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Į va D a s

Kolegijos diplomanto Baigiamasis darbas – tai savarankiškas dar-
bas, kurio parengimu ir gynimu baigiamos studijos kolegijoje. Dauge-
lio metų patirtis rodo, kad Baigiamojo darbo rengimo etapas studen-
tams būna gana nelengvas: kyla klausimų, susijusių su darbo pateikimo 
forma, struktūra, nuorodomis į literatūros šaltinius, įforminimo reika-
lavimais ir pan.

Baigiamojo darbo rengimo metodinių nurodymų tikslas – pateikti 
baigiamųjų darbų rengimo eigą, supažindinti su baigiamiesiems dar-
bams keliamais reikalavimais, pristatyti baigiamųjų darbų gynimo eigą 
ir reikalavimus bei nustatyti vieningus vertinimo kriterijus ir gynimo 
procedūrą.

šis leidinys skirtas padėti spręsti Baigiamojo darbo rašymo eigoje 
iškylančius klausimus. studentams patariama, kaip tinkamai pasirinkti 
nagrinėjamą temą, pagrįsti jos aktualumą, kaip planuoti darbo rašymo 
procesą, kaip rasti ir naudoti įvairius informacijos šaltinius. siektina, 
kad diplomantas sukurtų intelektualų į taikomąją veiklą orientuotą pro-
duktą, kuriame išryškėtų tam tikrų reiškinių dėsningumo ar tarpusavio 
priklausomybės, tiriamosios srities naujos reiškinių tyrimo metodolo-
gijos ar metodo, neaprašyto nagrinėjamoje literatūroje, taikymo prakti-
koje nustatymas.

Baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai skirti lietuvos 
verslo kolegijos visų studijų programų studentams. 

 
 

autoriai
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1 .  B a i g i a m a s i s  D a R B a s

1 . 1 .  B a i g i a m o j o  d a r b o  p a s k i r t i s  i r  t e m o s 
p a s i r i n k i m a s

visų Kolegijoje vykdomų koleginių studijų programų studijos bai-
giamos Baigiamojo darbo rengimu ir gynimu. Baigiamasis darbas – tai 
pagal paties autoriaus pasirinktą ir suderintą su darbo vadovu bei pa-
tvirtintą katedroje temą savarankiškai parengtas darbas, pagrįstas atlik-
tais teoriniais ir empiriniais tyrimais.

Baigiamojo darbo rengimui Kolegijoje skiriami 9 studijų kreditai.
pasirengimas Baigiamojo darbo rašymui Kolegijoje prasideda nuo 

pat pirmojo semestro ir vykdomas ta kryptimi, kurios pagrindu bus ren-
giamas Baigiamasis darbas profesinio bakalauro laipsniui įgyti.

Baigiamajam darbui vadovauja dėstytojas, turintis atitinkamos 
mokslo krypties mokslo laipsnį arba dėstytojas, kurio mokslinių – tai-
komųjų tyrimų kryptis yra artima tai studijų krypčiai, kurioje rašomas 
Baigiamasis darbas. žinoma, kad toks nurodymas neįpareigoja diplo-
manto pasirinkti vadovo siūlomą Baigiamojo darbo temą. Ją diploman-
tas pasirenka savarankiškai.

Baigiamojo darbo temos pasirinkimas yra vienas svarbiausių ir at-
sakingiausių Baigiamojo darbo rengimo etapų, todėl sėkmingas temos 
pasirinkimas leidžia labai tiksliai aprašyti tyrimų programą, uždavinius 
ir numatyti veiksnius, kurie turi įtakos tyrimų objektams. Renkantis 
Baigiamojo darbo temą, reikėtų apgalvoti ir įvertinti:

• ar tema buvo nagrinėta studijų procese ir jums žinoma;
• ar tema nėra per daug plati;
• ar tema yra konkreti ir turinti konkretų tyrimo objektą (ar kelis 

objektus);
• ar tema aktuali atskirai verslo įmonei, miestui, regionui, šaliai, 

aiškūs jos tikslai, uždaviniai ir kt.;
• ar tema turi realius duomenų šaltinius;
• ar tema yra artima darbo vadovo mokslinių tyrimų krypčiai;
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• ar tyrimų organizavimui yra numatyta konkreti įmonė ar jos 
padalinys;

• ar galima prognozuoti, kad bus gauti objektyvūs tyrimų rezultatai;
• ar gautus tyrimų rezultatus galima pritaikyti įmonės veiklai;
• ar tema reikšminga savo turiniu ir forma (mikro ir makrosistemo-

se) ir sprendžia regiono, lietuvos ūkio ar tarptautines problemas;
• ar tema įdomi jums.
Baigiamajame darbe turi būti išanalizuota pasirinktos temos aktu-

alumas ir teorinė samprata, aptarta darbo problema, suformuluotas ty-
rimo objektas, tikslas, uždaviniai, metodai, pateikti tyrimų rezultatai, 
jų praktiniai skaičiavimai ir šių skaičiavimų rezultatai bei jų interpre-
tavimas. empiriniai duomenys diplomanto Baigiamajame darbe turi 
būti apdoroti statistiniais metodais, o tyrimų rezultatai pagrįsti ir patiki-
mi. Baigiamajame darbe pateikti taikomieji tyrimai turi būti vykdomi 
kryptingai viso studijų proceso metu.

Baigiamasis darbas rengiamas ir jo gynimo procedūra vykdoma pa-
gal Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašą, kurio santrau-
ka pateikta šių metodinių nurodymų 4 skyriuje.

1 . 2 .  B a i g i a m o j o  d a r b o  s t r u k t ū r a

Baigiamojo darbo struktūra turi atitikti pasirinktos tyrimų temos 
reikalavimus. Baigiamasis darbas nėra tik teorinis darbas, todėl jis 
orientuojamas į gautų rezultatų praktinį pritaikymą veiklai plėtoti bei 
efektyvumui didinti realios veiklos sąlygomis. Baigiamojo darbo ap-
imtis nuo 40 iki 60 puslapių. skirtingų studijų programų Baigiamųjų 
darbų struktūra gali būti skirtinga (3 skyrius), tačiau visiems darbams 
yra būdingi bendri bruožai, tokie kaip:

 - titulinis lapas (apimtis – 1 p.);
 - baigiamojo darbo užduotis (apimtis 1 – 2 p.);
 - sąžiningumo deklaracija (apimtis – 1 p.);
 - anotacija (apimtis apie 1 p.);
 - turinys (apimtis apie 1 – 2 p.);
 - pagrindinių sąvokų ir terminų žodynas (apimtis apie 1 – 2 p.);
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 - įvadas (apimtis apie 1 – 2 p.);
 - trys pagrindinės darbo dalys (skyriai):

• konceptualioji (apimtis apie 15 – 20 p.);
• analitinė – tiriamoji (apimtis apie 15 – 20 p.);
• konstruktyvioji (apimtis apie 2 – 5 p.).

 - išvados (apimtis apie 1 – 2 p.);
 - literatūra;
 - priedai.

Baigiamojo darbo struktūrą sudaro autorius, kuris savarankiškai 
pasirenka tyrimų temą ir objektą (ar objektus), organizuoja empirinius 
tyrimus, renka medžiagą, analizuoja gautus rezultatus, juos sistemina ir 
pateikia Baigiamajame darbe, todėl negali būti griežtos reglamentacijos, 
sudarant baigiamojo darbo struktūrą. metodiniuose nurodymuose patei-
kiama Baigiamojo darbo struktūra yra rekomendacinio pobūdžio. Diplo-
mantas, suderinęs su Baigiamojo darbo vadovu, gali parengti sau priimti-
ną Baigiamojo darbo struktūrą, kuri nevaržytų studento savarankiškumo.

1.2.1. titulinis lapas

Kiekvienas darbas pradedamas tituliniu (antraštiniu) lapu, kuria-
me pateikiama pagrindinė informacija apie darbą. antraštiniame lape 
būtina nurodyti pilną kolegijos ir katedros pavadinimą, darbo autorių, 
studijų programos pavadinimą, darbo pavadinimą, darbo tipą, darbo va-
dovą, darbo konsultantą (jeigu yra), darbo recenzentą, katedros vedėją, 
darbo atlikimo vietą ir metus. visi įrašai antraštiniame lape pateikia-
mi vardininko linksniu. Jame negali būto jokių sutrumpinimų, išskyrus 
mokslinius laipsnius ir pedagoginius vardus (habil. prof. dr., prof. dr., 
doc. dr. ir pan.) bei grupės sutrumpinimą (gr.). taip pat primename, jog 
jeigu darbo vadovas/recenzentas/konsultantas yra moteris, tituliniame 
lape būtina rašyti moterišką giminę, t.y. darbo vadovė/konsultantė/re-
cenzentė ir t.t. titulinis lapas nėra numeruojamas, bet yra įskaičiuoja-
mas į bendrą lapų skaičių. 

tituliniame lape kolegijos ir katedros pavadinimas rašomas didžio-
siomis raidėmis per vidurį (Bold tipo 12 pt šriftu). temos pavadini-
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mas – didžiosiomis raidėmis per vidurį (Bold tipo 16 pt šriftu), kiti 
užrašai – mažosiomis raidėmis 12 pt normal tipo šriftu. titulinio lapo 
pavyzdys pateikiamas 1 priede.

1.2.2. Baigiamojo darbo užduotis

po tituliniu lapu pateikiama baigiamojo darbo užduotis (2 priedas), kuri 
suformuojama priešpaskutiniame studijų semestre studentui pasirinkus bai-
giamojo darbo temą ir vadovą. Baigiamojo darbo užduotį studentas rengia 
kartu su baigiamojo darbo vadovu. Baigiamojo darbo užduoties tikslas ir 
paskirtis – aiškus baigiamojo darbo rašymo planas, kurį studentas turi nuo 
pirmųjų Baigiamojo darbo temos pasirinkimo dienų. Remiantis baigiamojo 
darbo rengimo etapais (2 priedas), baigiamojo darbo užduotis pildoma ir 
pristatoma į katedrą terminais, nurodytais 4 skyriuje.

1.2.3. sąžiningumo deklaracija

sąžiningumo deklaracija studentas pagrindžia, jog darbas buvo at-
liktas sąžiningai, darbe cituojami visi autoriai, kuriais remiantis yra ra-
šomas darbas, bei tuo pačiu sąžiningumo deklaracija yra pagrindžiama 
darbo autorystė. Sąžiningumo deklaraciją privaloma pasirašyti. sąži-
ningumo deklaracijos pavyzdys pateikiamas 3 priede.

1.2.4. anotacija

anotacijoje nurodoma:
 - autorius (vardas ir pavardė).
 - Baigiamojo darbo pavadinimas.
 - trumpai (1 – 2 pastraipomis) pristatoma kokia svarbiausia pro-

blema sprendžiama darbe, kokie esminiai aspektai darbe išana-
lizuota, kokie tyrimo metodai buvo naudoti ir kokie bendriausi 
rezultatai gauti.

 - po anotacijos pateikiami trys – keturi raktiniai žodžiai, kurie yra 
svarbiausi Baigiamajame darbe.
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 - anotacija rašoma atskirame puslapyje lietuvių kalba. tame pa-
čiame puslapyje pateikiamas anotacijos vertimas į anglų kalbą.

 - anotacija rašoma tada, kai Baigiamasis darbas yra baigtas.
anotacija rašoma Times New Roman šriftu, 12 pt, 1.5 tarpas tarp 

eilučių. 
anotacijos pavyzdys pateiktas 4 priede.

1.2.5. turinys

turinys pateikiamas po anotacijos, jame nurodomi darbo struktūros 
dalių pavadinimai: skyriai, poskyriai (jei reikia, nurodomi ir skirsniai). 
turinio skyriai rašomi didžiosiomis raidėmis, o poskyriai – mažosio-
mis. turinio šriftas – times new Roman, dydis 12 pt, tarpas tarp eilu-
čių – 1,5. turinyje pateikiama darbo dalių numeracija (5 priedas).

1.2.6. pagrindinių sąvokų ir terminų žodynas

Baigiamojo darbo pradžioje prieš įvadą pateikiamas dažniausiai 
tekste naudojamų terminų ir sąvokų (raktinių žodžių) aiškinimas. šis 
aiškinimas turėtų remtis konkrečia moksline literatūra (pavyzdžiui, 
tarptautinių žodžių žodynu, Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, įvai-
riais žinynais, specializuota dalyko literatūra ir pan.), pateikiant tikslią 
nuorodą, iš kokio informacijos šaltinio yra paimtas sąvokos aiškinimas. 
taip pat šioje dalyje pateikiami darbe naudojami terminai, santrumpos, 
kurios nėra visuotinai priimtos ir aiškios. žodyne reikėtų pateikti svar-
biausius ar sunkiausiai suprantamus terminus ir sąvokas. 

žodynas pateikiamas abėcėlės tvarka (6 priedas). 

1.2.7. Įvadas

Įvade turi būti suformuluoti šie metodologiniai komponentai:
• temos aktualumas;
• temos ištirtumas;
• darbo problema;
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• darbo objektas;
• darbo tikslas;
• darbo uždaviniai;
• taikyti tyrimo metodai;
• darbo hipotezė;
• darbo struktūra.

1.2.8. Konceptualioji dalis

tai teorinė-analitinė Baigiamojo darbo dalis, kurioje turėtų būti at-
likta pasirinktos temos teorinė analizė, remiantis mokslinės literatūros 
šaltiniais: monografijomis, moksliniais straipsniais, vadovėliais, moksli-
nėmis ataskaitomis, mokslinių konferencijų medžiaga ir kt. taip pat šia-
me skyriuje atliekama reikalingų dokumentų (įstatymų, norminių aktų ir 
pan.) analizė. šioje darbo dalyje turi aiškiai išryškėti ir skirtingas įvairių 
užsienio ir lietuvių mokslininkų požiūris į nagrinėjamą problemą. teori-
jos, koncepcijos, idėjos turėtų būti nagrinėjamos, lyginamos tarpusavyje, 
pabrėžiama, kuo mokslinės pozicijos skiriasi, ar kuo yra panašios. pagei-
dautina, kad šio skyriaus pabaigoje studentas išryškintų kurią nors vieną 
mokslinę poziciją, vieną modelį, kuris, autoriaus manymu, labiausiai tik-
tų jo darbo problemai spręsti, atskleistų praktinio pritaikymo galimybes.

išsamiau apie šią Baigiamojo darbo dalį skaitykite 3 skyriuje.

1.2.9. analitinė-tiriamoji dalis

tai savarankiškas empirinis studento tyrimas, parodantis, kaip kon-
ceptualioje Baigiamojo darbo dalyje ištirtoji problema atsiskleidžia 
praktikoje, tai yra realioje aplinkoje. analitinėje-tiriamojoje darbo da-
lyje gali būti atliekamas tyrimas (pagal temos ir problemos specifiką) 
vienoje ar keliose įmonėse, įstaigose, organizacijose. pageidautina, kad 
tyrimo baze būtų pasirinktos kelios institucijos, nes tai leistų studentui 
atlikti išsamesnį tyrimą, gauti ne atsitiktinius, o pakankamai objekty-
vius rezultatus.
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statistiniai ir kiti empiriniai tyrimų duomenys, turėtų būti aprašo-
mi, lyginami, grupuojami, sisteminami, argumentuotai interpretuojami. 
taip pat tyrimo ar analizės duomenys privalo būti statistiškai apdoroti 
bei vaizdžiai pateikti, tam gali būti naudojamos ms excel, spss bei 
kitos specialiosios kompiuterinės programos. šioje Baigiamojo darbo 
dalyje lentelėse ir paveiksluose turėtų būti pateikti tik patys svarbiausi 
duomenys arba iš jų gauti rezultatai. Kita, mažiau svarbi vaizdinė ar 
statistinė medžiaga, turėtų būti pateikta prieduose, tekste įrašant atitin-
kamas nuorodas (pavyzdžiui, 7 priedas).

išsamiau apie šią Baigiamojo darbo dalį skaitykite 3 skyriuje.

1.2.10. Konstruktyvioji dalis

Remiantis antroje Baigiamojo darbo dalyje atlikta išsamia studento sa-
varankiško tyrimo duomenų analize, šioje trečioje Baigiamojo darbo dalyje, 
turėtų būti pateikiami konkretūs siūlymai analizuotos padėties gerinimui. 
taip pat šioje dalyje gali būti pristatomas atlikto tyrimo patikrinimas prakti-
koje. visi pateikiami siūlymai turi būti realūs, tiesiogiai susiję su analizuoja-
mais objektais ar subjektais. Konstruktyvioji darbo dalis turi būti grindžia-
ma konkrečiais skaičiavimais ir argumentuotais paaiškinimais.

išsamiau apie šią Baigiamojo darbo dalį skaitykite 3 skyriuje.

