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1. Aprašo paskirtis ir tikslas 

1.1. Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto) Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto (toliau - Fakulteto) pirmosios pakopos studijų programų baigiamojo darbo rengimo ir 

gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius reikalavimus 

baigiamuosius darbus rengiantiems pirmosios pakopos studijų programų studentams ir kitiems šių 

baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo proceso dalyviams: darbų vadovams, recenzentams, 

baigiamųjų darbų gynimo komisijų nariams, institutų direktoriams, fakulteto administracijai, taip 

pat nustato procedūras, kurių privalo laikytis visi šio proceso dalyviai.   

1.2. Aprašo tikslas – pagerinti pirmosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo 

kokybę, sistemingai nustatant šio proceso reikalavimus ir juos susiejant su studijų programoje 

numatytais studijų rezultatais. 

1.3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 

2009, Nr. 54-2140), Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 

m. balandžio 9 d. Nr. V-501), Universiteto statutu, Universiteto Kokybės vadovu (patvirtintu 

2012 m. rugpjūčio 31 d. rektoriaus įsakymu Nr. 246-KB); Universiteto vidinės studijų kokybės 

užtikrinimo sistemos aprašu (patvirtintu 2012 m. birželio 18 d. Universiteto senato posėdyje, 

protokolas Nr. 521), Ekonomikos ir vadybos fakulteto nuostatais (patvirtintais ASU Senato 

posėdyje 2013 m. kovo mėn. 1 d., protokolo Nr. 526), Socialinių mokslų studijų rašto darbų 

rengimo bendraisiais metodiniais patarimais (patvirtintais Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

Taryboje 2015 m. vasario 11 d., protokolo Nr. T-01/2015). 

 

2. Apraše vartojamos sąvokos 

Pirmosios pakopos studijų programos baigiamasis darbas (toliau – Baigiamasis darbas) – 

pirmosios pakopos atitinkamos studijų programos studijų rezultatus apibendrinantis rašto darbas. 

Reikalavimai pirmosios pakopos studijų programos baigiamajam darbui pateikti atitinkamos 

studijų programos Pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo apraše, o darbo rengimo ir 

įforminimo nuostatos – Ekonomikos ir vadybos fakulteto Socialinių mokslų studijų rašto darbų 

rengimo bendruosiuose metodiniuose patarimuose. 

Pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo vadovas (toliau – Vadovas) – mokslininkas arba 

tyrėjas, vadovaujantis studento baigiamojo darbo rengimui. Vadovais gali būti studijų programą 

atitinkančios mokslo krypties mokslininkai ir tyrėjai, turintys ne žemesnį kaip magistro 

kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

Pirmosios pakopos studijų baigiamųjų darbų vertinimo komisija (toliau – Vertinimo 

komisija) – universiteto rektoriaus įsakymu patvirtinta mokslininkų, tyrėjų ir socialinių partnerių 

grupė, kuri, susipažinusi su ginti pateiktu baigiamuoju darbu, išklausiusi pristatymą bei nustačiusi 

atitiktį šiems darbams keliamiems reikalavimams, kolegialiai įvertina, ar studentas pasiekė studijų 

programoje numatytus studijų rezultatus, ir nusprendžia, ar studentui suteiktinas bakalauro 

laipsnis. 

Instituto pirmosios pakopos studijų rezultatų ir baigiamųjų darbų vertinimo komisija (toliau 

– Instituto komisija) – Instituto direktoriaus sudaryta mokslininkų ir tyrėjų grupė, kuri, 

išnagrinėjusi pateiktą baigiamąjį darbą bei jo pristatymą, nustato jo atitiktį šiems darbams 



keliamiems reikalavimams ir nusprendžia, ar rekomenduoti studentui ginti baigiamąjį darbą 

Vertinimo komisijoje.  

Pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo recenzentas (toliau – Recenzentas)  – Fakulteto 

dekano paskirtas mokslininkas arba tyrėjas, kuris, išnagrinėjęs ginti pateiktą baigiamąjį darbą, 

balais įvertina jo atitiktį keliamiems reikalavimams ir pateikia išvadą dėl bakalauro kvalifikacinio 

laipsnio suteikimo. Baigiamojo darbo recenzentais gali būti studijų programą atitinkančios arba 

giminingos mokslo krypties mokslininkai ir tyrėjai, turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

 

3. Pirmosios pakopos studijų programos baigiamojo darbo rengimas 

3.1. Rengiant baigiamąjį darbą studentai turi įrodyti, kad yra pasiekę studijų programoje 

numatytus studijų rezultatus ir geba juos nuosekliai ir integruotai taikyti, sprendžiant 

pasirinktą tyrimo problemą. Baigiamojo darbo rengimui vadovauja Vadovas. 

