 
internetinis seminaras 2  
2022 m. balandžio 22 d., penktadienis, 14.30 - 17.30 val. Lietuvos laiku - 
internetinis seminaras 3  
2022 m. balandžio 29 d., penktadienis, 14.30 - 17.30 val. Lietuvos laiku - 
internetinis seminaras 4  
2022 m. gegužės 6 d., penktadienis, 14.30 - 17.30 val. Lietuvos laiku - 
internetinis seminaras 5  
2022 m. gegužės 9 d., pirmadienis, 14.00 - 17.00 val. Lietuvos laiku - 
baigiamasis internetinis seminaras  
 

Galutinis testas vyks internetu „Moodle“ platformoje 2022 m. 
gegužės 9 d., pirmadienį, nuo 16.00 iki 24.00 val. CET (nuo 17.00 val 
Lietuvos laiku). 
 

E. mokymų užbaigimas ir Dalyvio pažymėjimo 

gavimas 
 
Dalyvavęs e. mokymuose ir sėkmingai atlikęs jame numatytas 
užduotis, kiekvienas dalyvis gaus Dalyvio pažymėjimą. E. mokymų 
platforma sukurta taip, kad automatiškai patikrintų toliau 
nurodytus reikalavimus, būtinus Dalyvio pažymėjimui gauti: 

- dalyvavimo mokymų veiklose ir jų užbaigimo lygį, ir  
- galutiniame teste gautą balą. 

 

Šie reikalavimai vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus: 
1. bendras laikas, kurį atskiras mokymų dalyvis praleidžia 

platformoje, 
2. mokymų dalyvio atidarytos ir panaudotos medžiagos 

procentinė dalis, 
3. mokymų dalyvio viso kurso baigimo greitis, 
4. mokymų dalyvio galutinio testo rezultatą. 

 

Už pirmuosius tris kriterijus skiriama po 20 balų, o už paskutinįjį - 
40 balų, iš viso ne daugiau kaip 100 balų. Mažiausias taškų skaičius, 
kurį reikia surinkti norint baigti e. mokymus, yra 50. Priklausomai 
nuo šių kriterijų, mokymų dalyviui suteikiamas vieno iš trijų 
pasiekimų lygių Dalyvio pažymėjimas: „Sėkmingai baigė“, 
„Sėkmingai baigė su pagyrimu“ ir „Sėkmingai baigė su išskyrimu“. 
Esant teigiamam šio automatinio patikrinimo rezultatui, e. mokymų 
platforma išduos Dalyvio pažymėjimą, kurį mokymų dalyvis galės 
gauti spustelėjęs atitinkamą piktogramą. Mokymų dalyvis galės 
atsispausdinti arba išsaugoti savo Dalyvio pažymėjimą pdf formatu. 

 
E. mokymai parengti įgyvendinant 
projektą „E. mokymai apie Europos 
Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių 
porų turto teisinių režimų“, 
finansuojamą ES „Teisingumo“ (angl. 
Justice) programos lėšomis, sutarties Nr. 
101008404–JUST-AG-2020/JUST-JTRA-
EJTR-AG-2020. Daugiau informacijos 
apie projektą galima rasti projekto 
interneto svetainėje www.euro-
family.eu. 

 
 
 
 
 
 
Šie e. mokymai finansuojami pagal 
2014-2020 m. Europos Sąjungos 
„Teisingumo“ programą.  
 
Už mokymų turinį yra išimtinai atsakingi 
autoriai ir jis neatspindi Europos 
Komisijos požiūrio ar nuomonės. 
 

__________ 
 

Sekite mus socialiniuose 

tinkluose! 
 

Paspaudę šias piktogramas, galite 
susipažinti su leidiniais ir renginiais, 
kuriuos rengia EU-FamPro komanda, 
vykdydama šį projektą. 

   

 

http://www.euro-family.eu/
http://www.euro-family.eu/
https://www.linkedin.com/company/eu-fampro/
https://www.facebook.com/EU-FamPro-108882501405411
https://www.youtube.com/channel/UC-cuZxiPocjJReQp8HvObDQ