1.2.11. išvados

Rekomenduotina Baigiamojo darbo pabaigoje pateikti bendras iš-
vadas, kurios apibūdintų šio darbo pasirinktos temos teorinę sampratą, 
jos logiškumą praktiškai atliekant empirinius-taikomuosius tyrimus, 
kuriais remiantis yra suformuluotos ir pateiktos atlikto darbo išvados. 
išvadose akcentuojamas gautas praktinis rezultatas, nurodomos jo įgy-
vendinimo galimybės. išvadose privalo atsispindėti tai, kaip pasiekti 
Baigiamojo darbo įvade iškelti uždaviniai. išvados nenumeruojamos.

išsamiau apie šią Baigiamojo darbo dalį skaitykite 3 skyriuje.
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1.2.12. literatūra

literatūros sąrašas užbaigia visą Baigiamąjį darbą. Jame reikė-
tų pateikti tuos šaltinius, kuriuos autorius vienaip ar kitaip panaudojo 
savo darbo tekste (citavo, pateikė nuorodose, aptarė autorius, jų min-
tis). Baigiamajame darbe rekomenduojama pateikti ne mažiau kaip 
40 skirtingų šaltinių (pozicijų). privaloma į literatūros šaltinių sąrašą 
įtraukti šaltinius užsienio kalba (pavyzdžiui, užsienio mokslinių žurna-
lų publikacijos bei naujausi mokslinių tyrimų duomenys iš reikšmingų 
interneto svetainių). šaltiniai lietuvių kalba neturi sudaryti daugiau kaip 
70 – 80 proc. visų pateikiamų šaltinių.

Rengdami literatūros sąrašą, atkreipkite dėmesį, kad internetiniai 
šaltiniai pateikiami atskirai (9 priedas). plačiau apie literatūros šaltinių  
įforminimą skaityti antrame skyriuje „literatūros sąrašo įforminimo 
reikalavimai“ (18 psl.).

1.2.13. priedai

priedai (jei jie reikalingi) pateikiami po literatūros sąrašo, tačiau į 
darbo apimtį neįskaičiuojami. Jei priedų yra daugiau nei du, derėtų su-
daryti priedų sąrašą ir jį pateikti prieš visus konkrečius priedus (pavyz-
dys – 67 psl.). priedai turėtų būti numeruojami (dažniausiai puslapio 
viršutiniame dešiniajame kampe ir kursyvu (angl. italic)): 1 priedas, 
2 priedas, 3 priedas ir t.t. Į priedus galima dėti klausimynų pavyzdžius, 
statistinius skaičiavimus, detalizuojančius tuos, kurie pateikti pagrin-
diniame tekste, dokumentus ar jų ištraukas, norminius aktus, sąrašus, 
kartais – nuotraukas ar brėžinius, programos kodus ir pan. prieduose 
pateikiama tik ta medžiaga, į kurią tekste yra nuorodos ir kuri tiesiogiai 
susijusi su Baigiamuoju darbu.
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2 .  Į F O R m i n i m O  R e i K a l av i m a i

Baigiamasis darbas rašomas times new Roman šriftu, a4 dydžio 
lape. teisingam darbo įforminimui rekomenduojame naudoti 1 lentelė-
je pateiktus darbo įforminimo reikalavimus.

1 lentelė
Baigiamojo darbo įforminimo reikalavimai

Darbo parametras Įforminimo reikalavimai

Teksto įforminimas

teksto lygiuotė – abipusė. 
šriftas – times new Roman. 
šrifto dydis – 12 pt.
tarpai tarp eilučių – 1,5 lines
pirmoji eilutė – 0,7 cm.

Programinio kodo 
įforminimas

šriftas - Courier new
Dydis – 10 pt

Skyrių pavadinimai 
(taip pat Turinys, 
Pagrindinių sąvokų 
ir terminų žodynas, 
Įvadas, Išvados, 
Literatūra, Priedai)

šrifto dydis – 12 pt.
teksto lygiuotė – centrinė.
šriftas – paryškintas ir didžiosiomis raidėmis.
po pavadinimo – 24 pt tarpas.
Skyriai visada prasideda naujame lape.

Poskyrių ir skyrelių 
pavadinimai

šrifto dydis – 12 pt.
teksto lygiuotė – centrinė.
šriftas – paryškintas.
prieš pavadinimą – 24 pt tarpas.
po pavadinimo – 18 pt tarpas.

Anotacija

tarpas tarp eilučių – viengubas.
teksto lygiuotė – apibusė.
pirmoji eilutė – 0,7 cm.
Anotacijos įforminimo pavyzdys pateiktas 4 priede.
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Darbo parametras Įforminimo reikalavimai

Pagrindinių sąvokų ir 
terminų žodynas

šrifto dydis – 12 pt.
teksto lygiuotė – abipusė. 
tarpai tarp eilučių – 1,5 lines.
prieš kiekvieną naują raidę paliekamas vienos 
eilutės tarpas (12 pt).
sąvoka arba terminas yra paryškinami.
Žodyno įforminimo pavyzdys pateiktas 6 priede.

Paveikslas
prieš paveikslą – 6 pt tarpas
po paveikslu – 6 pt tarpas.
lygiuotė – centrinė.

Paveikslo numeravi-
mas ir citavimas

paveikslo numeracija ir pavadinimas – 12 pt.
lygiuotė – centrinė
tarpas tarp eilučių – viengubas.
paveikslo numeracija – kursyvas (angl. italic).
Jei paveikslą sudarė ne darbo autorius, skliaustuose 
būtina nurodyti šaltinį.
po paveikslo pavadinimu ir/ar šaltiniu paliekamas 
12 pt tarpas.
Paveikslo įforminimo pavyzdys pateiktas 7 priede.

Lentelė ir jame esan-
tis tekstas

šrifto dydis – 10 pt.
tarpas tarp eilučių – viengubas.
pirmoji eilutė – 0 cm.
lygiuotė – priklausomai nuo struktūrizuojamo teksto.

Lentelės numeravi-
mas ir citavimas

lentelės numeracija rašoma vienoje eilutėje, o pa-
vadinimas – kitoje.
pavadinimas ir numeris rašomas 12 pt dydžiu, 
lygiuotė – kairinė, tarpas tarp eilučių – viengubas. 
lentelės pavadinimas – parašytas kursyvu (angl. italic)
Jei lentelę sudarė ne darbo autorius, skliaustuose 
nurodomas jo šaltinis.
po lentele paliekamas 12 pt tarpas.
Lentelės įforminimo pavyzdys pateiktas 8 priede.

Literatūros sąrašas

šrifto dydis – 11 pt.
teksto lygiuotė – abipusė. 
tarpai tarp eilučių – 1,5 lines.
internetiniai šaltiniai rašomi atskirai nuo spausdintų.
Literatūros įforminimo pavyzdys pateiktas 9 priede; 
Teisės studijų krypties studijų programoms – 10 priede.
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Lapo paraštės – viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 3 cm, dešinė-
je – 1 cm.

Puslapių numeriai rašomi arabiškais skaitmenimis puslapių viršuje 
ir centre.

skyrių pavadinimai (taip pat žodžiai tuRinYs, ĮvaDas, išva-
DOs, liteRatŪRa) rašomi didžiosiomis raidėmis ir paryškintai. 

Citavimo tekste taisyklės.
svarbi Baigiamojo darbo dalis – literatūros sąrašo sudarymas ir tei-

singas literatūros, kuria buvo naudojamasi rengiant darbą, citavimas. 
gerai parengtas Baigiamasis darbas, privalo būti tinkamai bibliogra-
fiškai įformintas. Baigiamojo darbo literatūros sąraše turėtų būti ne at-
sitiktiniai literatūros šaltiniai arba be jokios atrankos pasitaikantys lite-
ratūros šaltiniai, o susiję su baigiamojo darbo tyrimų tema. Baigiamojo 
darbo tekste naudojami literatūros šaltiniai privalo būti pateikiami nuo-
rodomis, priešingu atveju, „aklas“ nurašinėjimas nuo atskirų literatūros 
šaltinių yra laikomas plagijavimu, o tai yra intelektualinės nuosavybės 
pažeidimas.

Kolegijoje patvirtintas apa citavimo ir literatūros sąrašo įformini-
mo stilius. pagal šį stilių citavimas atliekamas nurodant autorių (-ius) 
ir publikacijos metus. žemiau pateikiame keletą apa citavimo pavyz-
džių, kai autorių pateikiamos mintys yra perfrazuojamos.

tyrimas atskleidė svarbiausias individualių įmonių problemas (pa-
vardaitis, 2016).

l. pavardaitienė (2016) pabrėžė, jog įmonės veiklos darbo rezulta-
tai labai priklauso ir nuo darbuotojų asmeninių savybių.

K. vardaitis ir J. pavardaitė (2016) savo straipsniuose nagrinėja 
suaugusiųjų mokymosi ir darbinės veiklos sąsajas.

2017 m. v. pavardenio atliktas tyrimas atskleidė, jog ...

Kaip matome iš pateiktų pavyzdžių, perfrazuojant autorių mintis, 
būtina pateikti nuorodas. Kolegijoje pagal nustatytus reikalavimus stu-
dentų rašto darbams nuorodas būtina žymėti pagal šią metodiką:
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• lenktiniuose skliaustuose ( ) pateikiamos nuorodos į spausdin-
tas publikacijas (knygas, mokslo žurnalų straipsnius, dokumentų 
rinkinius ir pan.). 

• laužtiniuose skliaustuose [ ] pateikiamos nuorodos į interneti-
nius šaltinius. pateikiant nuorodą į internetinį šaltinį, laužtiniuo-
se skliaustuose nurodomas šaltinio autorius ir metai.

politologai teigia, kad azijos šalių politinė padėtis tiesiogiai susi-
jusi su ekonominių rodiklių kaita europoje (vardaitis, 2017).

Žmogiškųjų resursų ištekliai aptariami antrame įstatymo 
straipsnyje [lRs, 2015].

tikslus autoriaus minčių pateikimas pažodžiui, vadinamas citavimu. 
Citata – tai tiksli rašytinio šaltinio ištrauka kito teksto (pvz., studijų 
darbo) samprotavimui pagrįsti, patvirtinti arba iliustruoti. Citata visada 
rašoma kabutėse, nurodant autoriaus pavardę, šaltinio publikavimo me-
tus bei tikslų puslapį, iš kurio citata paimta.

,,išsilavinimas  – tai svarbus žmogaus gyvenimo kokybės veiksnys” 
(pavardaitis, 2016, p. 152).

praleidimai (jeigu jie būtini) citatose žymimi daugtaškiu laužti-
niuose skliaustuose <…>. Citatos gali būti rašomos kitokiu šriftu nei 
pagrindinis tekstas. Jei reikia pabrėžti mintį, spausdinant kompiuteriu 
galima tą teksto dalį rašyti kursyvu, pabraukti, išretinti ir panašiai, ta-
čiau dažnai tekste kaitalioti šrifto, raidžių pakrypimo ar jų ryškumo 
nerekomenduojama.

Kai minimas daugiau nei trijų autorių šaltinis, tai pirmą kartą nurodo-
mi visi autoriai, o vėliau tik pirmojo autoriaus pavardė priduriant „ir kt.“
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Daugelis aktualių šiuolaikinės verslo vadybos klausimų aptariami 
naujoje monografijoje (vardaitė, pavardienė, pavardaitis, 2017). 
personalo vadybos aspektas taip pat plačiai aptariamas šioje kny-
goje (vardaitė ir kt., 2016).

Kai greta minimi keli tais pačiais metais publikuoti to paties au-
toriaus šaltiniai, prie leidinio metų reikia prirašyti šaltinių eiliškumą 
žyminčias raides - a, b, c, d ir t.t.

šią ekonomikos problemą mokslininkė analizavo daugelyje savo 
straipsnių (vardaitienė, 2017a, 2017b, 2017c).

Kai minimi kelių autorių šaltiniai, vieno autoriaus pavardė ir leidi-
nio metai nuo kitų atskiriami kabliataškiu. Jų eiliškumą apsprendžia 
šaltinių publikavimo metai – nuo naujausio iki seniausio.

šią problemą savo darbuose tyrė nemažai mokslininkų (vardai-
tienė, 2016; pavardaitė, 2017; pravardys 2011; vardaitytė, 2012), 
kurie yra pripažinti savo srities specialistai.

Kai nurodomas šaltinis neturi konkretaus autoriaus, o tik sudarytoją, 
nurodoma jo pavardė, trumpinys “sud.” ir metai.

Knygoje teigiama, jog labai svarbu gebėti praktiškai pritaikyti ug-
dymo mokslo žinias (pavardys (sud.), 2017). 

Kai šaltinis neturi nei konkretaus autoriaus, nei sudarytojo (pvz., 
įvairūs dokumentai, įstatymai, žodynai, organizacijų įvardijimas ir 
pan.) nurodomas tik jo pavadinimas ir publikavimo metai.

šiuolaikinė visuomenė yra atvira kaitai ir naujiems iššūkiams (lR 
xxx įstatymas, taR, nr. 1-1, 2017).
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Daugelyje įmonių turėtų būti sukomplektuota nauja kompiuterinė 
įranga (nacionaliniai xxx projektai, 2017).

Kai tekste minimi užsienio autoriai, rekomenduojama nuorodoje jų 
pavardes pateikti pirmiausia lietuviškai, o po to – originalo kalba.

g. murėjus, C. goldis (murray, goldie, 2011) svarstė aktualias 
investavimo ir pinigų valdymo idėjas.

Racionalius ekonominės krizės įveikimo būdus aptaria rusų eko-
nomistas l. petrovas (Петров, 2009) bei finansų specialistas iš 
Didžiosios Britanijos Dž. Braunas (Brown, 2015).

Jei pasitaiko atvejų, kai būtina naudotis antriniu šaltiniu, būtina nu-
rodyti ir pirminį, kuriame minimas autorius buvo cituojamas.

l. Hofmanas teigė, jog kaimo vietovėse fiksuojama prastesnė paslaugų 
kokybė nei miestuose (Hofmanas (Hoffman) iš pavardenio, 2015).

Literatūros sąrašo įforminimo reikalavimai.
atkreiptinas dėmesys į bendrąsias literatūros sąrašo sudarymo 

taisykles:
1. literatūros sąrašas visada pateikiamas po išvadų.
2. Jame nurodomi tik tie duomenų šaltiniai, kurie paminėti, cituoti 

ar aptarti tekste.
3. literatūros šaltiniai numeruojami. internetinių šaltinių numera-

cija yra tęstinė, t.y. nepradedama nuo pirmo numerio (9 priedas, 
10 priedas).

4. sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, teikiant pirmenybę lotyniš-
kam raidynui (pirmiausia rašomi lietuviški, angliški, prancūziš-
ki, vokiški pavadinimai, pabaigoje – rusiški).

5. visi pavadinimai rašomi originalo kalba.
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6. informacijos šaltinio metrika pateikiama pagal galiojančius me-
todinius reikalavimus.

7. nerekomenduojama Baigiamuosiuose darbuose naudotis senes-
niais nei 10 metų informacijos šaltiniais (išskyrus istorines temas).

8. literatūros sąraše pirma pateikiami spausdinti šaltiniai, po to – 
internetiniai šaltiniai (9 priedas, 10 priedas).

studentams, sudarant literatūros sąrašą, rekomenduojama naudotis 
automatinėmis tekstinio redaktoriaus Word priemonėmis, kurios apra-
šytos 5 skyriuje. tokiu būdu yra sutaupoma laiko ir išvengiama netei-
singo literatūros sąrašo įforminimo.

Jeigu studentas pasirinko įforminti literatūros sąrašą rankiniu būdu, 
rekomenduojama naudotis žemiau pateiktomis taisyklėmis (3 lentelė).

3 lentelė
Spausdintų šaltinių įforminimo pavyzdžiai

Šaltinio tipas Literatūros sąraše esančio šaltinio įforminimo 
pavyzdžiai

1 autoriaus knyga

pavardaitis, K. (2016). Ekonomikos įvadas. vilnius: 
mintis.
murray, s. (2010). The Investment Answer–Learn to 
Manage Your Money & Protect Your Financial Future.
london: grand Central publishing.

2 autorių knyga

Baležentis, a., žuromskaitė, B. (2012). Turizmo vadyva. 
vilnius: mykolo Romerio universiteto leidykla.
Бабичева, Ю., Власова, В. (2015). Банковское дело. 
Москва: Экономика.

3 ir daugiau 
autorių knyga

vardenis, m., pavardenis, g., pravardenytė, R. ir kt. 
(2017). Prekės ir paslaugos. Kaunas: šviesa.
mayers, D., smith, n., Rowley, K. et al. (2015). 
Financing Decision. london: Hall.

Redaktoriaus 
ar sudarytojo 
parengta knyga

pavardaitienė, e. (red.). (2015). Žmogus ir jo aplinka. 
vilnius: smiltis.
vardaitis, J., pavardėnas, K. (sud.). (2016). Kaip išmokti 
mokytis? Kaunas: vDu l-kla.
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Šaltinio tipas Literatūros sąraše esančio šaltinio įforminimo 
pavyzdžiai

autorius – 
organizacija ar 
institucija

lietuvos statistikos departamentas. (2015). Lietuvos 
statistikos metraštis. vilnius: ilC l-kla.
Lietuvos ūkio plėtros bendrosios programos. (2015). 
vilnius: leidybos centras.

enciklopedija, 
žinynas, žodynas, 
chrestomatija

Tarptautinių žodžių žodynas, IV d. (2008). vilnius: 
gimtinė.

