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Etapas

Iki lapkričio 20 d.

Studentai pateikia katedrai prašymus su darbo tema ir vadovo, kuris
sutinka vadovauti, parašu (jei prašymas pateiktas be vadovo parašo,
vadovą skiria katedra posėdžio metu. Prašyme turi būti nurodyta
studento specializacija ir pasirinkta tema turi ją atitikti.

Iki lapkričio 30 d.

Katedros posėdyje patvirtinamos pasirinktos studentų temos ir paskiriami
vadovai.

Gruodžio 1 d.

Viešai paskelbiamos katedros posėdyje Direktoriaus įsakymu patvirtintos
BD temos ir vadovai.

Iki sausio 10 d.

Studentas su darbo vadovu aptaria BD koncepciją ir suderina BD užduotį.
Į katedrą pristatoma parengta BD užduotis su vadovo parašu.

Kovo 5 d.

Parengiama ir į katedrą pristatoma BD teorinė dalis (1 dalis). Vyksta BD
teorinės dalies svarstymas katedros posėdyje. Studentų dalyvavimas
būtinas (konkretų laiką pateikia katedra).
Parengiama ir į katedrą pristatoma BD analitinė dalis (kartu su teorine
dalimi). Vyksta BD analitinės dalies svarstymas katedros posėdyje.
Studentų dalyvavimas būtinas (konkretų laiką pateikia katedra).
Leidžiama tikslinti BD temas (temoje neturi būti „N“ ar „X“ įmonė, turi
būti tikslus įmonės pavadinimas). Vėliau baigiamųjų darbų temų nebus
leidžiama keisti.
Studentas pateikia preliminarų BD variantą. Taip pat yra pristatomas
laikaraštis. 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.
Darbo vadovui ir katedrai pristatomas galutinis BD variantas.
Elektroninė darbo versija turi būti įkelta į Moodle aplinką. Taip pat yra
pristatomas galutinis laikaraštis. BD vadovas pateikia darbo vertinimą.
Studentai susipažįsta su recenzento klausimais.

Balandžio 16 d.
Iki balandžio 20 d.

Gegužės 19 d.

Gegužės 25 d.
Gegužės 31 d.

Birželio 1-4 d. (priklausomai nuo Vyksta BD viešas gynimas pagal patvirtintą grafiką.
konkrečios katedros)
Birželio 18 d.
Diplomų teikimas.

