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Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

AUTORIŲ TEISĖS IR SKAITMENINIO TURINIO VALDYMAS 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 

COPYRIGHT AND DIGITAL CONTENT MANAGEMENT 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalyko paskirtis – supažindinti studentus su autorių teisėmis ir turinio valdymo priemonėmis. Kurso metu pristatomos 

skaitmeninio turinio valdymo priemonės, jo panaudojimo ir apsaugos priemonės, supažindinama su licencijavimu ir 

licencinėmis sutartimis. Mokoma analizuoti licencines sutartis, rasti pažeidimus, taikyti prevencines priemonės prieš 

pažeidimus. 

Dalyko anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of the course is to introduce copyright and digital content management. Means for digital content management, 

its usage and means for its protection, as well as licensing and license agreements are introduced. Analyzing license 

agreements, finding and prevention of violations are taught 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 
- 

Dalyko tikslas  
Dalyko tikslas – supažindinti studentus su autorių teisėmis ir turinio valdymo priemonėmis. 

Dalyko turinys 

Nr. Turinys (temos) 

1. Skaitmeninis turinys ir jo valdymas. 

2. Autorių teisės ir skaitmeninis turinys. 

3. Tarptautinės ir ES teisės aspektai. 

4. Skaitmeninio turinio panaudojimo ir jo techninės apsaugos būdai. 

5. Teisinės priemonės už intelektinės nuosavybės pažeidimus. 

6. Specifiniai kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos aspektai. 

7. „Skaitmeninės“ teisės. 

8. Skaitmeninio turinio licencijavimas: tipai, licencijos, strategijos 

9. Skaitmeninio turinio naudojimo priežiūra. 

Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos (P) 45 val. 

Laboratoriniai darbai (L) 30 val. 

Savarankiškas darbas 35 val. 

Iš viso 110 val. 

Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 
Egzaminas -50 proc., tarpinis atsiskaitymas - 25 proc., namų darbas – 25 proc.  
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