Straipsnis 
knygoje, sudėtinė 
knygos dalis 
(skyrius)

pavardaitytė, D. (2017). Firmos valdymas. Ekonomikos 
pagrindai. Klaipėda: Ku l-kla, p. 12-19.
luckett, D. g. (2016). monney and banking. The 
banking. Dublin: Fourth edition, p. 45-61.

vieno ar kelių 
autorių straipsnis 
žurnale

pavardienė, a. (2016). Banko paskolų valdymas. 
Socialiniai mokslai. Nr.5, p. 22-25.
pukelkienė, v., vidauskaitė, s. (2017). Konkurencijos 
pokyčių vertinimas. Organizacijų vadyba: sisteminiai 
tyrimai. Nr. 10, p. 12-24.

straipsnis, 
publikacija 
laikraštyje

vardienė, B. (2014). studentų vėl laukia permainos. 
Respublika, rugsėjo 8, p. 2.
Rimaitis, a., Juozaitis, K. (2016). nauja mokesčių 
apskaitos metodika smulkiose įmonėse. Lietuvos rytas, 
balandžio 14, p. 7-8.

Konferencijos 
medžiagoje 
publikuotas 
pranešimas, 
straipsnis ar tezės

varduvienė, n. (2017). studentų požiūris į mokymąsi. 
Aukštojo mokslo problemos: IV tarptautinės mokslinės 
konferencijos medžiaga. Kaunas: šviesa, p. 75-84.
žukaitis, a., pavardaitis, m., Domaitis, g. ir kt. (sud.). 
(2016). Kas naujo Klaipėdos regiono ekonomikoje? 
Ekonomika žinių visuomenėje: regioninio ekonomistų 
simpoziumo tezės. Klaipėda: Druka, p. 58-106.

archyviniai 
dokumentai

Krašto apsaugos darbuotojų pareigybinės instrukcijos. 
(2016). lietuvos centrinis valstybės archyvas (lCva), 
F. 391, ap.2, B.604, p. 269-307.
LR gyvūnų apsaugos įstatymas. (1935). Klaipėdos 
apskrities archyvas, ap. 68, B. 31, p. 157-159.

Šaltinių, paimtų iš interneto, citavimas. medžiaga iš interneto šal-
tinių moksliniuose ir studijų darbuose cituojama tik tais atvejais, kai 
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interneto šaltiniai atitinka tam tikrus kokybės kriterijus (publikacija turi 
autorių arba rubrikos pavadinimą, nurodyta kam tas puslapis priklauso, 
pateikiama šaltinio sukūrimo ar jo atnaujinimo data, tinklalapio turi-
nys neprieštarauja lietuvos Respublikos įstatymams ir bendrosioms 
etikos normoms). internetinių šaltinių įforminimo pavyzdžiai pateikti 
4 lentelėje.

4 lentelė
Internetinių šaltinių įforminimo pavyzdžiai

internetiniai 
šaltiniai

pavardenytė, B. [2016]. Naujausių švietimo tyrimų 
apžvalga [žiūrėta 2017-02-21]. prieiga internetu: www.
smm.lt/uploads/documents/kiti/svietimo_bukles_
apzvalga-2.pdf
šiaulių bankas atidarė kreditinę liniją savivaldybių 
infrastruktūrai finansuoti [žiūrėta 2016-11-06]. prieiga 
internetu: http://www.vtv.lt/content/view/29731/140/.

šaltiniai 
elektroninėse 
laikmenose

pavardytas, J. (red.). [2017]. Mokomės kalbėti angliškai 
[DvD]. vilnius: infostudija.

elektroninės 
knygos internete

sklar, J. [2011]. Principles of Web Design. Fith edition 
[žiūrėta 2018-03-09]. prieiga internetu: https://books.
google.lt/books?id=871XYjmnglQC&printsec=frontco
ver&dq=website+design&hl=en& sa=X&ved=0ahuKew
iQ99ODq97ZahvCvywKHQ8nDWmQ6aeipDaD#v=
onepage&q&f=false 
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3 .  s p e C i a l i e J i  R e i K a l av i m a i

3 . 1 .  e k o n o m i k o s  k a t e d r o s  s p e c i a l i e j i 
r e i k a l a v i m a i

ekonomikos katedra kuruoja Buhalterinės apskaitos ir Verslo įmo-
nių ekonomikos studijų programų baigiamųjų darbų rengimą. šiais 
ekonomikos katedros specialiaisiais reikalavimais stengiamasi papil-
dyti 1.2. skyriuje aprašytus bendruosius Baigiamojo darbo rengimo 
reikalavimus bei akcentuoti tam tikrus skirtumus.

3.1.1. Baigiamojo darbo įvadas

Jis rašomas pagal reikalavimus, pateiktus skyriuje 1.2.7., išskyrus 
tai, kad Buhalterinės apskaitos studijų programos Baigiamajame darbe 
nėra keliama hipotezė.

3.1.2. Baigiamojo darbo konceptualioji dalis

Ši dalis yra rašoma, laikantis reikalavimų, pateiktų skyriuje 1.2.8. 
Renkantis literatūros šaltinius konceptualiosios dalies analizei, studen-
tai turėtų atkreipti dėmesį, kad jie būtų kuo naujesni (didžiąją dalį turėtų 
sudaryti ne senesni kaip 5 metų šaltiniai).

3.1.3. Baigiamojo darbo analitinė – tiriamoji dalis

šių programų studentai savarankiškame empiriniame tyrime turėtų 
parodyti, kaip teorinėje Baigiamojo darbo dalyje ištirtoji problema at-
siskleidžia praktikoje, tai yra realioje aplinkoje – gamyboje, prekyboje, 
veiklos organizavime ir pan. analitinėje-tiriamojoje darbo dalyje gali būti 
atliekamas tyrimas (pagal temos ir problemos specifiką) vienoje ar keliose 
įmonėse, įstaigose, organizacijose. šioje darbo dalyje nagrinėjama įmo-
nių, įstaigų, organizacijų ūkinės veiklos medžiaga, dokumentai, statisti-
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niai rodikliai. atliekant tokią analizę, reikėtų pasirinkti tiriamojo objekto 
duomenų bazę mažiausiai už trejus metus. tai leistų Baigiamojo darbo 
autoriui ne tik konstatuoti situaciją, tačiau atskleisti tendencijas, įžvelgti 
ekonominių ir finansinių reiškinių raidos ir kaitos ypatumus, nustatyti dės-
ningumus. statistiniai ir kiti empiriniai tyrimų duomenys turėtų būti apra-
šomi, lyginami, grupuojami, sisteminami, argumentuotai interpretuojami. 
Remiantis įvairiais šiuolaikiniais metodais, Baigiamojo darbo autoriui 
svarbu teisingai įvertinti esamą padėtį, išaiškinti jos susidarymo priežas-
tis, įtaką darančius veiksnius ir atskleisti galimus išteklius padėčiai gerinti.

Baigiamojo darbo analitinė dalis turėtų prasidėti skyriumi „tyrimo 
metodika“. Joje Baigiamojo darbo autorius pabrėžia, kokius metodus 
taikė ir kokių rezultatų siekė. tyrimo metodai kiekvienu atveju pasiren-
kami, atsižvelgiant į nagrinėjamos problemos specifiką ir tyrimo objek-
tą. Baigiamajame darbe tyrimas atliekamas, laikantis loginio nuoseklu-
mo, parodyto 1 paveiksle.

1 pav. tyrimo metodikos pavyzdys



24

Buhalterinės apskaitos studijų programos Baigiamojo darbo antro-
je dalyje diplomantas turi išsamiai išnagrinėti analizuojamos įmonės 
objekto pagal pasirinktą temą apskaitos taikymą (pavyzdžiui, analizuo-
jamos įmonės turto apskaitos taikymą). Įmonės apskaitos taikymo as-
pektai turi atsispindėti ir studentų skaidrėse darbų viešojo gynimo metu. 

3.1.4. Baigiamojo darbo konstruktyvioji dalis

Verslo įmonių ekonomikos studijų programos Baigiamojoje darbo 
konstruktyvioje dalyje atsispindi įmonės veiklos tobulinimo priemonės, 
gerinimo kryptys, pateikiami argumentuoti siūlymai. siūlymai turi būti 
ekonomiškai pagrįsti, pateikiant skaičiavimus, parodant siūlymo įgy-
vendinimo sąnaudas, gaunamą efektą ir pan. naujai gauti ūkio subjekto 
veiklos rezultatai gali būti palyginami su faktine būkle. šioje dalyje 
neturėtų būti nepagrįstų, bendro pobūdžio pasiūlymų, pavyzdžiui, su-
mažinti savikainą ir taip gauti didesnį bendrąjį pelną.

Buhalterinės apskaitos studijų programos Baigiamojo darbo trečio-
je dalyje, atsižvelgiant į pasirinktą temą, turėtų būti atlikta analizuoja-
mo objekto analizė, taikant finansinės analizės metodus (pavyzdžiui, 
analizuojamos įmonės turto finansinė analizė). 

3.1.5. priedai

Juose būtina pateikti analizuojamos įmonės finansinę atskaitomybę 
bei atliktus ekonominius – finansinius skaičiavimus.

3 . 2 .  R e k r e a c i j o s  i r  t u r i z m o  k a t e d r o s  
s p e c i a l i e j i  r e i k a l a v i m a i

Rekreacijos ir turizmo katedra kuruoja Turizmo ir pramogų verslo 
industrijos programą. šios programos studentai gali rinktis tris specia-
lizacijas: kelionių ir ekskursijų vadybą, spa ir sveikatingumo turizmo 
vadybą bei renginių vadybą. pagal pasirinktą specializaciją studentas 
rengia savo Baigiamąją darbą.
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Baigiamojo darbo rengimas pradedamas temos pasirinkimu. galimi 
keli pasirinkimo būdai:

1. praktikos metu suformuluojama konkrečios įmonės ar organizaci-
jos užduotis, kuria siekiama spręsti realią jos veiklos problemą.

2. studijų metu atliktų kursinių darbų ir vykdytų tyrimų pagal studi-
jų krypties dalykus tęsinys, išsamiau nagrinėjant temą, į kurią studentas 
gilinosi studijų metu.

3. naujos temos, nagrinėjančios aktualias profesinės veiklos ar regi-
onui problemas, pasirinkimas.

3.2.1 Baigiamojo darbo struktūra 

Baigiamąjį darbą sudaro titulinis lapas (1 priedas), Baigiamojo dar-
bo užduotis (2 priedas), sąžiningumo deklaracija (3 priedas), anotacija 
(4 priedas), turinys (5 priedas), pagrindinių sąvokų ir terminų žody-
nas (6 priedas), įvadas, konceptualioji dalis, analitinė tiriamoji dalis ir 
konstruktyvioji dalis bei išvados, literatūra (9 priedas) ir priedai. lente-
lių ir paveikslų įforminimas aprašytas 2 skyriuje, o pavyzdžiai pateikti 
prieduose (7 ir 8 priedas).

3.2.2. Baigiamojo darbo įvadas

Įvade turi būti suformuluoti šie komponentai: temos aktualumas, te-
mos ištirtumas, darbo problema, darbo objektas, darbo tikslas, darbo 
uždaviniai, tyrimo metodai, darbo struktūra. 

3.2.3. Konceptualioji darbo dalis

šioje darbo dalyje autorius turi atskleisti, kaip įvairūs jo pasirinktos 
temos aspektai nagrinėjami lietuvos ir užsienio mokslininkų darbuose, 
monografijose, straipsniuose, įstatymuose. pateikdamas nagrinėjamos 
temos literatūros apžvalgą studentas turi atrinkti teorijas ir koncepcijas, 
kuriomis remiantis bus ieškoma atsakymo į tyrimo klausimą. autorius 
turi gebėti susirasti mokslinės literatūros šaltinius darbo tema, juos ana-
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lizuoti, sisteminti informaciją, rašyti akademinį tekstą. vengtini peri-
odiniai straipsniai. Remiantis atlikta apžvalga, turi būti pateikiamas 
nagrinėtų teorinių teiginių įvertinimas, argumentuojant savo nuomonę. 
pageidautina, jog studentas išryškintų kurią nors vieną mokslinę pozici-
ją, vieną modelį, kuris labiausiai tiktų jo darbo problemai spręsti. 

3.2.4. analitinė – tiriamoji darbo dalis

šioje dalyje tyrinėjami subjektai, tarkime, klientų nuomonės, dar-
buotojų gebėjimai, vadovų kompetencijos ir pan., tokiu atveju, dažniau-
siai naudojamos anketinės apklausos, interviu, stebėjimas, pokalbis, tes-
tavimas ir kiti panašaus pobūdžio socialinių tyrimų metodai. statistiniai 
ir kiti empiriniai tyrimų duomenys turėtų būti aprašomi, lyginami, gru-
puojami, sisteminami, argumentuotai interpretuojami. taip pat tyrimo 
ar analizės duomenys, privalo būti statistiškai apdoroti bei pateikti vaiz-
dine forma, tam gali būti naudojamos microsoft excel, spss bei kitos 
specialiosios kompiuterinės programos. tyrimo klausimynas yra suda-
romas griežtai remiantis atlikta konceptualioje dalyje mokslinės literatū-
ros analize. Darbo autorius šioje dalyje apibrėžia, kokius metodus taikė 
ir kokių rezultatų siekė. tyrimo metodai kiekvienu atveju pasirenkami, 
atsižvelgiant į nagrinėjamos problemos specifiką ir tyrimo objektą.

3.2.5. Konstruktyvioji darbo dalis 

Baigiamojo darbo dalyje, turėtų būti pateikiami konkretūs tobuli-
nimo, gerinimo etapai, kryptys, taip pat galimas tobulinimo modelis, 
analizuotos padėties gerinimui.

3.2.6. išvados 

išvadose atsispindi tai, kaip studentui pavyko pasiekti Baigiamojo 
darbo įvade iškeltus uždavinius. išvados nenumeruojamos.
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3 . 3 .  te i s ė s  k a t e d r o s  s p e c i a l i e j i  r e i k a l a v i m a i

teisės katedroje vykdomos šios teisės studijų krypties studijų pro-
gramos: Teisė ir Teisėsaugos institucijos bei Verslo ir investicijų teisė.

teisės studijų krypties studijų programų studentai ir dėstytojai reng-
dami ir vadovaudami teisės studijų krypties Baigiamiesiems darbams, 
remiasi teisės katedros specialiaisiais reikalavimais, kurie turėtų padėti 
metodiškai parengti gerus, moksliškai vertingus individualius ar grupi-
nius teisės studijų krypties Baigiamuosius darbus.

3.3.1. Baigiamojo darbo struktūra 

teisės studijų krypties studentai rašo Baigiamąjį darbą, kurio struk-
tūra susideda iš dviejų dalių: pagrindinės (konceptualiosios) dalies ir 
analitinės – tiriamosios dalies. 

3.3.2. tyrimų metodai

Baigiamojo darbo mokslinės literatūros analizei naudotini tyrimo 
metodai: mokslinės literatūros analizė, teismų praktikos analizė, teisės 
aktų analizė, sintezė, palyginimas, apibendrinimas. tiriamajai darbo 
daliai atlikti naudojami kokybiniai ir (arba) kiekybiniai tyrimo metodai.

3.3.3. nuorodų žymėjimas

• Cituojant teisės norminius aktus rašoma, pavyzdžiui: (lR poli-
cijos įstatymas // taR, 2015, nr. 74-891, aktuali redakcija nuo 
2017-01-01) arba jei pastraipos pradžioje įvardijamas įstatymas 
(taR, 2015, nr. 74-891, 2 str., aktuali redakcija nuo 2017-01-01).

• Cituojant teismų praktiką (Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje 
nr. atp-747-651/2016).

Kai šaltinis neturi nei konkretaus autoriaus, nei sudarytojo (pavyz-
džiui, įvairūs dokumentai, įstatymai, žodynai, nutarimai, įsakymai, ir kiti 
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teisės aktai), skliaustuose nurodomas dokumento pavadinimas ir publi-
kavimo metai arba teisės akto pavadinimas numeris bei aktuali redakcija.

internetinius šaltinius žymime laužtiniuose skliaustuose, nurodant 
autoriaus interneto svetainę ir kada buvo žiūrėta, pavyzdžiui, www.teis-
mai.lt [žiūrėta: 2017-02-01].