3.2. Reikalavimai baigiamajam darbui yra pateikti dalyko Baigiamasis darbas apraše. Baigiamojo 

darbo rengimo ir įforminimo reikalavimai pateikti leidiniuose: Studijų rašto darbų įforminimo 

bendrieji metodiniai patarimai ASU studentams ir Socialinių mokslų studijų rašto darbų 

rengimo bendrieji metodiniai patarimai. 

3.3. Nuolatinių studijų studentas septintojo semestro, jeigu studijų trukmė yra 4 metai, arba 

šeštojo semestro, jeigu studijų trukmė yra 3,5 metų, pirmąjį mėnesį pasirenka baigiamojo 

darbo temą. Savo pasirinkimą studentas išreiškia, pateikdamas prašymą Instituto, kuruojančio 

studijų programą, direktoriui. 

3.4. Ištęstinių studijų studentas pasirenka baigiamojo darbo temą, jei yra išklausęs visus studijų 

programoje numatytus dalykus ir išlaikęs egzaminus. Savo pasirinkimą studentas išreiškia, 

pateikdamas prašymą Instituto, kuruojančio studijų programą, direktoriui ne vėliau kaip iki 

paskutiniojo studijų semestro antrojo mėnesio 1 d. 

3.5. Baigiamųjų darbų temų sąrašą pateikia Institutas, kuruojantis studijų programą. Baigiamųjų 

darbų temų sąrašas turi būti apsvarstytas Instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime 

bei patvirtintas Instituto direktoriaus parašu. 

3.6. Siūlomos baigiamųjų darbų temos turi būti suderintos su studijų kryptimis ir studijų 

programos vykdymą kuruojančio Instituto dėstytojų ir tyrėjų vykdomų mokslinių tyrimų 

kryptimis. 

3.7. Nuolatinių studijų studentams septintojo semestro, jeigu pirmosios pakopos studijų trukmė 

yra 4 metai, arba šeštojo semestro, jeigu studijų trukmė yra 3,5 metų, trečiąjį mėnesį Instituto 

direktorius skiria Vadovus. Vadovų skyrimas turi būti apsvarstytas Instituto dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų susirinkime. 

3.8. Ištęstinių studijų studentams, nustatyta tvarka pateikusiems prašymus, Instituto direktorius 

skiria Vadovus. Vadovų skyrimas turi būti apsvarstytas Instituto dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų susirinkime. 

3.9. Baigiamojo darbo rengimas atliekamas pagal iš anksto studento ir Vadovo kartu parengtą 

Pirmosios pakopos universitetinių studijų baigiamojo darbo užduotį. Užduotis turi būti 

parengta ir Instituto direktoriaus patvirtinta ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Vadovo 

skyrimo. 

3.10. Rengdamas baigiamąjį darbą studentas privalo: 

3.10.1. Nuosekliai bendrauti ir bendradarbiauti su Vadovu, konsultuotis su juo baigiamojo 

darbo rengimo klausimais. 

3.10.2. Laikytis baigiamojo darbo rengimo grafiko, reguliariai informuoti Vadovą apie 

semestro metu atliekamus tyrimus ir gautus rezultatus bei baigiamojo darbo rašymo 

eigą, o taip pat Vadovui pateikti susipažinti atskiras baigiamojo darbo dalis bei visą 

parengtą baigiamąjį darbą. 

3.10.3. Nustatytu laiku pateikti pagal reikalavimus įformintą baigiamąjį darbą. 



3.10.4. Darbą apginti Instituto komisijoje, jei tokioje komisijoje studento darbas turi būti 

ginamas. 

