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Apytikslė data Etapas 

Iki lapkričio vidurio 

1. Studentai susipažįsta su katedros darbuotojų pateiktomis temomis ir 

priklausomai nuo pasirinktos specializacijos pasirenka vieną iš jų. 

Studentai gali siūlyti ir savo baigiamojo darbo temas 

2. Studentai susisiekia su dėstytojais ir aptaria pasirinktas temas. 

Lapkričio 25 d. 
Katedrų posėdyje vyksta bakalauro baigiamųjų darbų (BBD) temų ir 

vadovų tvirtinimas. 

Iki gruodžio 1 d. 

Studentas susitinka su darbo vadovu ir aptaria BBD koncepciją (darbo 

tikslas, uždaviniai, tyrimo metodika, preliminarus BBD turinys) bei 

suderina BBD darbo užduotį. 

Iki gruodžio 10 d. 

BBD darbo užduotis pristatoma į katedrą (pasirašyta baigiamojo darbo 

vadovo). 

Nepristačius pasirašytos BBD darbo užduoties iki gruodžio 10 d., šiais 

mokslo metais baigiamojo darbo gintis neleidžiama. 

Iki sausio pabaigos 
Parengiama ir darbo vadovui pateikiama BBD teorinė dalis (literatūros 

analizė).  

Iki kovo pabaigos 
Parengiama ir darbo vadovui pateikiama BBD projektinė darbo dalis 

(programinio produkto projektavimas arba komp. tinklo projektavimas). 

Iki gegužės vidurio 

Parengiama ir darbo vadovui pateikiama BBD praktinė darbo dalis, t.y. 

vadovui ir katedrai (vadovui pareikalavus) pateikiamas preliminarus BBD 

variantas. Vadovas ir katedra atsižvelgdami į darbo išbaigtumą gali 

rekomenduoti katedriniam gynimui. 

Paskutinę gegužės 

savaitę 

Vyksta katedrinis gynimas, kuriame dalyvauja BBD vadovai ir studentai. 

Studentas pateikia spausdintą BBD versiją ir pristato savo darbą 

prezentacijos pagalba. 

Studentui neatvykus į katedrinį posėdį ir nepristačius darbo, 

draudžiama darbą gintis viešai. 

Remiantis direktorės įsakymu, katedrinio gynimo komisija turi teisę 

baigiamojo darbo, neatitinkančio reikalavimų, neleisti ginti viešai.  

Jei baigiamąjį darbą leidžiama ginti viešai, skiriamas recenzentas. 

Likus savaitei iki 

viešo gynimo (~ 

birželio 9 d.) 

Studentas į katedrą pristato dvi BD spausdintas versijas: viena surišta 

kietu bordo viršeliu, o kita – surišta spirale. Ant abiejų darbo kopijų turi 

būti vadovo, studento ir recenzento parašai. 

Elektroninė darbo versija turi būti įrašyta į CD ir pridėta prie darbo. CD 

diske taip pat įrašomas baigiamojo darbo rezultatas. Ant CD viršelio turi 

būti nurodyti visi darbo rekvizitai: titulinio lapo sumažinta kopija. 

~ Birželio 11-12 d. Studentai susipažįsta su recenzijomis. 

Birželio 12-18 d. Vyksta BBD viešas gynimas pagal patvirtintą grafiką. 

 

                                                           
1 Tikslios datos skelbiamos kolegijos svetainėje www.ltvk.lt arba skelbimų lentoje. 

http://www.ltvk.lt/