3.3.4. literatūra

literatūra – tai dalis, kurioje pateikiami naudotų šaltinių ir specialio-
sios literatūros aprašai, sudaryti pagal dokumento bibliografinio aprašo 
standartus. negalima į literatūros sąrašą įtraukti darbe nenaudotų infor-
macinių šaltinių. labai svarbu tinkamai pateikti darbe naudotos literatū-
ros sąrašą, kuris turi būti išsamus ir atspindėti Baigiamojo darbo temą. 
naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas teisės studijų krypties studentams 
pateikiamas tokia eilės tvarka (teisės aktai pateikiami hierarchine tvarka):

Norminiai teisės aktai: 
1. Konstitucija;
2. konstituciniai įstatymai;
3. kiti įstatymai;
4. seimo statutas, seimo nutarimai, kiti seimo priimti teisės aktai;
5. lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;
6. Respublikos prezidento dekretai ir potvarkiai;
7. vyriausybės nutarimai, sprendimai ir rezoliucijos;
8. ministrų, vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų 

vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai.
specialioji literatūra – pagal autorių pavardes surašoma abėcėlės 

tvarka (2 skyrius).
teismų praktika – pateikiama hierarchine tvarka pagal atitinkamo 

teismo kompetenciją: Konstitucinio teismo, lietuvos aukščiausiojo 
teismo, lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, lietuvos apy-
gardos bei apylinkės teismų sprendimai, nutarimai bei nutartys. užsie-
nio teismų praktika pateikiama po lietuvos teismų praktikos.
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internetiniai šaltiniai – internetiniai šaltiniai pateikiami pradedant 
nuo paskutiniojo peržiūrėtos šaltinio prieigos per internetą iki vėliausiai 
naudoto šaltinio. 

visi šaltiniai pateikiami originalo kalba. Į literatūros sąrašą reko-
menduojama įtraukti mokslines publikacijas bei užsienio mokslininkų 
publikuotos teisinės literatūros. 

naudotos literatūros įrašų pavyzdžiai:
Norminiai teisės aktai
1. lietuvos Respublikos Konstitucija // 1992, nr. 33-1014.
2. lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas // taR. 2002, 

nr. iX-743 (aktuali redakcija 2017-01-02).
3. lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų įstatymas // 

taR. 2015, nr. 2015-11216 (aktuali redakcija 2016-12-29).
4. lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas // 

taR. 1994, nr. i-657 (aktuali redakcija 2016-11-18)
Teismų praktika
1. lietuvos aukščiausiojo teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartis ci-

vilinėje byloje nr. 3K-3-56-219/2016.
2. lietuvos aukščiausiojo teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis 

civilinėje byloje nr. 3K-3-300-421/2015.
3. vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 14 d. nutartis baudžia-

mojoje byloje nr. 1a-140-315/2015.
4. Kauno apylinkės teismo 2015m. vasario 10 d. nutartis adminis-

tracinio teisės pažeidimo byloje nr. a2.8.-36-358/2015.
5. europos teisingumo teismo 2016 m. balandžio 7 d. sprendimas 

Ka Finanz Byla C-483/14.
6. europos žmogaus teisių teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimas 

nr. 18640/10, 18647/10, 18663/10 ir 18698/10.  

3 . 4 .  va d y b o s  k a t e d r o s  s p e c i a l i e j i  r e i k a l a v i m a i

vadybos katedra kuruoja tris studijų programas, tai yra Įstaigų ir 
įmonių administravimas, Išmanioji vadyba, Pardavimų ir logistikos va-
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dyba. šiame poskyryje pateikiami vadybos katedros  studentams Bai-
giamojo darbo specialieji reikalavimai.

3.4.1. Baigiamojo darbo struktūra

Baigiamąjį darbą sudaro titulinis lapas, Baigiamojo darbo užduo-
tis, sąžiningumo deklaracija, anotacija, turinys, pagrindinių sąvokų ir 
terminų žodynas, įvadas, trys dalys (aprašymas pateiktas 1.2), išvados, 
literatūra ir priedai.  prieduose pateikiamas laikaraštis.

3.4.2. titulinis lapas 

titulinio lapo aprašymas pateiktas bendruosiuose reikalavimuose 
1.2.1 ir 1 priede.

3.4.3. Baigiamojo darbo užduotis 

Baigiamojo darbo užduoties aprašymas pateiktas bendruosiuose rei-
kalavimuose 1.2.2 ir 2 priede.

3.4.4. sąžiningumo deklaracija 

sąžiningumo deklaracijos aprašymas pateiktas bendruosiuose reika-
lavimuose 1.2.3 ir 3 priede.

3.4.5. anotacija

anotacjos aprašymas pateiktas bendruosiuose reikalavimuose 1.2.4 
ir 4 priede.

3.4.6. turinys

turinio aprašymas pateiktas bendruosiuose reikalavimuose 1.2.5 ir 
5 priede.
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3.4.7. pagrindinių sąvokų ir terminų žodynas

pagrindinių sąvokų ir terminų žodyno aprašymas pateiktas bendruo-
siuose reikalavimuose 1.2.6 ir 6 priede.

3.4.8. Įvadas

Įvade turi būti visi 1.2.7 skyrelyje išvardinti komponentai. atkreip-
tinas dėmesys, kad įvade yra formuluojamas vienas tikslas ir trys 
uždaviniai. 

3.4.9. Konceptualioji dalis

Šioje darbo dalyje turi aiškiai išryškėti ir skirtingas įvairių užsienio ir 
lietuvių mokslininkų požiūris į nagrinėjamą problemą. teorijos, koncep-
cijos, idėjos turėtų būti nagrinėjamos, lyginamos tarpusavyje, pabrėžia-
ma, kuo mokslinės pozicijos skiriasi ar kuo yra  panašios. pageidautina, 
kad šio skyriaus pabaigoje studentas išryškintų kurią nors vieną moks-
linę poziciją, vieną modelį, kuris, autoriaus manymu, labiausiai tiktų jo 
darbo problemai spręsti, atskleistų praktinio pritaikymo galimybes. at-
likus mokslinės literatūros analizę formuluojama hipotezė, kuri analiti-
nėje-tiriamojoje dalyje patvirtinama ar atmetama. šios dalies pabaigoje 
privalu pateikti skyriaus apibendrinimą, taip pat žiūrėti į 1.2.8.

3.4.10. analitinė - tiriamoji dalis

Šioje dalyje tyrinėjami subjektai, tarkime, klientų nuomonės, dar-
buotojų gebėjimai, vadovų kompetencijos ir pan., tokiu atveju, daž-
niausiai naudojamos anketinės apklausos, interviu, stebėjimas, pokal-
bis, testavimas ir kiti panašaus pobūdžio socialinių tyrimų metodai. 
statistiniai ir kiti empiriniai tyrimų duomenys turėtų būti aprašomi, 
lyginami, grupuojami, sisteminami, argumentuotai interpretuojami. 
taip pat tyrimo ar analizės duomenys privalo būti statistiškai apdoroti 
bei pateikti vaizdine forma. tam gali būti naudojamos microsoft excel, 
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spss bei kitos specialiosios kompiuterinės programos. tyrimo anketa 
ar klausimynas yra sudaromi griežtai remiantis atlikta konceptualioje 
dalyje mokslinės literatūros analize. šioje darbo dalyje turi išaiškėti 
suformuota darbo įvade hipotezė patvirtinama ar paneigiama ir kodėl. 
Baigiamojo darbo analitinė dalis turėtų prasidėti skyriais „Įmonės pri-
statymas“, „tyrimo metodai“, „X“ įmonės tyrimo rezultatų analizė ar 
apibendrinimas“. poskyryje „tyrimo metodai“ darbo autorius pabrėžia, 
kokius metodus taikė ir kokių rezultatų siekė. tyrimo metodai kiekvie-
nu atveju pasirenkami, atsižvelgiant į nagrinėjamos problemos specifi-
ką ir tyrimo objektą, taip pat žiūrėti į 1.2.9. 

3.4.11. Konstruktyvioji dalis

šioje Baigiamojo darbo dalyje, turėtų būti pateikiami konkretūs to-
bulinimo, gerinimo etapai, kryptys, taip pat galimas tobulinimo mode-
lis, analizuotas padėties gerinimui. šiame skyriuje neteikiami pasiūly-
mai ir rekomendacijos, taip pat žiūrėti į 1.2.10. 

3.4.12. išvados

išvadose privalo atsispindėti tai, kaip pasiekti Baigiamojo darbo 
įvade iškelti uždaviniai. vienam uždaviniui suformuluojamos dvi išva-
dos. išvados nenumeruojamos, išsamesnis aprašymas pateiktas 1.2.11.

3.4.13. literatūra

literatūros aprašymas pateiktas bendruosiuose reikalavimuose 
1.2.12, 2 skyriuje ir 9 priede.

3.4.14. priedai

priedų aprašymas pateiktas bendruosiuose reikalavimuose 1.2.13. 
vadybos katedra organizuoja Baigiamojo darbo du tarpinius ir vieną 

katedrinį atsiskaitymą. pirmas atsiskaitymas yra konceptaliosios dalies 
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svarstymas, antras atsiskaitymas – konceptaliosios ir analitinės-tiria-
mosios dalių svarstymas. Katedriniame posėdyje yra svarstomas visas 
Baigiamasis darbas. studentų dalyvavimas svarstymuose privalomas. Į 
katedrą yra pateikiamas vienas Baigiamojo darbo egzempliorius. 

3 . 5 .  B e n d r ų j ų  d i s c i p l i n ų  k a t e d r o s  
s p e c i a l i e j i  r e i k a l a v i m a i

Bendrųjų disciplinų katedra kuruoja Statybos verslo vadybos studijų 
programą. šios studijų programos studentai Baigiamąjį darbą rengia 
vadovaudamiesi bendraisiais reikalavimas, pateiktais šiuose metodi-
niuose nurodymuose, bei specialiaisiais vadybos katedros reikalavi-
mais, pateiktais 3.4 poskyryje.

3 . 6 .  i n f o r m a t i k o s  k a t e d r o s  
s p e c i a l i e j i  r e i k a l a v i m a i

informatikos katedros baigiamojo darbo struktūra:
 - titulinis lapas (1.2.1. skyrelis, 1 priedas);
 - baigiamojo darbo užduotis (1.2.2. skyrelis, 2 priedas);
 - sąžiningumo deklaracija (1.2.3. skyrelis, 3 priedas);
 - anotacija (1.2.4. skyrelis, 4 priedas);
 - turinys (1.2.5. skyrelis, 5 priedas);
 - pagrindinių sąvokų ir terminų žodynas (1.2.6. skyrelis, 6 priedas);
 - įvadas (1.2.7. skyrelis);
 - trys pagrindinės darbo dalys (skyriai):

• analitinė darbo dalis (apimtis apie 15 – 20 p., 3.6.1. skyrelis);
• projektinė darbo dalis (apimtis apie 15 – 20 p., 3.6.2. skyrelis);
• praktinė darbo dalis (apimtis apie 15 – 20 p., 3.6.3. skyrelis).

 - išvados (1.2.11. skyrelis);
 - literatūra (1.2.12. skyrelis);
 - priedai (1.2.13. skyrelis).
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3.6.1 analitinė (teorinė) darbo dalis

ši dalis skirta atskleisti nagrinėjamos problemos ištirtumą bei tyri-
mo aktualumą. Joje turėtų būti atliekama lietuvoje ir užsienyje atliktų 
tyrimų, tiesiogiai susijusių su nagrinėjama tema, rezultatų analizė bei 
pateikiamas kompleksiškas analizuojamos problemos vertinimas. ana-
litinėje dalyje pateikiami apibendrinimai, apimantys esminių teiginių 
aptarimą. Kiekvienas šio skyriaus poskyris turi baigtis apibendrinimu, 
aptarimu, kuriame išryškinamos autorių nuomonės, aptariamos stiprio-
sios ir silpnosios pusės, pateikiamas asmeninis autoriaus požiūris į na-
grinėjamus klausimus. šioje darbo dalyje taip pat turėtų būti palygintos 
priemonės, programos, egzistuojančios sistemos, prototipai, analogai ir 
pan. pagal pasirinktus kriterijus, išskirti priemonių/programų/prototipų/
analogų privalumai ir trūkumai. analitinės darbo dalies pabaigoje turėtų 
būti atsakyta į klausimą, kodėl netinka egzistuojančios sistemos, sprendi-
mai, esantys analogai ir kodėl kuriama nauja sistema/programa/duomenų 
bazė/mobilioji aplikacija ar projektuojamas naujas kompiuterių tinklas.

šiame skyriuje atskleidžiama rašančiojo erudicija dalykinėje srity-
je, gebėjimas logiškai mąstyti ir nuosekliai dėlioti mintis. literatūros 
apžvalga parodo ne tik studento gebėjimą naudotis moksline literatūra, 
bet ir gebėjimą išskirti iš jos tai, kas vertingiausia, kas labiausiai pa-
grindžia pasirinktos temos aktualumą, jos mokslinę/praktinę vertę. šio-
je darbo dalyje būtinos aiškios nuorodos į analizės metu naudojamus 
šaltinius (aiškiai įvardijami cituojami literatūros šaltiniai bei autoriai, 
pateikiamos interneto adresų nuorodos, teisiniai aktai ir pan.).

Kompiuterių tinklų administravimo specializaciją pasirinkusiems 
studentams šioje dalyje rekomenduojama pateikti bent 2-jų realiai vei-
kiančių tinklų (arba jų modelių, jeigu tai teorinis darbas) aprašymus ir 
atlikti palyginamąją analizę. skyriaus gale reikėtų pateikti palyginamo-
sios analizės metu sudarytą rezultatų lentelę su trumpu apibendrinimu. 
tai leistų diplomantui priimti sprendimą ir paaiškinti, kokie naudotini 
naujai kuriamo tinklo kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai, priemonės, 
architektūriniai ir technologiniai sprendimai ir kt. (dydis, sparta, kaina, 
saugumas, organizavimas, administravimas ir t.t.), o kokie – atmestini. 
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šiame skyriuje reikėtų apžvelgti ir pateikti naujesnių mokslinių straips-
nių rekomendacijų tose būsimų sprendimų1 srityse, kur numatoma ką 
nors patobulinti ar pagerinti. Čia verta aprašyti ir tolimesniam darbui 
naudotą programinę įrangą ir jos galimybes: Cisco packet tracer, adre-
sų skaičiuotuvus, analizatorius ir pan.

teorinė dalis baigiama apibendrinamais bei pagrindimu, kas ir kodėl 
pasirinkta.

studentams ieškant literatūros, rekomenduojama naudotis šiomis 
mokslinėmis duomenų bazėmis:

1. Google scholar (http://scholar.google.lt/);
2. IEEEXplore (http://ieeexplore.ieee.org/);
3. ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/ );
4. ACM Digital Library (http://dl.acm.org/ );
5. Springer Link (https://link.springer.com/ ).
Dauguma minėtų bazių visaverčiai straipsniai yra mokami ir jų per-

žiūrai gali tekti įvesti prisijungimo vardą ir slaptažodį arba straipsnį 
pirkti. lietuvos verslo kolegija (toliau – ltvK) yra sudariusi su Klai-
pėdos universitetu (toliau – Ku) sutartį, todėl bet kurio Ku fakulteto 
bibliotekoje galima įsigyti skaitytojo bilietą ir įgyti teisėtą prieigą prie 
aukščiau išvardintų mokslo bazių. prisijungti prie šių bazių galima net 
ir iš namų kompiuterio, ne tik iš Ku tinklo. Įsigijus skaitytojo bilietą 
taip pat galima naudotis Ku bibliotekoje esančiais spausdintais šalti-
niais. Ku biblioteka, kaip ir ltvK biblioteka, turi elektroninį katalogą 
(http://ku.library.lt), kuriame galima ieškoti reikiamos informacijos bei 
pasižiūrėti, kuriame fakultete galima rasti ieškomą knygą ar vadovėlį.

alternatyva Ku bibliotekai, yra Klaipėdos apskrities viešoji ievos 
simonaitytės biblioteka (http://www.klavb.lt), kuri taip pat turi prieigas 
prie tam tikrų duomenų bazių, elektroninių knygų (http://www.klavb.lt/
lt/katalogai/duomenu-bazes.html).

Dar viena alternatyva – Google paieška. Kartais duomenų bazėse 
suradus tinkamą straipsnį, bet neturint visavertės prieigos prie jo, verta 
straipsnio pavadinimą įvesti į paieškos sistemą Google, nes kai kada 

1 Būtent sprendimų – technologijų ir jų taikymų praktikoje.
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autoriai savo mokslines publikacijas publikuoja asmeninėse svetainėse 
arba mokslo institucijų puslapiuose.

Būtina pažymėti, jog puikiai atliktoje literatūros analizės dalyje, 
straipsniai iš mokslinių duomenų bazių turi sudaryti mažiausiai pusę 
visų literatūros šaltinių.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos analitinėje darbo dalyje:
• daug nereikalingų, su darbo tema nesusijusių aprašinėjimų, 

perrašinėjimų;
• pateikiamos ir perrašinėjamos senai žinomos vadovėlinės tiesos;
• mažai analizuojama pati tyrimo problema;
• pridedami analizuojamų programų logotipai ir kt. nereikšmingi 

paveikslėliai, kurie neteikia jokios esminės informacijos;
• nesusisteminamos ir nelyginamos skirtingų autorių nuomonės, 

nepateikiami apibendrinimai.
Dirbtinis darbo apimties didinimas menkina paties darbo vertę ir apsun-

kina skaitymą. todėl rašyti reikėtų konkrečiai, griežtai laikantis aspektų, tie-
siogiai susijusių su nagrinėjama tema, t.y. pateikiant tik esminę informaciją. 
Analitinė darbo dalis turėtų sudaryti apie trečdalį baigiamojo darbo.