3.10.5.  Laikytis akademinės etikos reikalavimų. 

3.11. Rengdamas baigiamąjį darbą studentas turi teisę: 

3.11.1. Pasirinkti arba pasiūlyti baigiamojo darbo temą, atitinkančią studijų programos turinį. 

3.11.2. Atlikti mokslinius tyrimus Universiteto vardu ir pasirinktos organizacijos užsakymu. 

3.11.3. Konsultuotis su Vadovu jo darbo grafike numatytu ar kitu su vadovu suderintu laiku. 

3.11.4. Gauti metodinę pagalbą, reikalingą baigiamojo darbo rengimui. 

3.12. Baigiamojo darbo Vadovas privalo: 

3.12.1. Teikti studentui informaciją metodiniais Pirmosios pakopos universitetinių studijų 

baigiamojo darbo užduoties ir Baigiamojo darbo rengimo klausimais. 

3.12.2. Vykdyti Baigiamojo darbo rengimo monitoringą Pirmosios pakopos universitetinių 

studijų baigiamojo darbo užduotyje numatytais terminais. 

3.12.3. Perskaityti šiame apraše numatytais terminais studento pateiktą baigiamąjį darbą, 

pateikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus. 

3.12.4. Informuoti Instituto direktorių apie baigiamojo darbo rengimo eigą, pranešti, kai 

studentas nesilaiko Baigiamojo darbo rengimo terminų, numatytų Pirmosios pakopos 

universitetinių studijų baigiamojo darbo užduotyje. 

3.12.5. Objektyviai vertinti studento baigiamąjį darbą, liudyti apie baigiamojo darbo atitikimą 

nustatytiems reikalavimams, pateiktiems dalyko Baigiamasis darbas apraše. 

3.12.6. Aktyviai dalyvauti Instituto komisijos darbe. 

3.13. Baigiamojo darbo Vadovas turi teisę: 

3.13.1. Siūlyti studentui keisti ar koreguoti pasirinktą baigiamojo darbo temą, įvertinus 

mokslo bei verslo aktualijas. 

3.13.2. Gauti iš studento informaciją apie baigiamojo darbo rengimo eigą Pirmosios pakopos 

universitetinių studijų baigiamojo darbo užduotyje numatytais terminais ir šią eigą 

paliudijančius dokumentus (surinktą literatūrą, atliktus skaičiavimus, parengtas darbo 

dalis ir pan.). 

3.13.3. Atsisakyti vadovauti studento baigiamojo darbo rengimui, jei studentas grubiai pažeidė 

baigiamojo darbo rengimo grafiką, šio aprašo nuostatas ar akademinę etiką. Apie 

atsisakymą raštu informuojamas Instituto direktorius. 

3.14. Likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki Baigiamojo darbo gynimo Vertinimo komisijoje 

posėdžio, studentas turi darbą įteikti Vadovui. Vadovas per 6 darbo dienas įvertina baigiamąjį 

darbą, studento pastangas jį rengiant ir pateikia atsiliepimą. 

 

4. Pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo gynimas 

4.1. Baigiamasis darbas gali būti ginamas, atlikus visas baigiamojo darbo rengimo procedūras. 

4.2. Baigiamojo darbo gynimas Instituto komisijoje nėra privalomas. Baigiamojo darbo gynimas 

Instituto komisijoje organizuojamas Instituto, kuruojančio studijų programą, dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų susirinkimo sprendimu, Vadovo arba studento pageidavimu. 

4.3. Baigiamojo darbo gynimo Instituto komisijoje tvarka: 

4.3.1. Instituto komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki 

pirmosios Vertinimo komisijos posėdžio dienos. Instituto komisijos sudėtį, posėdžio laiką ir vietą 

skelbia studijų programą kuruojančio Instituto direktorius.  

4.3.2. Instituto komisijos posėdžiui vadovauja jos pirmininkas. Instituto komisijos posėdžio 

nutarimai pripažįstami teisėtais, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. 

Darbų vadovai dalyvauja Instituto komisijos posėdyje, net ir nebūdami Instituto komisijos nariais. 

4.3.3. Baigiamojo darbo gynimas Instituto komisijoje vykdomas šiuo nuoseklumu: 

       4.3.3.1. Studentas trumpai (iki 7 min.) pristato baigiamąjį darbą, akcentuojant jo 

aktualumą, teorinę ir praktinę reikšmę, apibūdina tyrimo objektą, nurodo darbo tikslą ir 

uždavinius, trumpai apibūdina darbe naudotus tyrimo metodus ir būdus, perteikdamas studijų metu 



įgytų žinių ir suformuotų gebėjimų panaudojimą, rengiant šį darbą, bei pateikia suformuluotas 

išvadas. 

