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LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA 

EKONOMIKOS KATEDRA 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO ETAPAI 

Data Etapas 

Iki sausio 31 d. Į katedrą pristatoma BD užduotis su vadovo parašu. 

Iki kovo 10 d. 13.00 val. * Parengiama ir į Ekonomikos katedrą pristatoma BD teorinė dalis (1 

dalis). 

Kovo 12 d. 16.00 val. *  Vyksta BD teorinės dalies svarstymas katedros posėdyje. Studentai 

renkasi 17 val. 

Iki balandžio 20 d. 13.00 val.* Parengiama ir į Ekonomikos katedrą pristatoma BD analitinė dalis 

(kartu su teorine). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu. 

Studentai, negalintys patys pristatyti darbų, atsiunčia paprastu paštu, 

kad vadovai galėtų pasirašyti. 

Balandžio 23 d. 16.00 val.* Vyksta BD praktinės dalies svarstymas katedros posėdyje. Studentai 

renkasi 17 val. 

Iki gegužės 18 d. 13.00 val.* Studentas pateikia spausdintą BD versiją. Darbai bus priimami 

tik su vadovo parašu. Studentai, negalintys patys pristatyti darbų, 

atsiunčia paprastu paštu, kad vadovai galėtų pasirašyti. Taip pat yra 

pristatomas laikraštis. 

Gegužės 21 d. 16.00 val.* Vyksta BD svarstymas katedros posėdyje, t.y. katedrinis gynimas, 

kuriame dalyvauja BD vadovai ir studentai. Studentui neatvykus į 

katedrinį posėdį ir nepristačius darbo, draudžiama darbą ginti 

viešai. Remiantis direktorės įsakymu, katedrinio gynimo komisija 

turi teisę baigiamojo darbo, neatitinkančio reikalavimų, neleisti ginti 

viešai. Jei baigiamąjį darbą leidžiama ginti viešai, skiriamas 

recenzentas. 

Gegužės 28 d.* Studentas į katedrą pristato dvi BD spausdintas versijas: viena 

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

kopijų turi būti tiek vadovo, tiek studento parašai. Elektroninė 

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

taip pat įrašomas BD rezultatas. Ant CD viršelio turi būti nurodyti 

visi darbo rekvizitai: titulinio lapo sumažinta kopija. Taip pat yra 

pristatomas galutinis laikraštis. 

Birželio 2 d.*  Studentai susipažįsta su recenzijomis. 

Birželio 4 d.* Vyksta BD viešas gynimas pagal patvirtintą grafiką. 

 

*datos ir valandos gali būti tikslinamos, sekite informaciją 