3.6.2. projektinė darbo dalis

3.6.2.1. projektinė darbo dalis programavimo specializaciją  
pasirinkusiems studentams

projektinė dalis skirta nagrinėjamos problemos sprendimo projek-
tavimui. šioje dalyje studentas demonstruoja programų inžinerijos ži-
nias ir gebėjimą projektuoti sistemas.

nagrinėjamo uždavinio sprendimo (kuriamos programos/progra-
minės įrangos/sistemos) projektas (projektavimo etapas) turi taip pat 
sudaryti trečdalį baigiamojo darbo.

programos/programinės įrangos/sistemos (toliau vadinama – siste-
ma) projektavimo dalyje turi būti pateikti funkciniai ir nefunkciniai 
reikalavimai, statinis ir dinaminis vaizdas, pasirinkta programavimo 
technologija.
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Modeliavimo metodikos pasirinkimas. skirtingi uždaviniai reika-
lauja skirtingų sprendimų, todėl yra sistemų projektavimo metodų įvai-
rovė. studentas turi mokėti pasirinkti projektavimo metodą, geriausiai 
tinkantį projektavimo užduočiai, arba sujungti kelių metodų savybes, 
kad gautų geriausią rezultatą.

projektavimo dalyje gali būti taikomos tokios plačiai naudojamos vei-
klos modeliavimo metodikos2: struktūrinė-funkcinė (metodai3 grindžiami 
DFD, DsD, FH notacijomis), objektinė (yra keletas skirtingų objektinių 
metodų, grindžiami uml arba kitomis kalbomis) ir kt. sudarytas veiklos 
sistemų (organizacijų) modeliavimo metodikų koncepcinis žemėlapis, 
leidžiantis susisteminti šių metodų įvairovę, pateiktas 2 pav.

Struktūrinė-funkcinė metodika realybę suvokia kaip sistemos funk-
cijų hierarchiją. Struktūrinė-funkcinė metodika grindžiama tokiais vei-
klos analizės principais:

1. Įmonės veiklą iš esmės apibūdina veiklos funkcijos (ar veiklos 
procesai), kurias ir reikia identifikuoti (sudaryti funkcijų sąrašą) 
ir modeliuoti.

2. veiklos funkcijos modeliuojamos taikant dekomponavimo prin-
cipą „iš viršaus žemyn“ (angl. Top-down Approach) – nuosekliai 
skaidant pasirinktą funkciją į vis smulkesnes dalis (sub-funkci-
jas) tiek kartų, kiek yra prasminga modeliavimo tikslo požiūriu. 
taip gaunamas funkcijų hierarchijos (FH) modelis.

3. Funkcijos modeliavimui paprastai naudojamos duomenų srautų 
diagramos (angl. Data Flow Diagrams – DFD).

2 sistemų kūrimo metodika (angl. methodology) apibrėžiama kaip procedūrų, 
metodų, priemonių ir dokumentų rinkinys, padedantis sistemų kūrėjams su-
projektuoti ir įgyvendinti naują sistemą. metodika sudaryta iš stadijų, kurios 
savo ruožtu gali turėti smulkesnius etapus. Kiekvienos stadijos įeiga ir išeiga 
yra tiksliai apibrėžiama. metodika pataria sistemų kūrėjams, kaip tinkamai 
pasirinkti metodus, geriausiai tinkančius kiekvienam projekto etapui vykdyti, 
padeda jiems planuoti, valdyti, kontroliuoti ir įvertinti sistemų projektus.

3 metodas (angl. technique) yra būdas arba pagrindiniai veiksmai, atliekami 
siekiant užsibrėžto tikslo sistemos kūrimo metu. sistemos projektavimas 
yra susijęs su įvairių metodų taikymu siekiant galutinio tikslo – sukurti vei-
kiančią sistemą.
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4. veiklos funkcijos (veiklos procesai) siejasi tarpusavyje per in-
formacinius ar materialius srautus. informacinių srautų sandarą 
(struktūrą) modeliuoti naudojamos duomenų struktūrų diagra-
mos (angl. Data Structure Diagram – DSD). materialių srautų 
struktūrą modeliuoti galima naudojant taip pat DsD notaciją.

2 pav. veiklos sistemų (organizacijų) modeliavimo metodikų koncepcinis 
žemėlapis (mindjet mindmanager protm priemonės aplinkoje) modeliuoti.

Objektinė modeliavimo metodika skiriasi nuo struktūrinės-funkcinės 
metodikos realybės suvokimo principais, kurioje pagrindinis dėmesys 
skiriamas sistemos funkcijų specifikavimui. šiandien objektinis projek-
tavimas taikomas kaip bendra filosofija organizacijų sistemų kūrimui, 
programų inžinerijai, veiklos procesų inžinerijai ir pertvarkymui bei 
žinių bazėms. Objektinis požiūris pirmiausia sutelkia dėmesį proble-
minės srities objektų identifikavimui, po to realizuoja reikalingas funk-
cijas per atitinkamų objektų sąveikas. Dauguma objektinio modeliavi-
mo metodikų naudoja vieningą/ unifikuotą modeliavimo kalbą – uml 
(angl. Unified Modeling Language), kuri numato kelių tipų probleminės 
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srities modelius (analizę). sistemos specifikacijos gali būti tik forma-
lios. Jos vaizduojamos grafine ar tekstine forma. grafinis vaizdavimas 
turi aiškių privalumų – lengviau suprantamas, greičiau įsisavinamas. 
naudojama grafinė kalba – uml diagramos, kurios, esant reikalui, pa-
pildomos tekstiniais aprašais, lentelėmis ar formalia kalba išreikštais 
reikalavimais. 

siekiant suprasti kuriamą sistemą ar sudaryti jos eskizinį projektą, 
praktikoje paplitęs UML naudojimas:

• reikalavimų specifikacija (projektuojamos sistemos uml pa-
naudojimo atvejų diagrama, o funkciniai reikalavimai išvedami 
panaudojimo atvejų diagramos pagrindu, taip pat kiekvienam 
panaudojimo atvejui sudaromos specifikacijos, naudotojo ir sis-
temos sekų diagramos, veiklos diagramos ir t. t.);

• kompiuterizuojamos veiklos proceso modelis (uml veiklos 
diagrama);

• dalykinės srities struktūros modelis (uml esybių klasių 
diagrama);

• sistemos elgsenos modelis (sekų, būsenų, veiklos diagramos, vaiz-
duojančios kompiuterizuotoje sistemoje vykdomus procesus).

Reikalavimų inžinerijos pagrindą sudaro informacinių poreikių ana-
lizė ir reikalavimų sistemai specifikavimas:

1. informacinių poreikių analizė – konceptuali sistemos užsakovo 
ir jos naudotojo reikmių, tikslų ir prielaidų analizė.

2. Reikalavimų specifikavimas – kuriamosios sistemos elgesio bei 
apribojimų jai užrašymas.

Reikalavimų specifikavimo ir projektavimo etapai gana glaudžiai 
siejasi ir persidengia (3 pav.).

Dažnai nauja informacinė sistema kuriama vietoje jau esamos kom-
piuterizuotos sistemos, iš kurios tenka besąlygiškai perimti dalį spren-
dimų, todėl dalis reikalavimų specifikacijos gali būti sudaroma jau eg-
zistuojančių projektinių sprendimų pagrindu.
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3 pav. Reikalavimų specifikavimo ir projektavimo etapų sąsaja

Projektavimo etape sudaromas reikalavimų kuriamai sistemai mo-
delis. specifikuoti reikalavimus sistemai galima pateikiant naudotojų 
panaudojimo atvejų (angl. use case) diagramas (uml standartas), at-
vaizduojančios sistemos funkcionalumo aspektą.

aprašomi visi sistemos panaudojimo atvejai. panaudojimo atvejo 
aprašo pavyzdys pateikiamas žemiau.

„pa1“ panaudojimo atvejo aprašymas:
Panaudojimo atvejo Nr. 1
Panaudojimo atvejis 
(PA)
Tikslas
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Aktoriai
Ryšiai su kitais PA
Nefunkciniai 
reikalavimai
Prieš-sąlygos
Sužadinimo sąlygos
Po-sąlygos
Pagrindinis scenarijus
Alternatyvūs scenarijai

analogiškomis lentelėmis aprašomi visi likę atvejai.
Funkciniams reikalavimams specifikuoti gali būti atliekami tokie 

veiksmai:
• kompiuterizuojamos veiklos kontekstas gali būti padalintas į vei-

klos įvykius, kurių pagrindu apibrėžiami kuriamosios sistemos 
panaudojimo atvejai (panaudojimo atvejų diagrama);

• kiekvienas panaudojimo atvejis gali būti aprašytas scenarijumi – 
žingsnių seka, užtikrinančia panaudojimo atvejį atitinkančių už-
duočių įvykdymą;

• kiekvienas scenarijaus žingsnis – aktoriaus aprašomas veiksmas 
(panaudojimo atvejo dalis);

• scenarijaus žingsniai aprašomi aktoriui priimtinomis sąvokomis, 
todėl dažniausiai yra per bendri, kad detaliai apibrėžti kuriamo-
sios sistemos galimybes;

• su scenarijaus žingsniais susiejami atitinkami funkciniai reikala-
vimai, apibrėžiantys atliekamos veiklos specifiką.

Funkcinių reikalavimų nustatymo procesas atliekamas remiantis ži-
niomis apie dalykinę sritį, naudotojo poreikių analize ir kompiuterizuo-
jamo objekto kontekstu (4 pav.).
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4 pav. principinė funkcinių reikalavimų nustatymo ir panaudojimo atvejų 
padalinimo į žingsnius schema

Reikalavimų specifikavimo ir projektavimo etapų sąsaja.
Formuluojami funkciniai reikalavimai, kurie yra sistemingai klasi-

fikuojami ir susiejami su tikslinėmis naudotojų grupėmis. Funkcinio 
reikalavimo pildymo kortelės pavyzdys pateikiamas žemiau.

pirmo funkcinio reikalavimo (FR1) pildymo kortelė:
Reikalavimas #: FR1 Reikalavimo 

tipas:
Funkcinis Įvykis/

panaudojimo 
atvejis #:

Aprašymas:
Pagrindimas:
Šaltinis:
Tikimo kriterijus:
Užsakovo 
tenkinimas:

Užsakovo  
netenkinimas:

Priklausomybės: Konfliktai:
Papildoma 
medžiaga:
Istorija:

analogiškai pildomos antro, trečio, ketvirto ir t. t. funkcinio reikala-
vimo užpildytos kortelės.
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Funkciniai reikalavimai išvesti panaudojimo atvejų diagramos pa-
grindu (funkcinių reikalavimų sistemos nustatymo proceso fragmentas 
pateiktas 5 pav.).

5 pav. Funkcinių reikalavimų sistemos nustatymo proceso fragmentas

suformuluoti nefunkciniai reikalavimai sistemai, kurie yra irgi sis-
temingai klasifikuojami. nefunkcinio reikalavimo aprašymo pavyzdys 
pateikiamas žemiau.

Reikalavimai sistemos išvaizdai. pirmo nefunkcinio reikalavimo 
(nFR1) pildymo kortelė:
Reikalavimas #: nFR1 Reikalavimo 

tipas:
nefunkcinis Įvykis/

panaudojimo 
atvejis #:

visi

Aprašymas:
Pagrindimas:
Šaltinis:
Tikimo 
kriterijus:
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Užsakovo 
tenkinimas:

Užsakovo  
netenkinimas:

Priklausomybės: Konfliktai:
Papildoma 
medžiaga:
Istorija:

analogiškos pildymo kortelės pildomos ir kitiems nefunkciniams 
reikalavimams: reikalavimai panaudojamumui, reikalavimai vykdymo 
charakteristikoms ir t.t.

sudarant reikalavimų kuriamai sistemai modelį būtina atsižvelgti į 
Baigiamojo darbo užduotyje nurodytus reikalavimus sistemos funkci-
onalumui, sistemos architektūrai ir nefunkcinius reikalavimus (tokius 
kaip efektyvumas, patikimumas, sauga, kaina ir kt.).

sudarius reikalavimų sistemai modelį, toliau pateikiamas sistemos 
architektūros aprašymas – apibendrintas sistemos modelis, projektuo-
jamos sistemos komponentai, jų tarpusavio sąveika, šių modulių apra-
šymas (komponento apibrėžimas, komponento atsakomybė, apribojimai, 
struktūra (kokie subkomponentai jį sudaro)), sąveikavimas su kitais kom-
ponentais, duomenų bazės (jei toks yra) modelis, duomenų struktūra(os), 
klasių (jei tokios yra) diagramos. užduoties analizė turi būti sudaryta iš 
dviejų dalių: loginis (koncepcinis) programinio produkto modelis (pa-
rodo pagrindinius funkcinius komponentus ir jų sąryšį, nepriklausomai 
nuo techninių detalių ir funkcionalumo realizacijos; fizinis modelis (ap-
rašomas programinio produkto modelis konkrečių realizavimo priemo-
nių dalykinės srities terminais – žinomas ne tik duomenų bazės tipas, bet 
ir konkreti duomenų bazių valdymo sistema (DBvs)).

Jeigu kuriamas programinės įrangos projektas – pateikiami progra-
minės aplinkos bei algoritmų aprašymai. algoritmai aprašomi formalia 
kalba ir (arba) blokinėmis schemomis.

veiklos modeliai yra konstruojami kompiuterizuotų paketų, api-
būdinamų kaip Case (angl. Computer-Aided Systems Engineering) 
priemonės, leidžiančios įgyvendinti modelius atitinkamoje sistemų in-
žinerijos aplinkoje. veiklos modeliai kuriami ir taikomi pirmuosiuose 
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sistemų projektavimo etapuose. naudojamos tokios Case priemonės 
kaip Microsoft VisioTM, MagicDrawTM, PowerDesignerTM ir kt.

Didelę programinės įrangos dalį sudaro schemos, specifikacijos ir 
standartinis kodas, kuriuos galima sugeneruoti automatiškai; reikala-
vimai taikomosioms programoms nuolat kinta, ir programinio produk-
to kūrimas nesibaigia iki pat jo gyvavimo pabaigos. todėl modeliais 
grindžiamas kūrimas mDD (angl. Model Driven Development) yra vie-
nintelė priemonė, leidžianti įveikti informacinių technologijų gausą ir 
dažnus programinės įrangos pokyčius.

tradicinis sistemos kūrimo gyvavimo ciklas pavaizduotas 6 pav.
informacinių sistemų (is) gyvavimo ciklo etapų pavadinimai:
1. naudotojo reikalavimų analizė;
2. naudotojo reikalavimų specifikavimas;
3. Reikalavimų informacinių sistemų (is) programinei įrangai 

specifikavimas;
4. sistemos (architektūros) projektavimas (loginis projektavimas);
5. programų (detalusis) projektavimas (fizinis projektavimas);
6. Realizavimas (kodavimas);
7. programų testavimas: atskirų dalių testavimas;
8. programų testavimas: is testavimas;
9. is eksploatavimas;
10. is palaikymas.
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6 pav. tradicinis „krioklio tipo“ informacinių sistemų  
kūrimo gyvavimo ciklas
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taigi, projektinė darbo dalyje studentas pademonstruoja savo gebė-
jimus atlikti analitiko darbą, t.y. vykdyti produkto specifikaciją.

3.6.2.2. projektinė darbo dalis kompiuterių tinklų administravimo 
specializaciją pasirinkusiems studentams

2-oji Baigiamojo darbo dalis – pasirinkto sprendimo modeliavimas 
Cisco Packet Tracer programa. antrojo skyriaus pradžioje rekomen-
duojama trumpai sukonkretinti, kas ir kodėl pasirinkta. toliau darbe 
turėtų būti pateikiamas būsimojo tinklo modelis, pradedant nuo bendro 
aprašymo ir palaipsniui pereinant prie sudėtingesnių sprendimų. modelis 
apima visumos ir atskirų dalių aprašymus (veikimo algoritmus, schemas, 
diagramas), adresų padalijimo lenteles, taikomus saugos ir darbo orga-
nizavimo principus, protokolus, maršrutizavimą, komutavimą, prieigas, 
topologijas ir t.t. visa tai pateikiama glaustai, lentelių ar grafiniu pavi-
dalu su būtinais paaiškinimais, tačiau neįsileidžiant į plačius įrangos 
charakteristikų aprašymus (tai jau yra 1-oje Baigiamojo darbo dalyje).

