
LIETUVOS VERSLO KOELGIJA  

VADYBOS KATEDRA  
BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO ETAPAI 2018-2019 M. M.  

  

1. Baigiamojo darbo teorinės dalies popierinis variantas su vadovo parašu ir data 

tituliniame lape turi būti pristatytas į Vilniaus skyriaus administratorei 2019 m.  

kovo 5 d., svarstymas vyks kovo 6 d. 16.30 val.  
  

2. Baigiamojo darbo teorinės dalies ir tiriamosios dalies popierinis variantas su vadovo 

parašu ir data turi būti pristatytas Vilniaus skyriaus administratorei 2019 m. gegužės 

6 d., svarstymas vyks 2019 m. gegužės 9 d. 13.00 val. Vilniaus skyriaus studentai į 

svarstymą turės atvykti į Vilniaus skyrių.  
  

3. Vilniaus skyriaus studentai diplominius darbus su vadovo parašu ir data atnešti iki 

2019 m. gegužės 23 d. d Vilniaus skyriaus administratorei arba vadovei. Vilniaus 

skyriaus studentai į svarstymą turės atvykti į Vilniaus skyrių. Diplomantų 

dalyvavimas privalomas!!!!!!!! Laiku nepristatyti diplominiai (2019 m. gegužės 23 

d. imtinai) ir be vadovo parašų nebus priimami ir svarstomi. 2019 m. gegužės 31 d. 

Vilniaus skyriuje vyks katedrinis posėdis dėl diplominių darbų svarstymo.  
  
  

4. 2019 m. birželio 10 d. viešas diplominių darbų gynimas - Vilniuje.  
  

  

5. 2019 m. birželio 22 d. diplomų įteikimo ceremonija – Vilniuje.  
  

  

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA  

REKREACIJOS IR TURIZMO KATEDRA  
BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO ETAPAI 2018-2019 M. M.  

 

Data  Etapas  

Iki 2019-02-01  Darbo vadovams pristatoma baigiamojo darbo užduotis  

2019-02-14 17.00 val.  Darbo vadovams pristatoma BD teorinė dalis.  

2019-02-15  Vyksta BD teorinės dalies svarstymas katedros posėdyje.  



2019-03-29  BD teorinė, analitinė darbo dalis parengiama, suderinama su vadovu 

ir pristatoma elektroniniu būdu genovaite.avizoniene@ltvk.lt. 

Rekreacijos ir turizmo katedroje vyksta svarstymas. Pastabos 

persiunčiamos studentams iki 2019-04-04.  

2019-05-03 BD pristatyti į Vilniaus skyrių iki 16val. 

2019-05-07 10.val  Vyksta BD svarstymas katedros posėdyje, t.y. katedrinis gynimas, 

kuriame dalyvauja BD vadovai ir studentai. Studentas pateikia 

spausdintą BD versiją ir pristato savo darbą prezentacijos 

pagalba. 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.  

2019-05-22   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.  

2019-06-05-10  Vyksta BD viešas gynimas  

  

  

 LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA   

TEISĖS KATEDRA   
BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO ETAPAI 2018-2019 M. M.  

  
Data   Etapas   
Iki kovo 14 d. 16.00 val.   Parengiama ir į teisės katedrą pristatoma BD 

teorinė dalis (1 dalis).   
Kovo 14 d. 17.00 val.   Vyksta BD teorinės dalies svarstymas 

katedros posėdyje.   
Iki gegužės 18 d. 17.00 val.   Parengiama ir į teisės katedrą pristatoma BD 

analitinė dalis.   
Gegužės 23 d. 16.00 val.   Vyksta BD teorinės ir analitinės dalies 

svarstymas katedros posėdyje.   
Birželio 3 d.   Vyksta BD svarstymas katedros posėdyje, t.y. 

katedrinis gynimas, kuriame dalyvauja BD 

vadovai ir studentai. Studentas pateikia  
spausdintą BD versiją ir pristato savo darbą 

prezentacijos pagalba. 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.   

Iki birželio 6 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.   

Birželio 8 d.   Studentai susipažįsta su recenzijomis.   

Birželio 10 d.   Vyksta BD viešas gynimas pagal  
patvirtintą grafiką.   

  


