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TVARKA  

  

1.     Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams  studijų procesas prasideda nuo 2020 m. vasario 3 d.  

2.     2020 m. vasario 3  d. iki balandžio 10 d. priešdiplominė praktika. 

3.     Iki 2020 m. gegužės 1 d. pristatyti į 304 a.  praktikos ataskaitą ir dokumentus . 

4.     2020 m. gegužės 21-21 d. priešdiplominės praktikos ataskaitos gynimas.  

5. Diplominio darbo etapai-projektas: 

5.1.     Iki 2019 m. gruodžio 6 d. imtinai atsiųsti prašymą dėl temos ir vadovo paskyrimo. Prašymą siųsti 

Vadybos katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei, jurgita.martinkiene@ltvk.lt 

7.2.     2019 m.  gruodžio 10 d. patvirtinamos temos ir skiriami vadovai.  

7.3.     Iki 2020 m. sausio 10 d. iki 15.00 val.  su vadovu užpildyti baigiamo darbo užduotį, ją atsiųsti vadovui 

ir pristatyti katedros vedėjai į Vadybos katedrą (104 k.). Baigiamojo darbo užduotis turi būti pasirašyta 

baigiamojo darbo vadovo. Be parašo užduotis nebus priimama.  

7.4.     2020 m. sausio 13  d. patvirtinamos baigiamojo darbo užduotys.  

7.5.     2020 m. kovo 2  d. 17.00 val. 502 a. katedriniame posėdyje svarstoma baigiamojo darbo teorinė dalis. 

Baigiamojo darbo teorinė dalis su vadovo parašu (popierinis variantas) pristatomas į kolegiją į Vadybos 

katedrą (104 k.) prieš tris dienas iki svarstymo (2020 m. vasario 28 d. darbas turi būti kolegijoje). Svarstyme 

studentų dalyvavimas privalomas.  

7.6.     2020 m. balandžio 21 d. 17.00 val. 502 a.  katedriniame posėdyje svarstoma baigiamojo darbo teorinė ir 

tiriamoji dalys.  Baigiamojo darbo teorinė ir tiriamoji dalys  su vadovo parašu pristatomas į kolegiją į Vadybos 

katedrą (104 k.) prieš tris dienas (2020 m. balandžio 17 d. darbas turi būti kolegijoje). Svarstyme studentų 

dalyvavimas privalomas.  

7.7.   2020 m. gegužės 27 d. 17.00 val. 502 a. katedrinis posėdis dėl baigiamųjų darbų svarstymo. Diplomantų 

dalyvavimas privalomas posėdyje kolegijoje - Klaipėdoje!!!!!!!! Baigiamasis darbas pristatomas su vadovo 

ir studento parašais į kolegiją į Vadybos katedrą (104 k.) prieš tris dienas (2020 m. gegužės 25 d. darbas turi 

būti kolegijoje). 

7.8.     2020 m. birželio 4-5 d. viešas diplominių darbų gynimas. 

8.          2020 m.  birželio 19 d. diplomų teikimo ceremonija. 

 