Didžiąją antrosios dalies apimtį turėtų sudaryti packet tracer 
sugeneruoti modeliai: schemos, diagramos bei rezultatų lentelės 
(įterpiama eksportuojant arba kopijuojant kaip paveikslus iš pačios pro-
gramos). Cisco packet tracer programa leidžia sumodeliuoti tinklą dar 
iki jo praktinės realizacijos taip, kad išryškėtų visos jo gerosios savybės 
ir silpnosios vietos. Kitaip sakant, ši programa leidžia atlikti praktinę 
natūrinio eksperimento dalį virtualioje terpėje, nesinaudojant jokiais 
realiais įrankiais bei įrangos pavyzdžiais4.

šioje dalyje taip pat reikia pateikti naujojo tinklo kiekybinių ir 
kokybinių charakteristikų skaičiavimus iš 1-oje dalyje apžvelgtų 

4 pasitaikanti problema: visavertis eksperimentas įmanomas modeliuojant 
tinklą tik su Cisco siūloma įranga, tiek technine, tiek programine. Kitus ga-
mintojus Cisco tiesiog ignoruoja ir tai visiškai suprantama. galbūt, moky-
mosi tikslais to visiškai pakanka, tačiau praktinėje veikloje specialistas gali 
susidurti ir su kitų gamintojų siūloma ar jau anksčiau įsigyta įranga. antra 
vertus, Cisco modelis gali būti nesunkiai adaptuotas, jeigu gerai supranta-
ma, kas daroma ir kokių rezultatų galima tikėtis.
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mokslinių šaltinių. Kitu atveju, jeigu surasti tinkamų mokslinių 
straipsnių nepavyko, pateikiami studijų literatūroje rekomenduojami 
tinklo adresų, spartos (pralaidumo) ir vėlinimų skaičiavimai, iš jų 
nustatant būsimo tinklo „siauras“ vietas ir galimus trikdžius, redagavimo 
būdu pažymint tas vietas schemose bei numatant optimalius problemų 
sprendimus. taip pat čia galėtų būti pateiktas naujai suprojektuoto 
tinklo konfigūravimo planas.

Dalies pabaigoje apibendrinama, kokie technologiniai sprendimai 
išgauti remiantis sukurtu modeliu, pateikiant juos sekančioje dalyje. 
tuo pačiu metu formuluojama šią darbo dalį patvirtinanti išvada.

3.6.3. praktinė darbo dalis

praktinėje darbo dalyje aprašoma pateikiamo sprendimo praktinė 
realizacija. Jeigu kuriamas programinis produktas, aprašomas jos funk-
cionalumas, aptariami, ar visi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai 
buvo įgyvendinti, paveikslėlių pagalba demonstruojama sistemos reali-
zacija. šioje dalyje studentas turi aprašyti realizaciją taip, jog skaityto-
jas galėtų patikrinti, ar visi projektinėje dalyje suformuluoti funkciniai 
ir nefunkciniai reikalavimai buvo įgyvendinti. Praktinės dalies aprašas 
neturėtų užimti daugiau nei trečdalio viso baigiamojo darbo.

Kompiuterinių tinklų administravimo specializaciją pasirinkusiems 
studentams 3-oje Baigiamojo darbo dalyje – sudaryto modelio realiza-
cijoje – gali būti aprašomi šie skyreliai:

• Projektiniai skaičiavimai – detalizuojama, kokios įrangos pagal-
ba įgyvendinamas sukurtasis modelis ir pateikiami šios įrangos 
kataloginiai duomenys iš gamintojų ar pardavėjų.

• Skaičiavimai – parodoma, kaip nustatomas kompiuterių tinklo 
projektui reikalingas įrangos ir medžiagų kiekis, apskaičiuoja-
mos tinklo elementų charakteristikos, darbo sąnaudos ir kiti eko-
nominiai rodikliai. šių skaičiavimų detalumas turėtų būti toks, 
kad vėliau būtų galima sudaryti atliekamų statybos ir elektros 
montažo darbų kalkuliacijas su orientaciniais įkainiais.
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• Brėžiniai – tai tinklo įrangos: maršrutizatorių, komutavimo spin-
tų, šakotuvų, kabelinės ir antenų sistemų, prieigos taškų išdėsty-
mo – dokumentacija, paprastai atliekama autoCaD programa, 
nurodant tikslius įrangos montavimo matmenis, prieigos zonas, 
realiais masteliais pavaizduojant eksplikacijas pastatų, patalpų ir 
teritorijų, kur įrengiamas projektuojamas tinklas.

• Sąmatos – tai dokumentas, kuriame lentelės pavidalu pateikiama 
informacija, kiek ir kokios įrangos reikia nupirkti, kiek bus su-
naudota medžiagų ir darbo, kiek kainuos viso tinklo įrengimas, 
įskaitant montavimo ir derinimo darbus.

• Kita projektinė dokumentacija – šiame poskyryje aprašomos 
tinklo saugos priemonės, jeigu tuo tikslu nėra išskirta atskiro5 
skyrelio kompiuterių tinklo saugai 2-oje darbo dalyje. Čia ga-
lėtų būti pateikti įrangos gamintojų ir tiekėjų rekvizitai, ga-
rantiniai įsipareigojimai, instrukcijos ir panaši projektą lydinti 
dokumentacija.

3.6.4. išvados ir pasiūlymai

Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, kurios apibūdintų šio darbo 
pasirinktos temos teorinę sampratą, jos logiškumą atliekant tyrimus bei 
atsakytų į iškeltus darbo uždavinius. Jos privalo atitikti Baigiamojo 
darbo pavadinimą, tikslą, uždavinius ir rezultatus. išvados formuluo-
jamos aiškiai, daromi esminiai apibendrinimai. išvados yra nenume-
ruojamos, tačiau rekomenduojama, jog kiekvienas uždavinys atitiktų 
išvadą. išvados turi būti suformuotos taip, jog atsakytų į iškeltus užda-
vinius. pavyzdžiui, jeigu vienas iš uždavinių buvo „ištirti...“, tai išvada 
turėtų būti formuluojama taip: „ištyrus ..., nustatyta ...“. išvadose taip 
pat galima pateikti autoriaus individualią nuomonę apie gautus tyrimo 
rezultatus ir suformuluoti rekomendacijas.

5 tai būtų privalumas! 
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4 .  B a i g i a m O J O  D a R B O  R e n g i m O  
i R  g Y n i m O  t va R K a

4 . 1 .  B a i g i a m o j o  d a r b o  r e n g i m o  e t a p a i

Kiekvienos katedros vedėjas einamojo studijų semestro (nuolatinių 
studijų – v, ištęstinių – vii) pradžioje per 2 – 3 savaitę parengia ir 
viešai skelbia Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo grafiką. studentai, 
rašydamas Baigiamąjį darbą, privalo laikytis šiame grafike patvirtintų 
Baigiamojo darbo rengimo etapų ir terminų.

Baigiamojo darbo rašymą studentas pradeda Baigiamojo darbo te-
mos pasirinkimu. temų sąrašas skelbiamas viešai kartu su Baigiamojo 
darbo rengimo etapais ir terminais. studentas gali siūlyti ir savo temą. 
Bet kuriuo atveju prašymą dėl Baigiamojo darbo rašymo (11 priedas) 
studentas katedrai turi pateikti iki einamojo studijų semestro (nuolati-
nių studijų – v, ištęstinių – vii) 11 savaitės.

Katedros sudaryta darbo grupė peržiūri temų formuluotes ir tvirtina 
jas katedros posėdyje. patvirtintos Baigiamųjų darbų temos su paskir-
tais Baigiamųjų darbų vadovais skelbiamos viešai iki einamojo studijų 
semestro (nuolatinių studijų – v, ištęstinių – vii) 14 savaitės pabaigos.

Kai Baigiamojo darbo tema patvirtinta ir paskirtas vadovas, studen-
tas kreipiasi į jį ir pradeda rengti Baigiamąjį darbą. pirmiausia, studen-
tas susitinka su vadovu ir aptaria Baigiamojo darbo koncepciją (darbo 
tikslą, uždavinius, tyrimo metodiką ir pan.) bei iki einamojo studijų se-
mestro pabaigos (nuolatinių studijų studentai iki v semestro pabaigos, 
ištęstinių – vii semestro pabaigos) suderina Baigiamojo darbo užduotį 
(2 priedas). atsižvelgiant į atitinkamos katedros reikalavimus, konsul-
tuojantis su vadovu, gali būti pildomas laikaraštis, kuris pateikiamas 
kartu su Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimu.

studentas, konsultuodamasis su vadovu, pradeda rašyti Baigiamąjį 
darbą ir iki paskutiniojo studijų semestro (nuolatinių studijų – vi, iš-
tęstinių studijų – viii) 4 savaitės pabaigos pateikia vadovui Baigiamojo 
darbo struktūrą, parašytą darbo įvadą ir teorinės dalies metmenis. pateik-
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ta Baigiamojo darbo dalis aptariama su vadovu bei atitinkamos katedros 
posėdyje studentui išsakomos pastabos ir pasiūlymai ir jis toliau tobulina 
jau parašytas Baigiamojo darbo dalis bei pradeda rašyti kitas darbo dalis.

Baigta Baigiamojo darbo teorinė dalis bei empirinės dalies pirminis 
variantas parengiamas ir pateikiamas vadovui iki paskutiniojo studi-
jų semestro (nuolatinių studijų studentai – vi, ištęstinių – viii) 10 – 
12 savaitės. pateiktos dalys vėl aptariamos su vadovu bei atitinkamos 
katedros posėdyje, išsakomos pastabos ir pasiūlymai. esant būtinybei, 
gali būti koreguojama Baigiamojo darbo struktūra, tikslinama tema. 
Baigiamasis darbas rašomas toliau.

visas Baigiamasis darbas turi būti parašytas iki semestro (nuola-
tinių studijų – vi, ištęstinių studijų – viii) 15 savaitės. studentas ne 
vėliau kaip 3 darbo dienos iki Baigiamojo darbo pristatymo į katedrą 
turi pateikti galutinį Baigiamojo darbo variantą vadovui, kad pastarasis 
galėtų parašyti atsiliepimą (12 priedas), kurį studentas privalo pristatyti 
į katedrą kartu su Baigiamuoju darbu.

4 . 2 .  B a i g i a m o j o  d a r b o  g y n i m o  e t a p a i

Baigiamojo darbo gynimas vyksta dviem etapais. pirmame etape 
Baigiamieji darbai svarstomi katedros posėdyje, dalyvaujant darbų au-
toriams. Katedros posėdžiai vyksta paskutiniąją studijų semestro (nuo-
latinių studijų – vi, ištęstinių – viii) savaitę.

Diplomantas, ginantis Baigiamąjį darbą katedroje, privalo pateikti 
neįrištą Baigiamąjį darbą su darbo autoriaus ir vadovo parašais bei Bai-
giamojo darbo vadovo preliminarų atsiliepimą (12 priedas). Katedros 
dėstytojų komisija peržiūri Baigiamąjį darbą ir, jei visi reikalavimai 
tenkinami, darbas ginamas katedroje. gynimo katedroje metu paste-
bėjus esminių trūkumų darbo ginti Kvalifikacinėje baigiamojo darbo 
gynimo komisijoje neleidžiama. Dalyvaujant diplomantui ir darbo va-
dovui katedra sprendžia, ar darbą galima pataisyti ir po to ginti, ar darbą 
taisyti iš esmės ir ginti kitais studijų metais. nusprendus, jog darbas ati-
tinka jam keliamus reikalavimus, jis teikiamas ginti viešai, o katedros 
vedėjas skiria recenzentą. antrame etape Baigiamasis darbas ginamas 
Kvalifikacinėje Baigiamojo darbo gynimo komisijoje.



52

studentai ne vėliau kaip dvi savaitės prieš viešą gynimą Kvalifikacinėje 
Baigiamojo darbo gynimo komisijoje (pagal sudarytą grafiką) turi į katedrą 
pristatyti du egzempliorius galutinai parengto Baigiamojo darbo. Darbe turi 
būti užpildyta ir pasirašyta darbo užduotis (2 priedas) ir gale įklijuotas vokas 
su įdėta elektronine laikmena. Baigiamasis darbas atnešamas kartu su va-
dovo parašytu, bet neįsegtu atsiliepimu (12 priedas). Baigiamojo darbo pra-
džioje (prieš turinį) privalo būti įsegta Deklaracija apie savarankišką darbo 
atlikimą (3 priedas). autorius(-iai) yra atsakingas(-i) už tai, kad Baigiama-
jame darbe nebūtų pažeistos kitų asmenų autorinės teisės, nebūtų pateikta 
neskelbtina informacija, kuriai taikomi lietuvos Respublikos teisės aktais 
nustatyti skelbimo apribojimai. studentus iki viešo Baigiamojo darbo gyni-
mo likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms privalo Baigiamąjį darbą įkelti į 
elektroninę duomenų bazę.

studentų Baigiamieji darbai yra recenzuojami. studentas su recen-
zija turi teisę susipažinti vieną dieną prieš Baigiamojo darbo gynimą. 
studentui, kurio Baigiamąjį darbą recenzentas įvertino nepatenkina-
mai, paliekama teisė įprastine tvarka viešai ginti Baigiamąjį darbą.

4 . 3 .  B a i g i a m o j o  d a r b o  g y n i m o  
K v a l i f i k a c i n ė j e  k o m i s i j o j e  e i g a

Kvalifikacinės Baigiamojo darbo gynimo komisijos pirmininkas su-
pažindina studentus su Kolegijos direktoriaus įsakymu ir primena pa-
grindinius reikalavimus, kurių studentai turi laikytis Baigiamojo darbo 
pristatymo ir gynimo metu. Kvalifikacinė Baigiamojo darbo gynimo ko-
misija ir studentai privalo laikytis Baigiamojo darbo gynimo sąrašo ei-
liškumo, išskyrus tuos atvejus, kai Komisijos pirmininkas numato kitaip.

posėdžio metu komisijos nariai, studentai ir kiti dalyvaujantys as-
menys turi laikytis bendrųjų etikos normų, būti tolerantiški, neužgau-
lioti vieni kitų, susilaikyti nuo išankstinių viešų vertinimų.

Baigiamajam darbui pristatyti studentui skiriama 7 – 10 min. per 
tą laiką studentas privalo įvardyti nagrinėjamą problemą, jos naujumą, 
naudotus tyrimo metodus, gautus rezultatus ir pateikti pagrindines iš-
vadas bei pasiūlymus ir demonstruoti profesines kompetencijas, kurias 
įgijo studijų metu. pristatymo metu klausimai studentui neteikiami.
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po Baigiamojo darbo pristatymo posėdžio sekretorius supažindina ko-
misiją ir studentą su vadovo atsiliepimu, recenzija ir įvardija pastebėtus trū-
kumus. studentui suteikiama teisė atsakyti į vadovo ir recenzento pastabas.

studentui atsakius į vadovo ir recenzento pastabas, komisijos nariai tei-
kia klausimus, susijusius su Baigiamojo darbo tema. Klausimus, susijusius 
su pateiktu darbu, gali teikti ir kiti gynimo metu auditorijoje esantys daly-
viai. Komisijos pirmininkas gali nutraukti diskusijas, jei pateiktas nekonkre-
tus, nekorektiškas arba su tema nesusijęs klausimas. Komisijos nariai turi 
pareikšti žodžiu, ar į jų pateiktus klausimus buvo tinkamai atsakyta.

Komisijai pageidaujant, studentas turi pateikti naudotus tyrimo ins-
trumentus (užpildytus klausimynus ir kt.).

Baigus ginti Baigiamuosius darbus visiems studentams, skelbiamas 
uždaras komisijos posėdis, kurio metu tariamasi dėl galutinio Baigia-
mojo darbo įvertinimo. Baigiamojo darbo vertinimo procedūros ir tvar-
ka išsamiai aprašyti Bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir gynimo 
tvarkos aprašo iX skyriuje. Baigiamojo darbo įvertinimo rezultatai 
skelbiami viešai pasibaigus komisijos posėdžiui. studentui pageidau-
jant, jo gynimo rezultatai gali būti viešai neskelbiami.

Jei studentas nesutinka su Baigiamojo darbo įvertinimu arba mano, 
kad buvo pažeistos gynimo procedūros, jis turi teisę teikti apeliaciją 
Kolegijos Apeliacijų nuostatuose nustatyta tvarka.

4 . 4 .  p a k a r t o t i n i s  B a i g i a m o j o  d a r b o  r e n g i m a s  
i r  g y n i m a s

Darbo, kurio neleidžiama ginti, autorius yra braukiamas iš studentų 
sąrašų. Baigiamieji darbai, kurie per gynimą katedroje nepateko į lei-
džiamų ginti darbų sąrašą, pačių studentų prašymu gali būti rašomi iš 
naujo ir ginami ne anksčiau kaip kitą semestrą. Kvalifikacinėje Baigia-
mojo darbo gynimo komisijoje neapgintas darbas patobulintas gali būti 
ginamas ne anksčiau kaip po vienerių studijų metų.

negynus Baigiamojo darbo vienerių studijų metų bėgyje, studentas 
privalo kartoti paskutiniųjų studijų metų kursą.
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5 .  n a u D i n g Ų  pata R i m Ų  s K Y R i u s

5 . 1 .  s t i l i a i  i r  j ų  n a u d o j i m a s

stilius – tai teksto formatavimo komandų rinkinys, turintis tam tikrą 
vardą. naudojantis stiliais žymiai greičiau ir patogiau sutvarkysite 
dokumentą, sudarysite jo turinį, abėcėlinę rodyklę ir t.t.