     4.3.3.2. Instituto komisijos nariai pateikia studentui su pristatomu darbu susijusius 

klausimus ir pastabas bei pasiūlymus darbo tobulinimui ir išklauso studento atsakymų bei 

paaiškinimų. 

      4.3.3.3. Vadovas raštu pateikia savo atsiliepimą apie baigiamąjį darbą ir jo rezultatus. 

          4.3.4.Instituto komisijos nariai, pasibaigus Instituto komisijos posėdžiui, uždaro pasitarimo 

metu nusprendžia, ar studentas nuosekliai ir integruotai geba taikyti pasiektus studijų rezultatus bei 

pateikia rekomendaciją dėl darbo tinkamumo/netinkamumo ginti Vertinimo komisijoje. Instituto 

komisijos sprendimas įforminamas posėdžio protokolu. 

 4.3.5. Instituto komisijos sprendimas yra rekomendacinio pobūdžio. Studentas turi teisę ginti 

baigiamąjį darbą Vertinimo komisijoje nepriklausomai nuo Instituto komisijos rekomendacijos. 

4.4. Baigiamojo darbo recenzavimas: 

4.4.1. Baigiamųjų darbų recenzentus paskiria ir šių darbų gynimo tvarkaraštį paskelbia 

Fakulteto dekanas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pirmosios Vertinimo komisijos posėdžio dienos. 

4.4.2. Studentas įrištą ir įrašytą kompaktiniame diske PDF formatu Baigiamąjį darbą kartu su 

vadovo atsiliepimu, Instituto komisijos protokolo išrašu (jeigu jame buvo ginta), autorystės 

deklaracija ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki šio darbo gynimo Vertinimo komisijoje pateikia 

į Fakulteto dekanatą, kur jis registruojamas Pirmosios pakopos studijų baigiamųjų darbų 

registracijos žurnale. Jeigu darbas parengtas verslo užsakymu, gali būti pridedama užsakymo 

kopija ir atsiliepimas.  

4.4.3. Recenzentas paima recenzuojamąjį darbą iš fakulteto dekanato, parengia dekanato 

nustatytos formos atsiliepimą ir kartu su darbu grąžina į dekanatą ne vėliau kaip dvi darbo dienos 

iki gynimo Vertinimo komisijoje dienos. 

4.4.4. Recenzentas privalo objektyviai 10 balų sistemoje įvertinti baigiamojo darbo atitikimą 

nustatytiesiems reikalavimams pagal visus šių darbų kokybės vertinimo kriterijus ir pateikti 

siūlymą dėl atitinkamo bakalauro kvalifikacinio laipsnio suteikimo.  

4.4.5. Recenzentas turi teisę atsisakyti recenzuoti darbą, jei jis pateiktas nesilaikant nustatyto 

termino. Apie atsisakymą raštu informuojamas fakulteto dekanas. 

4.4.6. Po recenzavimo bet kurie taisymai baigiamajame darbe draudžiami. 

4.4.7. Vertinimo komisijos nariai turi teisę vieną dieną prieš gynimą Vertinimo komisijoje 

susipažinti su ginamais baigiamaisiais darbais. Paimdamas baigiamąjį darbą susipažinimui 

Vertinimo komisijos narys pasirašo Pirmosios pakopos studijų baigiamųjų darbų registracijos 

žurnale.  

4.5. Baigiamojo darbo gynimas Vertinimo komisijoje:  

4.5.1. Vertinimo komisijos sudėtį kiekvienos studijų programos baigiamųjų darbų gynimui ne 

vėliau kaip prieš du mėnesius iki numatomos pirmosios Vertinimo komisijos posėdžio dienos 

tvirtina Universiteto rektorius. Vertinimo komisijai vadovauja pakviestas kito universiteto 

mokslininkas, kurio mokslinių tyrimų kryptis atitinka studijų kryptį. Vertinimo komisija 

suformuojama vieniems kalendoriniams metams. 

4.5.2. Baigiamasis darbas ginamas viešame Vertinimo komisijos posėdyje griežtai laikantis 

dekanato patvirtinto darbų gynimo grafiko. Esant itin svarbioms priežastims, studentas gali 

raštiškai prašyti fakulteto dekano pakeisti gynimo datą. Posėdžiui vadovauja Vertinimo komisijos 

pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos narys. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau 

kaip pusė Vertinimo komisijos narių. Posėdyje kviečiami dalyvauti vadovas ir recenzentas. Jeigu 

vadovo atsiliepimas arba recenzento recenzija yra neigiami – jų dalyvavimas privalomas. 

