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1. Magistrantūros studijų baigiamuosius darbus leidžiama ginti studijų programą kuruojančio 

instituto direktoriaus sudarytoje instituto magistrantūros studijų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijoje tuo atveju, kai: 

1.1. Magistrantas yra išlaikęs visus studijų programos plane numatytų dalykų egzaminus iki 

2018 m. balandžio 30 d.  

1.2. Magistrantas studijų programą kuruojančiam institutui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną 

iki instituto magistrantūros studijų vertinimo komisijos posėdžio dienos yra pateikęs tinkamai 

įformintą magistrantūros studijų baigiamąjį darbą kartu su rašytiniais vadovo ir recenzento 

atsiliepimais bei magistranto publikacijos kopija. 

2. Galutinė įrišta ir elektroninė (įrašyta elektroninėje laikmenoje) magistrantūros studijų 

baigiamojo darbo versija kartu su magistranto publikacija ginamo darbo tema, rašytiniu vadovo 

atsiliepimu ir instituto magistrantūros studijų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos arba Apeliacinės 

studijų ginčų nagrinėjimo komisijos protokolo išrašu, patvirtinančiu sprendimą leisti magistrantūros 

studijų baigiamąjį darbą ginti Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje, ne vėliau kaip prieš 6 darbo 

dienas iki šio darbo gynimo ASU Rektoriaus įsakymu sudarytoje Baigiamųjų darbų ir egzaminų 

vertinimo komisijoje dienos pateikiama ir registruojama dekanate (428 kab.).  

3. Galutinė magistrantūros studijų baigiamojo darbo versija turi būti patalpinta eLABA 

sistemoje. Atspausdinta licencinė sutartis turi būti pateikta dekanatui (428 kab.) ne vėliau kaip prieš 2 

darbo dienas iki baigiamojo darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijoje.  

4. Magistrantūros studijų baigiamųjų darbų oponentus skiria ir šių darbų gynimo tvarkaraštį 

paskelbia fakulteto dekanė. 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. Magistrantūros studijų baigiamąjį darbą leidžiama pristatyti Baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijoje tuo atveju, kai šio darbo gynimui yra pritarusi instituto magistrantūros studijų baigiamųjų 

darbų vertinimo komisija ir dekanatui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Baigiamųjų darbų 

vertinimo komisijos posėdžio dienos yra pateiktas ginamasis magistrantūros studijų baigiamasis 

darbas, rašytiniai vadovo ir oponento atsiliepimai, autorystės deklaracija, elektroninė laikmena, kurioje 

įrašytas darbas, licencinė sutartis ir instituto magistrantūros studijų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijos protokolo išrašas. 
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