Word automatiškai kiekvienai teksto daliai naudoja skirtingą stilių: 
pagrindinėje dokumento dalyje esančiam tekstui galioja stilius nOR-
mal (ĮpRastasis), antraštėms – HeaDeR (antRaštė), FOOt-
eR (pORaštė) ir t.t.

vartotojas gali pats susikurti savo stilių arba pasinaudoti Word stan-
dartiniais stiliais, kurie jam suteikia dar daugiau galimybių.

sparčiuosius taikymo stilius mes matome meniu HOme (pagRin-
Dinis). aktyvus stilius (šiuo metu naudojamas stilius) paprastai būna 
pažymėtas. pateiktame pavyzdyje aktyvus stilius yra tekstas.

norint išsikviesti stilių dialogo langą, reikia paspausti rodyklę, esan-
čią stilių paskyros apatiniame dešiniajame kampe . iškvietus stilių 
dialogo langą, atsiranda visas stilių sąrašas (7 pav.). 

stilius gali būti skirtas pastraipai (paragraph) arba simboliui (cha-
racter). Kai stilius skirtas pastraipai, nepaisant, kiek teksto buvo pažy-
mėta, jis bus suteiktas visai pastraipai, o simboliui skirtas stilius – tai 
teksto daliai, kuri bus pažymėta. nuo 2007 metų ofiso versijose atsira-
do ir susietas stilius, kuris tinka ir pastraipoms, ir simboliams (linked 
(paragraph and character). šiame sąraše prie stilių (pav. dešinėje pu-
sėje), skirtų pastraipai, bus matyti simbolis , prie stilių, skirtų sim-
boliui – raidė a, o prie susietų stilių - . matome, jog Normal stilius 
yra skirtas pastraipai, st – simboliui (pažymėtai teksto daliai), o tarkim 
all – abiems atvejams.
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7 pav. spartieji taikymo stiliai Word programoje

Stiliaus kūrimas. stiliaus kūrimas prasideda iškvietus stilių dialogo 
langą  ir iš jo pasirinkus mygtuką  New Style (Naujas stilius). 

atsidaro dialogo langas, kuriame nurodome stilių parinktis. Kuriant 
stilius reiktų laikyti 2 skyriuje nurodytų įforminimo reikalavimų.

iškvietus naują stiliaus kūrimo langą, jame nurodomi žemiau apra-
šyti parametrai.

Name
Pavadinimas

nurodome stiliaus pavadinimą. patarimas: jeigu 
stiliaus pavadinimą pradėsite apatiniu brūkšneliu 
(_), jūs jį visada matysite stilių viršuje.

Style type
Stiliaus tipas nurodome stiliaus tipą: pastraipų, simbolio ar susietą.

Style based on:
Stiliaus pagrindas

nurodome, kokio stiliaus pagrindu kuriame naują 
stilių, t.y. iš kokio stiliaus programai nukopijuoti 
pradinius atributus. Jeigu pakeisite stilių, kurio 
pagrindu kūrėte, keisis ir kuriamasis stilius. Jei 
norite, kad stilius kuriamajam neturėtų įtakos, 
pasirinkite – nO stYle (JOKiO stiliaus).
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Style for following 
paragraph
Šios pastraipos stilius

nurodome, kokį stilių turės paskiau einanti 
pastraipa. Jei spustelėję Enter pereisite iš 
kuriamą stilių turinčios pastraipos į naują, joje 
bus pavartotas toks stilius, kokį nurodysite šiame 
laukelyje.

toliau dialogo lange pateikti pagrindiniai formatavimo įrankiai, žemiau 
parodyta, kaip atrodys jūsų kuriamas stilius, po pavydžiu seka detalus 
stiliaus aprašas.
Add to quick style list
Įtraukti į sparčiojo 
stilių taikymo sąrašą

sukurtas stilius bus įtrauktas į sparčiojo stilių 
taikymo sąrašą, t.y. atsiras meniu HOme 
(pagRinDinis) stilių sąraše.

Automatically update
Automatiškai naujinti

Kai komanda pažymėta, stilius bus automatiškai 
atnaujintas, jeigu jūs uždėsite papildomus 
formatavimo elementus. pvz., sukūrėte stilių, 
jį pritaikėte visiems referato pavadinimams, 
norėdami dar „pagražinti“ pavadinimą, 
dokumento lange pavadinimui uždėjote šešėlį. 
vadinasi naujasis formatavimo elementas 
(šešėlis) bus automatiškai įtrauktas į stilių.

Only in this document
Tik šiame dokumente taikyti šį stilių tik šiame dokumente

New documents based 
on this template
Naujuose 
dokumentuose 
pagrįstuose šiuo 
šablonu

taikyti šį stilių visuose dokumentuose, kurie bus 
sukurti šio šablono pagrindu, t.y. sukurtą stilių 
matysite ne tik šiame dokumente, bet ir naujuose 
dokumentuose.

Jeigu ne visus stiliaus formatavimo elementus randate stiliaus kūri-
mo lange, papildomus formatavimo elementus galite išsikviesti išsklei-
dę mygtuką FORmat (FORmatuOti):

• FOnt (šRiFtas) – šriftas ir jo visi nustatymai.
• paRagRapH (pastRaipa) – pastraipos nustatymai.
• taBs (taBuliatORiai) – tabuliacijos nustatymai.
• BORDeR (KRaštinė) – kraštinių ir fono nustatymai.
• language (KalBa) – kalbos taisymo nustatymai 

(„spelingo“).
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• FRame (Rėmelis) – rėmelio nustatymai.
• numBeRing (numeRavimas) – numeravimo nustatymai.
• sHORtCut KeY (spaRtieJi Klavišai) – galite priskirti 

sparčiųjų klavišų derinį sukurtam stiliui.
nustačius visus reikiamus šrifto nustatymus, spaudžiamas mygtukas 

OK, sukuriamas stilius bei uždaromas dialogo langas. Rekomenduoja-
ma susikurti stilius visiems elementams pagal pirmos lentelės reika-
lavimus, t.y. sukurti atskirus stilius skyrių ir poskyrių pavadinimams, 
tekstui, paveikslų pavadinimams, lentelių pavadinimams ir t.t.

Stiliaus vartojimas.
stilių uždėti tiek tekstui, tiek pastraipai galima iš sparčiojo stilių tai-

kymo meniu (kuris matomas Home (pagrindinis) įrankų juostoje) arba 
iš išsikviesto stiliaus sąrašo (paspaudus  mygtuką). Reikėtų prisimin-
ti, jeigu stilius yra skirtas simboliams, tai būtina tekstą pažymėti.

5 . 2 .  a u t o m a t i n i s  t u r i n i o  s u d a r y m a s

turinys kuriamas stilių pagrindu – WORD gali automatiškai su-
rinkti į vieną vietą tekstą, kuris turi tam tikrą nurodytą stilių. Word ne 
tik surenka į vieną vietą stiliais pažymėtą tekstą, bet ir automatiškai 
užrašo puslapių numerius, pasikeitus tekstui ar puslapio numeriams, tu-
rinys gali būti atnaujinamas.

tam, kad pereiti prie turinio kūrimo, pirma pakalbėkime apie turinio 
lygius, kuriuos būtina suprasti, norint teisingai sudaryti turinį. pavyz-
džiui, 8 pav. turinys yra sudarytas iš 3 lygių:

• pirmą turinio lygį visada sudaro įvadas, visi skyriai (1, 2, 3 ir t.t.), 
išvados, literatūros sąrašas, priedai)

• antrą turinio lygį sudaro visi poskyriai (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2 ir t.t.)

• trečią turinio lygį sudaro visi skyreliai (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.1 ir t.t.
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8 pav. trijų lygių turinio pavyzdys

Jeigu būtų dar ir skyrelio poskyriai (pavyzdžiui, 1.1.1.1, 1.1.1.2 ir 
t. t.) tada turinys jau turėtų keturis turinio lygius.

Kadangi turinys sudaromas stilių pagrindu, todėl prieš kuriant turinį, 
pirmiausia būtina susikurti tiek skirtingų stilių, kiek lygių turi jūsų 
turinys. pavyzdžiui, jeigu jūsų turinys turi tris lygius, būtina susikurti 
3 skirtingus stilius, kurių pavadinimai, kad būtų lengviau patiems susi-
gaudyti galėtų būti tokie: _skyrius, _poskyris, _skyrelis.

taigi, susikūrus stilius ir juos atitinkamai pritaikius Baigiamojo 
darbo pavadinimams, galima jau kurti automatinį turinį. tam naudo-
jama komanda: ReFeRenCes – taBle OF COntents – inseRt 
taBle OF COntents (nuORODOs – tuRinYs – ĮteRpti 
tuRinĮ)

pasirinkus komandą, atsidaro 9 pav. pateiktas dialogo langas.
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9 pav. automatinio turinio kūrimo langas

turinio peržiūroje matome, kaip atrodys mūsų turinys, jeigu mes ne-
keisime nustatymų ir tiesiog paspausime OK. Būtina atkreipti dėmesį, 
jog pagal nutylėjimą į turinį bus įtraukti tie pavadinimai, kuriems bus 
uždėtas Heading1 (antraštė1), Heading2 (antraštė2), Heading3 (antraš-
tė3) stiliai. tarkime jūs sukūrėte tris stilius (_skyrius, _poskyris, _sky-
relis), uždėjote juos atitinkamiems pavadinimams, pasirinkote turinio 
sudarymui nurodytą komandą ir paspaudėte OK. Jums WORD turinio 
nesudarys ir rodys klaidą, nes jūsų pavadinimai sužymėti ne su Heading 
stiliais, o su jūsų sukurtais stiliais. tam, kad tai nurodyti kompiuteriui, 
būtina paspausti mygtuką Options (Pasirinktys). atsidariusiame dia-
logo lange (10 pav.) nurodome su kokiu stiliumi, koks turinio lygis yra 
sukurtas. pavyzdžiui, visiems skyriams uždėtas stilius _skyrius, todėl 
ties juo įrašomas 1, nes skyriai sudaro pirmą turinio lygį. analogiškai 
su kitais turinio lygiais. spaudžiame OK.
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10 pav. turinio lygiai ir jiems priskirti stiliai

grįžus į turinio peržiūros langą, matoma, kad turinys jau bus suda-
rytas iš nurodytų stilių.

mygtukas Modify (modifikuoti) yra skirtas turinio formatavimo 
nustatymams. pavyzdžiui, turinyje įprasta, kad visi skyriai būtų rašomi 
didžiosiomis raidėmis ir tarpas tarp eilučių 1,5 lines. taigi, spaudžiame mod-
ify ir atsiveria 11 pav. pavaizduotas dialogo langas. matome, jog pažymėta 
TOC1, vadinasi visi čia atlikti nustatymai galios tik 1 turinio lygiui. Jeigu 
norėtume ir antram turinio lygiui pakeisti formatavimo nustatymus, būtina 
pasirinkti TOC2. iš apačioje pateikto aprašymo matoma, jog pagal dab-
artinius nustatymus po skyriaus bus paliktas 5pt tarpas, pavadinimas bus 
rašomas 12 pt, times new Roman šriftu, automatiškai bus atnaujinamas. 
taigi, norint nustatyti, kad skyriai būtų parašyti didžiosiomis raidėmis, 
būtina dar kartelį paspausti Modify (modifikuoti) mygtuką. atsivėrusiame 
dialogo lange pasirenkame reikiamus turinio lygio įforminimo nustatymus. 
po to užtvirtiname savo pasirinkimus paspausdami OK.
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 11 pav. turinio įforminimo dialogo langas

grįžus prie turinio lygių, galima pasižymėti antrą turinio lygį (TOC2) 
ir jam pakeisti nustatymus, jeigu reikia. lygiai taip pat elgiamasi ir su 
kitais turinio lygiais. nustačius turinio lygių formatus, sugeneruojamas 
automatinis turinys. 

Jeigu darbo eigoje keičiasi turinys ar puslapių skaičius, turinį galima 
atnaujinti su dešiniu pelės klavišu paspaudus ant turinio ir pasirinkus 
komandą upDate FielD (nauJinti lauKĄ).

taigi, norint sukurti dokumente automatinį turinį, reikia laikytis 
tokių žingsnių:

1. sukuriame stilius ir juos uždedame toms teksto dalims, kurias 
norime matyti turinyje.
 - nepamirškite, jog skirtingiems turinio lygiams reikalingi 

skirtingi stiliai.
2. pasirenkame komandą inseRt (ĮteRpimas) -> ReFeRen-

Ces (nuORODa) -> inDeX and taBles (RODYKlė iR 
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sĄRašai) ir pereiname į kortelę taBle OF COntents 
(tuRinYs).
 - paspaudę mygtuką OptiOns (pasiRinKtYs) nurodykite, 

kokius stilius naudojote atskiriems turinio lygiams.
 - paspaudę mygtuką mODiFY (mODiFiKuOti) nurodykite, 

kaip turi būti suformatuoti visi jūsų turinio lygiai, t.y. koks 
turinio šrifto dydis, tarpas tarp eilučių ir t.t. atkreipiame dė-
mesį, kad skirtingiems turinio lygiams formatavimo reikala-
vimus būtina nurodyti atskirai.

5 . 3 .  C i t a v i m a s  i r  a u t o m a t i n i s  
l i t e r a t ū r o s  s ą r a š o  s u d a r y m a s

Bibliografinės nuorodos (literatūros šaltiniai) darbe organizuojamos 
(-jami) pagal tam tikras taisykles, standartus. šiuo metu pasaulyje eg-
zistuoja daug įvairių citavimo stilių. Jų autoriai yra įvairios asociacijos, 
universitetai, periodinių leidinių redakcijos; net įvairiose mokslo sri-
tyse yra paplitę skirtingi citavimo stiliai. informatikos mokslų srityje 
labiausiai paplitęs ieee citavimo stilius. socialiniuose moksluose nau-
dojamas apa stilius. pagal kolegijoje nusistovėjusią tvarką, baigiamu-
siuose darbuose literatūros šaltiniai cituojami remiantis apa stiliumi. 
Word programoje meniu juostoje References – Citations & Bibliograp-
hy, Style jūs galite rasti ir kitus citavimo stilius (apa, Chicago, Har-
vard, isO ir t.t.).

norint pasinaudoti automatiniu citavimu ir literatūros sąrašo su-
darymu, būtina, visus šaltinius suvesti. tai galima padaryti pasirin-
kus komandą ReFeRenCes -> inseRt CitatiOn -> aDD neW 
sOuRCe (nuORODOs -> ĮteRpti CitatĄ -> pRiDėti nauJĄ 
šaltinĮ). 12 pav. pateikiamas pasirinkto šaltinio tipo (knygos) įvedi-
mo dialogo langas.
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Type of Source (šaltinio tipas) – nurodomas šaltinio tipas (knyga, knygos skyrius, 
straipsnis, internetinis šaltinis ir t.t.)
Author  – autorius
Title – pavadinimas
Year – metai
City – miestas
Publisher – leidėjas
Standart Number – standartinis numeris
Show All Bibliography fields – rodyti visus bibliografijos laukus

12 pav. šaltinio įvedimo langas

pasirinkus kitą literatūros šaltinio tipą, bus matomi kiti bibliografi-
jos laukai. paspaudus mygtuką OK, bus sukuriamas šaltinis, kurį bus 
galima cituoti. 

norėdami įtraukti vietos rezervavimo ženklą, kad galėtumėte kurti 
citatą ir pildyti šaltinio informaciją vėliau, spustelėkite Add New Pla-
ceholder / Pridėti naują vietos rezervavimo ženklą. šaltinių tvarkytu-
ve šalia vietos rezervavimo ženklo šaltinių atsiranda klaustukas. tokiu 
atveju literatūros šaltinį galima įsivesti vėliau.

Citavimas. Įvestą literatūros šaltinį, tekste galima cituoti tiesiog 
pasirenkant šaltinį iš šaltinių sąrašo. šaltinių sąrašą rasite ReFeRen-
Ces -> inseRt CitatiOn (nuORODOs -> ĮteRpti CitatĄ). 
pasirinkus norimą pacituoti šaltinį, nustatatome citavimo stilių – apa. 
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naudojamų šaltinių sąrašas gali tapti gana ilgas. Kartais galite ieš-
koti cituoto šaltinio kitame dokumente naudodami komandą Manager 
source / Tvarkyti šaltinius.

pasirinkus komandą atsidaro dialogo langas, kuris padalintas į dvi 
dalis: Master List/Pagrindinis sąrašas ir Current List/Esamas sąra-
šas. Pagrindiniame sąraše rasite visus ankstesnius arba dabartiniame 
dokumente cituotus šaltinius. esamame sąraše matysite tik šiame doku-
mente cituotus šaltinius.

paieškos laukelyje Search pagalba galite susirasti šaltinį įvesdami 
autoriaus pavardę.

mygtuko Copy pagalba galite iš pagrindinio sąrašo šaltinį perkelti į 
esamą sąrašą.

mygtuko Delete pagalba galite panaikinti šaltinį.
mygtuko Edit pagalba galite redaguoti šaltinį
mygtuko New pagalba galite įvesti naują šaltinį.

