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Terminai Etapai 

Kovo 9 d. 17.00 

val. 

Parengiama ir darbo vadovui pristatoma BD turinys, įvadas, teorinė darbo dalis ir 

pasirinktas tyrimo instrumentas (anketa, interviu ar jų gairės). 

Kovo 15 d. 17.00 

val. 

Į turizmo ir rekreacijos katedrą pristatomas spausdintas pirminis BD variantas 

(įvadas, turinys, teorinė dalis ir tyrimo instrumento pristatymas). 

Kovo 16 d. 14.00 

val.  

Vyksta BD teorinės dalies svarstymas (su įvadu, turiniu bei numatytu tyrimo 

instrumentu) katedros posėdyje, studentų ir darbų vadovų dalyvavimas būtinas. 

Balandžio 30 d.  Darbo vadovui pateikiamos II-oji (tyrimo analizės)  

ir III (konstruktyvioji) baigiamojo darbo dalys, suformuluotos preliminarios 

tyrimo išvados.  

Gegužės 9 d. 

14.00 val. 

Parengiamas ir į rekreacijos ir turizmo katedrą (107 kab.) pristatomas 

spausdintas BD su analitine ir konstruktyviąja darbo dalimi (visos trys darbo 

dalys ir preliminarios išvados). Darbas turi būti pristatytas su darbo vadovo 

parašu.  

Gegužės 10 d. 

14.00 val. 

Vyksta BD analitinės ir konstruktyvios darbo dalies svarstymas katedros 

posėdyje, studentų ir darbų vadovų dalyvavimas būtinas. 

Gegužės 24 d. 

14.00 val. 

Vyksta galutininis katedrinis BD gynimas (su išvadomis ir pasiūlymais), 

kuriame dalyvauja BD vadovai ir studentai. Studentas pateikia spausdintą BD 

versiją ir pristato savo darbą prezentacijos pagalba. Studentui neatvykus į 

katedrinį posėdį ir nepristačius darbo, draudžiama darbą ginti viešai. 
Remiantis direktorės įsakymu, katedrinio gynimo komisija turi teisę baigiamojo 

darbo, neatitinkančio reikalavimų, neleisti ginti viešai. Jei baigiamąjį darbą 

leidžiama ginti viešai, skiriamas recenzentas. 

Birželio 4 d. iki 

17.00 val. 

Studentas į katedrą pristato dvi BD spausdintas versijas: viena surišta kietu 

bordo viršeliu, o kita surišta spirale. Ant abiejų darbo kopijų turi būti tiek 

vadovo, tiek studento parašai. Elektroninė darbo versija turi būti įrašyta į CD ir 

pridėta prie darbo. CD diske taip pat įrašomas BD rezultatas. Ant CD viršelio turi 

būti nurodyti visi darbo rekvizitai: titulinio lapo sumažinta kopija. 

Birželio 8 d.  Studentai susipažįsta su recenzijomis. 

Birželio 12 d.  Vyksta BD viešas gynimas pagal patvirtintą grafiką. 

 