4.5.3. Baigiamojo darbo gynimas Vertinimo komisijoje vykdomas šiuo nuoseklumu: 

4.5.3.1. Vertinimo komisijos pirmininkas supažindina studentus su bendrąja darbų 

gynimo tvarka, primena, kokia turi būti pranešimo trukmė ir struktūra. 

4.5.3.2. Studentai kviečiami ginti darbus darbų gynimo grafike nustatyta tvarka, 

skelbiant ginančiojo vardą ir pavardę, baigiamojo darbo temą, vadovo mokslinį vardą ir laipsnį, 

vardą ir pavardę, recenzento mokslinį vardą ir laipsnį, vardą ir pavardę. 



4.5.3.3. Studentas, naudodamas demonstracinę medžiagą, pristato baigiamąjį darbą ir 

svarbiausius šio darbo rezultatus, akcentuojant jo aktualumą, teorinę ir praktinę reikšmę, apibūdina 

tyrimo objektą, nurodo darbo tikslą ir uždavinius, trumpai apibūdina darbe naudotus tyrimo 

metodus ir būdus, perteikdamas studijų metu įgytų žinių ir suformuotų gebėjimų panaudojimą, 

rengiant šį darbą, bei pateikdamas suformuluotas išvadas. Pranešimo trukmė 7-10 min. 

4.5.3.4. Vertinimo komisijos nariai pateikia studentui klausimus, o studentas į juos 

atsako. Kiekvienas komisijos narys gali užduoti ne daugiau kaip 2 klausimus, išskyrus atvejus, kai 

jie susiję su atsakymo į anksčiau pateiktą klausimą detalizavimu. Klausimai turi būti tiesiogiai 

susiję su baigiamojo darbo tema ir nukreipti į nagrinėtos temos teorinius metodinius ir praktinius 

aspektus bei gautus rezultatus. Komisijos nariai gali garsiai įvardinti klaidas, pastebėtas 

baigiamajame darbe ar demonstracinėje medžiagoje. 

4.5.3.5.Vertinimo komisijos pirmininkas supažindina su recenzijoje įvardintas darbo 

privalumais ir trūkumais ir perskaito recenzento išvadą. 

4.5.3.6. Studentas atsako į recenzento pastabas. 

4.5.3.7. Posėdžio pirmininkui leidus, klausimus besiginančiajam gali pateikti kiti 

gynime dalyvaujantys asmenys (studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai, verslo atstovai). Jų 

klausimai taip pat turi būti tiesiogiai susiję su baigiamojo darbo tema. 

4.5.3.8. Posėdžio pirmininkas skelbia baigiamojo darbo gynimo pabaigą. 

4.5.4. Baigus Baigiamųjų darbų gynimo grafike numatytų Baigiamųjų darbų gynimą uždaro 

Vertinimo komisijos narių pasitarimo metu aptariami ir balais nuo 1 iki 10 įvertinami pristatytieji 

darbai, jų pristatymo kokybė ir atsakymai į klausimus. Komisijos nariai turi teisę išsakyti 

vertinimo argumentus. Pirmininkas sudaro komisijos narių vertinimų suvestinę, prideda recenzento 

vertinimo balą ir apskaičiuoja vidutinį įvertinimo balą. Jeigu Vertinimo komisijoje dirba 

baigiamojo darbo vadovas, jis nuo darbo vertinimo nusišalina. Galutiniai baigiamųjų darbų 

įvertinimo rezultatai surašomi nustatytos formos protokole, pasirašant pirmininkui ir visiems 

posėdyje dalyvavusiems Vertinimo komisijos nariams. 

4.5.5. Pripažįstama, kad baigiamasis darbas atitinka nustatytuosius reikalavimus ir jo autoriui 

gali būti suteiktas atitinkamas kvalifikacinis laipsnis tuo atveju, kai galutinis įvertinimas yra ne 

mažesnis kaip 5 (penki) balai. 

4.5.6. Vertinimo komisijos pirmininkas (studentų pageidavimu – viešai arba ne) praneša 

galutinius baigiamųjų darbų įvertinimus ir siūlymą suteikti atitinkamą kvalifikacinį laipsnį 

sėkmingai apgintų darbų autoriams. 