5 . 4 .  p a v e i k s l ė l i ų  i r  l e n t e l i ų  a u t o m a t i n i s  
n u m e r a v i m a s  b e i  k r y ž m i n i ų  n u o r o d ų  k ū r i m a s

Word programa leidžia uždėti antraštes (pavadinimus) įterpiamiems 
objektams: lentelėms, paveikslėliams, grafikams, lygtims ir pan. an-
traščių panaudojimas leis sudaryti antraščių turinį (pavyzdžiui, lentelių 
sąrašą, paveikslėlių sąrašą ir pan.), vykdyti reikalingų objektų paiešką 
pagal antraštes, be to, perkėlus objektus į kitą vietą, pridėjus papildo-
mą objektą ar panaikinus kurį nors objektą, jie bus automatiškai pernu-
meruojami ir atnaujinami paspaudus klavišą F9. taigi, antraštės (angl. 
caption) – tai dokumento objekto (lentelės, paveikslėlio, lygties ir kt.) 
sunumeruotas pavadinimas. Dažniausiai ją sudaro objekto numeris, eti-
ketė (tipas) ir pats objekto pavadinimas.

sunumeruoti objektą galime pasirinkdami komandą ReFeRenCes 
-> inseRt CaptiOn (nuORODOs -> ĮteRpti antRaštĘ). pasi-
rinkus komandą, atsidaro 13 pav. pavaizduotas dialogo langas.
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Caption – įterpiamo objekto pavadinimas. šiuo atveju Varlytė.
label – antraštės etiketė (tipas). pasirenkame antraštės etikelę, kurią 
norime naudoti. pavyzdžiui, lentelė, paveikslėlis, lygtis ir t. t.
position – antraštės padėtis: po objektu (below selected item) arba 
virš objekto (above selected item).
new label – naujos etiketės (naujo tipo) sukūrimas. Čia galime su-
sikurti naują etiketę. pavyzdžiui, pas mus paveikslėliai numeruojami 
taip: 1 pav. tai pasirinkus naują etikelę, galėsime susikurti „pav.“
Delete label – ištrinti sukurtą etiketę.
numbering – objektų numeravimas. pavyzdžiui, ii lentelė ir  
1-a lygtis ir pan.
autoCaption – automatinis antraščių įdėjimas.

13 pav. antraštės įvedimo langas

išsikvietus šią komadą, pirmiausia reikia 
	pasirinkti norimą etiketę (label), o jeigu tokios nėra – susikurti ją 

paspaudžiant New Label
	pakeisti numeravimą (jeigu netinka standartinis), 
	užrašyti laukelyje Caption objekto pavadinimą. neužrašius pa-

vadinimo, jį bus galima užrašyti ir pačiame Word dokumente.
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Įterpus naują objektą ir jo antraštę, „microsoft Word“ automatiškai 
atnaujina antraščių numerius. tačiau jeigu panaikinsite ar perkel-
site antraštę, antraštes turėsite atnaujinti rankiniu būdu. tam būtina 
pažymėti visą dokumente esantį tekstą (paspaudžiant CtRl + a) ir 
paspausti funkcinį klavišą F9 (update).
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1 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
INFORMATIKOS KATEDRA (12 pt, Bold) 

leidžiama ginti
______________ katedros vedėja
___________________________

2018-05-...

BAIGIAMOJO DARBO PAVADINIMAS  
(16 pt, Bold)

Baigiamasis darbas (12 pt)

Darbą parengė
(palikti vieną eilutės tarpą parašui)
tii-14 gr. stud. vardenis pavardenis

Darbo vadovas
(palikti vieną eilutės tarpą parašui)
Doc. dr. vardenis pavardenis

Recenzentas
(palikti vieną eilutės tarpą parašui)
pareigos vardas pavardė

Klaipėda, 2018
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2 priedas
LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA

________________________ KATEDRA

tviRtinu
____________ katedros vedėja

____________
          (parašas)
_________________________
       (vardas pavardė)
20__-___-___

BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS

___________________________ studijų programos studentui (-ei) Vardeniui Pavardeniui 
siūlome atlikti baigiamąjį darbą tema: 

BAIGIAMOJO DARBO PAVADINIMAS

Baigiamojo darbo baigimo data 20__ m. gegužės 31 d. 
Baigiamojo darbo duomenys, reikalavimai: 
Baigiamojo darbo tikslas – (įrašomas suformuluotas tikslas)
Baigiamojo darbo uždaviniai: (išvardijami uždaviniai)
1.
2.
3.
Baigiamojo darbo struktūra: 
titulinis lapas
Baigiamojo darbo užduotis
sąžiningumo deklaracija
anotacija
tuRinYs
pagRinDiniŲ sĄvOKŲ iR teRminŲ žODYnas
ĮvaDas
1. sKYRius
2. sKYRius
3. sKYRius
išvaDOs
liteRatŪRa
pRieDai

Baigiamasis darbas turi būti parengtas ir pateiktas pagal Ramašauskas, O., grigolienė, R., martinkienė, J. 
ir kt. (2018). Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla.

Baigiamojo darbo vadovas vardenis pavardenis
 (parašas)      (vardas, pavardė)
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3 priedas

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

aš, Vardenis Pavardenis, kandidatas _______________________
_____________________ profesinio bakalauro kvalifikaciniam laips-
niui gauti, patvirtinu, jog  šis baigiamas darbas atliktas savarankiškai ir 
jame naudota tik tokia papildoma informacija, kuri nurodyta literatūros 
sąraše.

taip pat tvirtinu, kad baigiamajame darbe nėra naudojamasi kitų 
darbais to nenurodant ir nė viena baigiamojo darbo dalis nepažeidžia 
jokių asmens ar institucijos autorinių teisių. garantuoju, kad nė viena 
baigiamojo darbo dalis nebuvo pateikta jokiai kitai aukštojo mokslo 
institucijai kaip akademinis atsiskaitymas.

 _______________ ___________________________
              (parašas)                 (studento vardas, pavardė)
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4 priedas
ANOTACIJA

Autorius: Vardas Pavardė 
Baigiamojo darbo pavadinimas: Komercinių bankų aktyvų ir pasyvų 

valdymo tobulinimas 
Baigiamajame darbe suformuluotos lietuvoje veikiančių bankų aktyvų 

ir pasyvų valdymo problemos, išanalizuoti ir susisteminti įvairių lietuvos 
ir užsienio autorių teoriniai ir praktiniai aktyvų ir pasyvų valdymo tyrimai, 
pateikti kredito, likvidumo, palūkanų normos rizikos valdymo metodai, 
įvertinti naujausi pasaulio mokslininkų aktyvų ir pasyvų valdymo modeliai. 
išsamiai analizuojamos kapitalo pakankamumo bei didinimo valdymo 
mokslinės problemos. 

Darbe atlikta lietuvos Respublikos norminių aktų, įtakojančių bankų 
aktyvų ir pasyvų valdymą, analizė. patvirtinama autoriaus suformuluota 
hipotezė, kad pasirinkta komercinių bankų aktyvų ir pasyvų valdymo strategija 
tiesiogiai įtakoja komercinių bankų veiklos efektyvumą. 

Raktiniai žodžiai: komercinis bankas, banko aktyvai, banko pasyvai, 
rizikos valdymo metodai. 

ABSTRACT

Author: Vardas Pavardė 
Title of Final Thesis: The possibilities of improvement of Management of 

Bank Active and Passive
this final thesis formulates problems of active and passive assets of the 

banks conducting their business in lithuania; it analyses and systemizes 
theoretical and practical research into bank active and passive assets conducted 
by various lithuanian and foreign authors. it also presents methods of credit 
and liquidity interest rate risk management and assesses the latest models of 
active and passive asset management by world scientists.

the paper presents a detailed analysis of scientific problems of capital 
sufficiency and increase management, along with profit and liquidity balance 
issues, an analysis of legal acts of the Republic of lithuania that directly 
influence bank activities.

Keyworks: Commercial Bank, Bank Active, Bank Passive, Risk 
Management Methods.
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5 priedas



73

6 priedas

PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ IR TERMINŲ ŽODYNAS

A
Archeologinis kultūrinis draustinis - teritorija, kurioje saugomas ištirtas ar neiš-
tirtas archeologinis kompleksas, taip pat mitologinė, sakralinė ar ritualinė vietovė, 
sukurta gamtos ar žmogaus (turizmo terminų žodynas, 2009).
 
B
Balneologija - mokslas, tiriantis mineralinius vandenis, jų fizines, chemines savy-
bes ir poveikį žmogaus organizmui (turizmo terminų žodynas, 2009).
 
D
Dalykinis turizmas (angl. business tourism, meetings tourism) - turizmo rūšis, 
kai keliaujama darbo ar profesiniais reikalais, įgyti profesinių žinių, jas papildyti 
ar pagilinti. tai konferencijų, seminarų, parodų, sporto ir kitų renginių lankymas 
(turizmo terminų žodynas, 2009).
 
K
Kurortas – įstatymu suteiktas statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra moks-
liškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių 
vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus mikroklimatas, rekreacinių želdinių, 
vandens telkinių) ir išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius gy-
dymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms (lietuvos Respublikos turizmo 
įstatymas, 1998 m. kovo 19 d. nr. viii-667).
 
S
Sveikatingumo paslauga – sveikatos stiprinimo paslauga, kurią teisės aktų rei-
kalavimus atitinkančiose patalpose teikia specialistas, teisės aktų nustatyta tvarka 
įgijęs reikiamą kvalifikaciją.
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T
Turistinė vietovė -  bet kuri vietovė, į kurią atvyksta turistas, jeigu tik ji yra už 
turisto įprastinės aplinkos ribų (vaitekūnas, povilanskas, 2011).
TIES – (angl. the international ecotourism society) - pasaulio ekoturizmo draugija.

U
UNWTO – (angl. united nations World tourism Organisation) Jungtinių tautų 
pasaulio turizmo organizacija.
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7 priedas

PAVEIKSLŲ CITAVIMO PAVYZDŽIAI

paveikslo citavimo pavyzdys, kai paveikslas paimtas iš knygos, žurnalo ar 
straipsnio:

1 pav. e. paslaugų lygmenys es e. valdžios vertinimo metodikoje  
(Dzemydienė ir kt., 2016, 36 p.)

paveikslo įforminimo pavyzdys su nurodytais įforminimo reikalavimais 
pateiktas 2 pav.

6 pt tarpas 

6 pt tarpas 6 pt tarpas 6 pt tarpas 

12 pt tarpas 12 pt tarpas 

viengubas tarpas tarp eilučių 
Šrifto dydis – 12 pt 

viengubas tarpas  
Šrifto dydis – 12 pt 

viengubas tarpas  
Šrifto dydis – 10 pt 

Pavaizduoti pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas lygmenys. Kaip matome iš pateikto paveikslo 

– penktas lygmuo yra pats svarbiausias (1 pav.). 

 
1 pav. E. paslaugų lygmenys ES e. valdžios vertinimo 

metodikoje (Dzemydienė ir kt., 2016, 36 p.) 

penktas e. paslaugų lygmuo – aukščiausias lygmuo, kuriam priklauso tokios e. paslaugos, kaip .... 

 

 

Pateikiamos įmonių fiksuotos ir kintamos palūkanos bei pateikiami skaičiavimo pavyzdžiai įmonei 

A ir įmonei B (1 lentelė). 

1 lentelė 
Apsikeitimo sandorio dalyviams taikytinos palūkanų normos (Jurevičienė, 2015, 158 p.) 

 
 

 

Kaip matome iš atliktos analizės lyginant A ir B įmones, kurios paskolą gauna skirtingomis 

sąlygomis, geresnes .... 

  

 Fiksuotos Kintamos 
Įmonė A R(a) = 10.0 proc. r(a) = liBOR + 0.3 proc. 
Įmonė B R(b) = 11.2 proc. r(b) = liBOR + 1.0 proc. 
Palūkanų skirtumas R(b)-R(a) = 1.2 proc. r(b) – r(a) = 0.7 proc. 

6 pt tarpas 

12 pt tarpas po lentele (iki teksto) 

12 pt tarpas iki lentelės numeracijos 

6 pt tarpas 

2 pav. paveikslo įforminimo pavyzdys su reikalavimais
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8 priedas

LENTELėS CITAVIMO PAVYZDYS

1 lentelė
Apsikeitimo sandorio dalyviams taikytinos palūkanų normos (Jurevičienė, 
2015, 158 p.)

Fiksuotos Kintamos
Įmonė a R(a) = 10.0 proc. r(a) = liBOR + 0.3 proc.
Įmonė B R(b) = 11.2 proc. r(b) = liBOR + 1.0 proc.
palūkanų skirtumas R(b)-R(a) = 1.2 proc. r(b) – r(a) = 0.7 proc.

lentelės įforminimo pavyzdys su nurodytais reikalavimais pateikiamas 3 pav.

6 pt tarpas 

6 pt tarpas 6 pt tarpas 6 pt tarpas 

12 pt tarpas 12 pt tarpas 

viengubas tarpas tarp eilučių 
Šrifto dydis – 12 pt 

viengubas tarpas  
Šrifto dydis – 12 pt 

viengubas tarpas  
Šrifto dydis – 10 pt 

Pavaizduoti pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas lygmenys. Kaip matome iš pateikto paveikslo 

– penktas lygmuo yra pats svarbiausias (1 pav.). 

 
1 pav. E. paslaugų lygmenys ES e. valdžios vertinimo 

metodikoje (Dzemydienė ir kt., 2016, 36 p.) 

penktas e. paslaugų lygmuo – aukščiausias lygmuo, kuriam priklauso tokios e. paslaugos, kaip .... 

 

 

Pateikiamos įmonių fiksuotos ir kintamos palūkanos bei pateikiami skaičiavimo pavyzdžiai įmonei 

A ir įmonei B (1 lentelė). 

1 lentelė 
Apsikeitimo sandorio dalyviams taikytinos palūkanų normos (Jurevičienė, 2015, 158 p.) 

 
 

 

Kaip matome iš atliktos analizės lyginant A ir B įmones, kurios paskolą gauna skirtingomis 

sąlygomis, geresnes .... 

  

 Fiksuotos Kintamos 
Įmonė A R(a) = 10.0 proc. r(a) = liBOR + 0.3 proc. 
Įmonė B R(b) = 11.2 proc. r(b) = liBOR + 1.0 proc. 
Palūkanų skirtumas R(b)-R(a) = 1.2 proc. r(b) – r(a) = 0.7 proc. 

6 pt tarpas 

12 pt tarpas po lentele (iki teksto) 

12 pt tarpas iki lentelės numeracijos 

6 pt tarpas 

3 pav. lentelės citavimo pavyzdys su nurodytais reikalavimais
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11 priedas

_____________________________________________________________________
(vardas, pavardė, didžiosiomis raidėmis)

_____________________________________________________________________
(grupė, specializacija)

_____________________________________________________________________
(telefono nr., elektroninis paštas)

____________________________________ katedros
vedėjui

PRAŠYMAS
DėL BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RAŠYMO

20__-___-___
Klaipėda

prašau leisti rašyti bakalauro baigiamąjį darbą tema  ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 _______________ ___________________________
              (parašas)               (studento vardas, pavardė)
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12 priedas

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA

Studijų programa:  ________________________________________________________
Studento (ės)  _____________________________________________________________

BAIGIAMOJO DARBO TEMA

Baigiamojo darbo vadovas  _________________________________________________

BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS

pateiktas baigiamasis darbas iš ___ psl. aiškinamojo rašto, ___ priedų bei ___ paveikslų ir 
___ lentelių.

Baigiamojo darbo aktualumas ir naujumas

Baigiamojo darbo konceptualiosios dalies 
išdėstymas
Baigiamojo darbo tyrimų (empirinė) dalis 
(duomenų pateikimas, analizė, tyrimų procesas)
Baigiamojo darbo tyrimų (empirinė) dalis 
(duomenų pateikimas, analizė, tyrimų procesas)
Baigiamojo darbo trūkumai (jei yra, išvardyti, 
nurodant atskiras darbo dalis, ar išvados atitinka 
darbo turinį)
Baigiamojo darbo ir priedų apipavidalinimo 
kokybė, formalių reikalavimų, raštvedybos 
taisyklių atitikimas
Baigiamojo darbo rašymo eiga (kaip 
diplomantas dirbo darbo rašymo metu, diplomanto 
savarankiškumas, kūrybinė iniciatyva ir pan.)
Išvada apie darbo tinkamumą viešai ginti

Siūlau studento baigiamąjį darbą vertinti pažymiu _______________________

Darbo vadovas ______________           ___________________________
          (parašas)            (vardas, pavardė)
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