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1. Viešas antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentų baigiamųjų darbų gynimas vyks: 

Apskaitos ir finansų programos – 2018 m. gegužės 30 d. 9.00 val. 610 aud. 

Kaimo plėtros administravimo programos (LT) – 2018 m. gegužės 31 d. 12.30 val. 411 aud. 

Kaimo plėtros administravimo programos (EN) – 2018 m. birželio 1 d. 10.00 val. 411 aud. 

Verslo logistikos programos – 2018 m. gegužės 31 d. 9.00 val. 418 aud. 

Žemės ūkio ekonomikos programos  – 2018 m. gegužės 31 d. 9.00 val. 610 aud. 

Žemės ūkio verslo vadybos programos – 2018 m. gegužės 30 d. 9.00 val. 418 aud. 

Profesijos edukologijos programos – 2018 m. gegužės 30 d. 9.00 val. 615 aud. 

2. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamuosius darbus leidžiama ginti Baigiamųjų 

darbų vertinimo komisijoje, jei įrištas baigiamasis darbas, kartu magistranto publikacija ginamo darbo 

tema, santrauka, patvirtinta kalbų katedros, autorystės deklaracija, elektronine laikmena, kurioje 

įrašytas darbas, rašytiniu vadovo atsiliepimu, instituto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų 

baigiamųjų darbų vertinimo komisijos protokolo išrašu, patvirtinančiu sprendimą leisti antrosios 

pakopos (magistrantūros) studijų baigiamąjį darbą ginti Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje, ne 

vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki šio darbo gynimo Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje dienos 

pateikiama ir registruojama dekanate (428 kab.).  

3. Galutinė antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamojo darbo versija turi būti 

patalpinta Elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) sistemoje. Atspausdinta licencinė sutartis turi būti 

pateikta dekanatui (428 kab.) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki baigiamojo darbo gynimo 

Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje.  

4. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamųjų darbų oponentai darbus pasiima 

dekanate (428 kab.) ir baigiamąjį darbą kartu su oponento atsiliepimu ne vėliau kaip prieš 1 darbo 

dieną iki Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos posėdžio dienos pateikia dekanatui. 

5. Sėkmingai apgynus antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamąjį darbą iki 2018 m. 

birželio 18 d. 16 val. į dekanatą būtina pristatyti atsiskaitymo lapelį (formos dekanate). Taip pat 

privaloma absolventų duomenų bazėje adresu http://sprendimai.asu.lt/apklausos/survey.aspx?id=26 

užpildyti absolventų anketas bei registruotis KVIS (https://karjera.lt).  

6. Universiteto absolventams diplomų įteikimas įvyks šių metų birželio 19 d. (valanda bus 

patikslinta vėliau). Mantijų ir diplomo priedėlių išdavimas vyks nuo 10 val. (tikslaus tvarkaraščio 

prašome teirautis dekanate). 
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