
LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA 

INFORMATIKOS KATEDRA 

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO ETAPAI 2019-2020 m. 

PRISTATYMAS IR GYNIMAS1 

Data Etapas I 

Iki lapkričio pabaigos  

Studentai susisiekia su dėstytojais ir aptaria pasirinktą Baigiamojo darbo (BD) 

temą, suformuoja kartu  baigiamojo darbo užduotį 

 
 (pridedamas pavyzdys: IK_ baigiamojo_darbo_uzduotis_2018_2019) 

2019-11-23, 12.00 

val. 

Pristatoma baigiamojo darbo užduotis (BD tema, tikslai, uždaviniai, 

priemonės darbui atlikti). 

 

Informatikos katedrai pateikiama informacija apie įmonę, kurioje planuojama 

atlikti (2020 m. II/IV) 10 savaičių trukmės praktiką. Privalumas, jei praktika 

siejasi su BD tema. 
 

Nepristačius pasirašytos vadovo BBD darbo užduoties iki š.m. gruodžio 10 d., baigiamojo darbo 

rengti (ir gintis) neleidžiama. 

2019-11-26 

Katedrų posėdyje vyksta bakalauro baigiamųjų darbų vadovų, temų ir 

užduočių  tvirtinimas.  
 

Data Etapas II 

2020-02-14,  

16:30-17:00 val. 

Parengiama ir į Informatikos katedrą pristatoma BD teorinė dalis  
(tikslas, uždaviniai, įvadas, literatūros analizė). 

(siunčiama/pateikiama el. paštu/pristatoma pranešimu) 

2020-02-16 Vyksta BD teorinės dalies svarstymas katedros posėdyje. 
2020-04-24 

16:30-17:00 val. 
Parengiama ir Informatikos katedrai (BD vadovams) pristatoma BD projektinė 

darbo dalis (programinio produkto/paslaugos projektavimas)  ir praktinė darbo dalis. 
(siunčiama/pateikiama el. paštu/pristatoma pranešimu) 

2019-04-27 Vyksta BD projektinės dalies svarstymas katedros posėdyje.  

2020-05-15 

17.00 val. 
 

(laikas gali būti 

tikslinamas) 

BD gynimas katedroje, 

 

 Dalyvauja katedrinio gynimo komisija, BD vadovai ir studentai.  

Studentas pateikia spausdintą BD versiją  (pav., BD_sablonas_2018-2019) ir 

pristato savo darbą, parengęs prezentacija (apie 10 min. – 10/15 skaidrių) 

(pav.,LTVK_skaidriu_sablonas). 

Remiantis direktorės įsakymu, katedrinio gynimo komisija turi teisę 

baigiamojo darbo, neatitinkančio reikalavimų, neleisti ginti viešai.  

Jei baigiamąjį darbą leidžiama ginti viešai, skiriamas recenzentas. 
PASTABA: Studentui neatvykus į katedros posėdį ir nepristačius darbo, 

draudžiama darbą ginti viešai.  

2020-05-22 

17 val. 

Studentas į katedrą pristato dvi BD spausdintas ir įrištas versijas: 

viena surištą kietu (bordo spalvos) viršeliu, o kitą  surišta spirale.  

Ant abiejų darbo kopijų turi būti vadovo, studento ir recenzento parašai. 

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

Ant CD viršelio turi būti nurodyti visi darbo rekvizitai (titulinio lapo 

sumažinta kopija). 
2020-06-05 BD viešas gynimas 

Komisija BD sudaro IT srities specialistai/praktikai. 

BD  pristatomas  prezentacija (apie 10 min.),. 
(pagal galutinai LTVK patvirtintą grafiką)1 

  

 

 
1 Tikslios datos skelbiamos kolegijos svetainėje www.ltvk.lt arba skelbimų lentoje. 

http://www.ltvk.lt/