4.5.7. Baigiamąjį darbą įvertinus nepatenkinamai į protokolą papildomai įrašomi svarbiausieji 

priimto sprendimo motyvai. 

4.5.8.Vertinimo komisijos sprendimai dėl baigiamojo darbo atitikimo nustatytiesiems 

reikalavimams ir šio darbo autoriaus kvalifikacijos pripažinimo arba nepripažinimo, jeigu jie yra 

priimti laikantis teisės aktų, Universiteto pirmosios pakopos studijų bei šio aprašo reikalavimų, yra 

galutiniai ir administracine tvarka neskundžiami. 

4.5.9. Baigiamojo darbo autoriai, baigiamojo darbo rengimo ir/arba gynimo metu pastebėję 

šiame apraše numatytų procedūrų ar kitų akademinės etikos pažeidimų, gali kreiptis į Universiteto 

administraciją tvarka, numatyta ASU studentų apeliacijų nagrinėjimo tvarkos apraše ir ASU 

akademinės etikos kodekse. 

4.5.10. Tuo atveju, kai baigiamasis darbas Vertinimo komisijoje neapginamas arba studentas 

be svarbios priežasties neatvyksta į gynimą, pakartotinai baigiamasis darbas gali būti ginamas 

kitais studijų metais, bet ne vėliau kaip po 3 metų. 

4.5.11. Pakartotinai ginant baigiamąjį darbą turi būti iš naujo įvykdyti visi baigiamųjų darbų 

gynimo proceso etapai. Baigiamojo darbo atitikimas nustatytiems reikalavimams ir kokybė 

vertinama pagal gynimo metu galiojančius reikalavimus. 

4.5.12. Jei pakartotinai ginamas baigiamasis darbas Vertinimo komisijoje neapginamas, 

studentas galutinai praranda teisę ginti baigiamąjį darbą.  



4. 6. Išklausiusiems visus studijų programoje numatytus dalykus ir išlaikiusiems egzaminus, bet 

neapgynusiems baigiamųjų darbų absolventams jų prašymu išduodama akademinė pažyma, 

kurioje nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis kreditais ir žinių įvertinimo rezultatai. 

4. 7. Ginamo baigiamojo darbo autorius privalo: 

4.7.1. Šiame apraše nurodytais terminais ir tvarka pateikti tinkamai įformintą baigiamąjį 

darbą Vadovui ir fakulteto dekanatui. 

4.7.2. Tvarkaraštyje nurodytu laiku atvykti į Instituto komisijos bei Vertinimo komisijos 

posėdžius ir, laikantis nustatytos tvarkos, pristatyti atliktą darbą ir jo rezultatus, atsakyti į šių 

komisijų narių ir recenzentų klausimus bei pastebėjimus. 

4.7.3. Atsižvelgiant į Vadovo ir Instituto komisijos narių pastabas bei pasiūlymus 

patobulinti baigiamąjį darbą ir jo pristatymą. 

4.7.4. Užpildyti ir kartu su baigiamuoju darbu fakulteto dekanatui pristatyti pasirašytą 

autorystės deklaraciją. 

4.8. Parengto ginti baigiamojo darbo autorius turi teisę: 

4.8.1. Ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki baigiamojo darbo pristatymo ir gynimo Vertinimo 

komisijoje susipažinti su recenzento atsiliepimu. 

4.8.2. Atsižvelgiant į technines galimybes pasirinkti baigiamojo darbo pristatymo būdus 

bei priemones. 

4.8.3. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Instituto komisijos posėdžio gauti šios 

komisijos protokolo išrašą. 

4.8.4. Motyvuotai raštu kreiptis į fakulteto dekaną prašant išnagrinėti su baigiamojo darbo 

gynimu susijusius studento teisių pažeidimus arba suvaržymus. 

 

5. Studijų ir baigiamųjų darbų gynimo proceso stebėsena bei tobulinimas 

Pirmosios pakopos studentų studijų ir žinių vertinimo bei baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo 

proceso stebėseną vykdo studijų programą kuruojančių institutų direktoriai, pirmosios pakopos 

studijas kuruojantis fakulteto prodekanas ir dekanas bei fakulteto taryba ir jos studijų komisija. 


