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1. Viešas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studentų baigiamųjų darbų gynimas vyks: 

Žemės ūkio ekonomikos studijų programa – 2019 m. sausio 11 d. 10.00 val., E-610; 

Taikomosios ekonomikos ir verslo analizės studijų programa - 2019m. sausio 11 d. 10.00 val., E-610; 

Kaimo plėtros administravimo studijų programa – 2019 m. sausio 11 d. 9.00 val., E-411; 

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programa - 2019 m. sausio 14 d. 9.00 val., E-411; 

Logistikos ir prekybos studijų programa – 1 grupė (žiūrėti gynimų grafike) ir grįžę iš akademinių atostogų–  

2019 m. sausio 8 d. 10.00 val., E-418; 

Logistikos ir prekybos studijų programa – 1 grupė (žiūrėti gynimų grafike)  - 2019 m. sausio 9 d. 9.00 val., E-418; 

Logistikos ir prekybos studijų programa – 2 ir 3 grupės - 2019 m. sausio 10 d. 9.00 val., E-418; 

Apskaitos ir finansų studijų programa - 2019 m. sausio 9 d. 9.00 val., E-206. 

2. Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų baigiamuosius darbus leidžiama ginti Baigiamųjų darbų 

vertinimo komisijoje, kai pirmosios pakopos (bakalauro) studijų baigiamasis darbas yra įrištas ir jame yra: 

 santrauka, patvirtinta kalbų katedros atsakingo asmens parašu; 

 autorystės deklaracija; 

 elektroninė laikmena, kurioje įrašytas darbas;  

 sutapties su kitais rašto darbais patikros ataskaitos 1 lapas; 

 rašytinis vadovo atsiliepimas, patvirtinantis sprendimą leisti bakalauro studijų baigiamąjį darbą ginti 

Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje.  

Ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki šio darbo gynimo Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje, darbas 

pateikiamas ir registruojamas dekanate (E-424 kab.). 

3. Recenzentai baigiamuosius darbus pasiima dekanate (E-424 kab.) ir baigiamąjį darbą kartu su recenzija 

ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos posėdžio dienos pateikia dekanatui 

(E-424 kab.). 

4. Sėkmingai apgynus pirmosios pakopos universitetinių studijų baigiamąjį darbą iki 2019 m. sausio 22 d. 

15 val. į dekanatą būtina pristatyti atsiskaitymo lapelį. Taip pat privaloma absolventų duomenų bazėje adresu 

http://sprendimai.asu.lt/apklausos ir https://karjera.lt užpildyti absolventų anketas.  

5. Universiteto absolventams diplomų įteikimas numatomas  2019 m. sausio 25 d. 13.00 val Centrinių 

rūmų iškilmių salėje (tikslaus tvarkaraščio prašome teirautis dekanate). Mantijų bei diplomo ir jo priedėlio 

išdavimo registracija vyks 424 kabinete. 
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