
Teisės samprata plačiąja prasme, verslo teisė kaip teisės šaka, verslo teisės subjektai;
Mokesčiai turizmo versle ir jų administravimas;
Darbo teisiniai santykiai turizmo versle ir jų teisinis reglamentavimas;
Prievolių teisės bendrosios nuostatos;
Sutartys ir jų vaidmuo turizmo versle, atskiros sutarčių rūšys;
Nemokumo ir bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylų iškėlimas neteismine ir teismine tvarka;
Konkurencija turizmo versle ir jos teisinis reglamentavimas;
Reklama turizmo versle ir jos teisinis reglamentavimas;
Vartotojų teisių apsauga turizmo versle;
Ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvoje.

Turinys (temos):

Verslo teisė

Apimtis ECTS kreditais - 4
Vykdymo forma - (dieninis, mišrus - kontaktinis/nuotolinis)
Kalba - lietuvių k.
Kaina - 182,12 Eur.

Apibrėžti teisės vietą ir svarbą visuomenės gyvenime bei identifikuoti teisės šaltinius ir turizmo verslo subjektų steigimo
tvarką Lietuvoje.
Analizuoti ir taikyti verslo mokesčių teisinį reglamentavimą, vertinti įmonių nemokumo situaciją, taikyti praktikoje darbo
santykius reglamentuojančius teisės aktus
Skirti civilinių sutarčių rūšis ir sudaryti jas savo kompetencijos ribose bei supranti jų svarbą turizmo industrijose
Išmanyti apie konkurenciją versle ir konkurencijos teisinį reglamentavimą Lietuvoje
Taikyti praktikoje reklamos ir vartotojų teisių apsaugos mechanizmą ir suprasti jų svarbą turizmo industrijose
Turėti supratimą ir taikyti praktinėje veikloje savo kompetencijos ribose ginčų nagrinėjimo procedūras tarp verslo subjektų.

 Jūs išmoksite:

Dėstytojai: 
Doc. Dr. Jolanta Vilkevčiūtė, VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas 
Mokslinių tyrimų sritys: civilinė teisė
VDU ŽŪA dirba nuo 1984 metų. Pagrindiniai dėstomi dalykai: "Komercinės sutartys" ir "Verslo teisė".
Dėstytoja ilgą laiką dirbo Žemės ūkio akademijos teisininke, taip pat dirbo teisinį praktinį darbą
privačiose įmonėse. 2004 - 2021 metais buvo Lietuvos advokatų sąraše (nepraktikuojančių). 2003 -
2018 metais buvo Lietuvos Teisininkų draugijos narė, nuo 2019 metų priklauso Kauno pramonės,
prekybos ir amatų rūmų Teisininkų klubui. Nuo 2021 metų yra šio Teisininkų klubo Valdybos narė.

Suteikti studentams teorinių žinių ir praktinių gebėjimų apie verslo teisės
pagrindinius principus svarbą turizmo industrijoje; verslo teisines formas,
mokesčių ir darbo teisinių santykių reglamentavimą, sutartis ir jų
sudarymo tvarką. Įtvirtinti praktinius įgūdžius, reikalingus tolimesnėse
turizmo industrijų studijose ir profesinėje veikloje. Išklausę šį kursą
studentai: apibrėžia teisės vietą ir svarbą visuomenės gyvenime ir
turizmo industrijoje, identifikuoja verslo teisės šaltinius ir praktikoje taiko
teisės aktus, reglamentuojančius verslo subjektų steigimo tvarką
Lietuvoje; moka analizuoti ir taikyti mokestinių ginčų sprendimą; taiko
praktikoje darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus; taiko
praktikoje reklamos ir vartotojų teisių apsaugos mechanizmą. 

Dėl platesnės informacijos, prašome kreiptis į: 
El. paštas: debora.augutyte@vdu.lt


