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Iki lapkričio20 d. 

Pateikia katedrai prašymus su darbo tema ir vadovo, kuris sutinka vadovauti, parašu (jei 

prašymas pateiktas be vadovo parašo, vadovą skiria katedra gruodžio mėnesio posėdyje (spalio 29-

30 d.). 

Prašyme turi būti nurodyta studentų specializacija, o pasirinkta tema turi ją atitikti.  

Pažymas apie akademinių pasiekimų vidurkius išrašo administratorės 

Jei iki lapkričio 20  d. studentas prašymo nepateikia, šiais mokslo metais baigiamojo darbo 

ginti jis negali. 

Sudaryta komisija peržiūri studentų pateiktus prašymus ir patikrina ar temos siejasi su 

specializacijomis ir ar nėra daug panašių temų (lapkričio  18-20.). 

Su koreguotais temų pavadinimais ar siūlymais keisti temą studentai ir vadovai turi 

galimybę susipažinti katedroje likus ne mažiau kaip savaitei iki spalio mėnesio katedros posėdžio 

(lapkričio  23-25 d.). 

Iki gruodžio mėnesio katedros posėdžio studentai, kuriems rekomenduojama keisti temos 

pavadinimą pasikonsultavę su vadovais koreguoja temas ir perrašo bei pateikia katedrai 

prašymus. 

Lapkričio 25  d. Katedrų posėdyje vyksta BBD temų ir vadovų tvirtinimas.  

Iki gruodžio 1 d. Viešai paskelbiamos katedros posėdyje patvirtintos BBD temos ir vadovai. 

Iki gruodžio 1 d. Studentas susitinka su darbo vadovu ir aptaria BBD koncepciją (darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo 

metodika ir pan.) bei suderina darbo užduotį. 

Iki sausio 11 d. Pasirašoma vadovo ir studento suderinta BBD darbo užduotis, pateikiama Vadybos katedrai 

svarstymui.  

2021 vasario 26 d.  
Parengiama ir darbo vadovo vertinimui pateikiama BBD teorinė dalies pirminis variantas, 

pateikiamas Vadybos katedrai svarstymui. 

Iki 2021 m. balandžio 

19 d.  

Parengiama ir darbo vadovo vertinimui pateikiama empirinės dalies pirminis variantas, 

pateikiamas Vadybos katedrai svarstymui. 

Balandžio 1-8 d. Sudaryta komisija peržiūri patikslintas temas ir patikrina ar temos siejasi su specializacijomis 

ir ar nėra daug panašių temų. 

Su koreguotais temų pavadinimais ar siūlymais keisti temą studentai ir vadovai turi 

galimybę susipažinti katedroje. Iki balandžio 20d. studentai, kuriems rekomenduojama keisti 

temos pavadinimą pasikonsultavę su vadovais koreguoja temas ir perrašo bei pateikia katedrai 

prašymus. 

Iki balandžio 20 d Leidžiama tikslinti BBD temas (BBD temoje neturi būti „N“ ar „X“ įmonė, turi būti tikslus 

įmonės pavadinimas). Vėliau baigiamųjų darbų temų nebus leidžiama keisti, kadangi jos bus 

patvirtintos direktoriaus įsakymu. 

Iki gegužės 26 d. 

 

Vadovui ir katedrai (vadovui pareikalavus) pateikiamas preliminarus BBD variantas. Vadovas 

ir katedra vertindami darbą, gali rekomenduoti katedrinį gynimą. 

Su rekomenduojamu katedriniam gynimui darbų sąrašu studentai ir vadovai turi galimybę 

susipažinti katedroje likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki katedrinio gynimo. 

2020 m. gegužės 28 d.  Nuolatinio, ištęstinio skyriaus katedrinis BBD gynimas 

Studentai turi turėti dar vieną savo darbo kopiją. 

Jei studentas, kuriam privalomas katedrinis gynimas, į jį neatvyksta, jam draudžiama gintis 

baigiamajį darbą. 

Remiantis direktoriaus įsakymu, katedrinio gynimo komisija turi teisę baigiamojo darbo, 

neatitinkančio reikalavimų, neleisti ginti viešai 

Iki gegužės 25  d. (Nuolatinio, ištęstinio skyriaus) Pristatyti galutinį variantą darbo vadovui ir pasiimti darbo 

vadovo atsiliepimą. 

Iki gegužės 25  d. Darbų pristatymas į katedrą (Nuolatinių ir ištestinių studjų studnentai) 

Darbai priimami tik su vadovo atsiliepimu (su parašu) 1 kopija su CD 

Birželio 7 d. Susipažinimas su recenzijomis. Telefonu recenzijos neskaitomos.  

Birželio mėn.10 d. BBD darbų viešas gynimas, pagal patvirtintą grafiką pagal studijų programas  

Birželio 21 d.d. Diplomų teikimas 

 


