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Data Etapas 

Nuo 2020-02-03  Prasideda studijų procesas. 

Nuo 2020-02-03 iki  

2020-04-10 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika (toliau Praktika). 

Iki 2020-05-01 Praktikos ataskaita ir dokumentai pristatomi į RT katedrą (108 a., 

Klaipėda). 

2020-05-21/22 Praktikos ataskaitos gynimas. 

 

 

 

BAIGIAMOJO BAKALAURO DARBO (BBD) RENGIMO ETAPAI  

2019-2020 M. M. 

 

Data Etapas 

Iki 2019-12-20 Studentai apsvarsto galimas BBD tematikas.  

Iki 2020-01-20 Atsiunčiamas RT katedros vedėjai el.p. jurgita.raisutiene@ltvk.lt 

arba atnešama prašymas (pagal parengtą formą) dėl BBD temos ir 

vadovo paskyrimo. 

 

2020-01-22 Patvirtinamos BBD temos ir skiriami vadovai. 

 

Iki 2020-02-10 Darbo vadovams pristatoma BBD užduotis (pagal pateiktą 

formą). Pristatymo forma (el.p. ar kitaip) susiderinama tarpusavyje 

su vadovu. 

Iki 2020-02-17 BBD užduotis (pagal pateiktą formą) atsiunčiama el.p. 

jurgita.raisutiene@ltvk.lt 
BBD užduotis turi būti aptarta su vadovu ir pasirašyta. Be 

vadovo parašo užduotis nebus priimama. Patvirtinamos BBD 

užduotys.  

 

Iki 2020-03-09 Darbo vadovams pristatoma/aptariama BBD teorinė dalis. 

Pristatymo forma (el.p. ar kitaip) susiderinama tarpusavyje su 

vadovu. 
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Iki 2020-03-17 Suderinta su vadovu BBD teorinė dalis atsiunčiama el.p. 

jurgita.raisutiene@ltvk.lt 

2020-03-19/20  Vyksta BBD teorinės dalies svarstymas RT katedros posėdyje 

(205a., Klaipėda).  

2020-04-20 Parengtos, suderintos su vadovu BBD teorinė ir analitinė dalys 

pristatomos el.p. jurgita.raisutiene@ltvk.lt  

RT katedroje vyksta svarstymas (205a., Klaipėda). Dalyvauja 

studentai. Pastabos persiunčiamos studentams per 7 darbo dienas. 

 

2020-05-22   17:00 Vyksta BBD svarstymas (parengtos trys darbo dalys) RT katedros 

posėdyje (205a., Klaipėda), t.y. katedrinis gynimas, kuriame 

dalyvauja vadovai ir studentai. Studentas pateikia spausdintą 

BBD 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 2020-05-28 Studentas į RT katedrą (108a., Klaipėda) pristato dvi BBD 

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. 

 

2020-06-04/05 

bus tikslinama 

Vyksta BBD viešas gynimas Klaipėdoje. 

 

 

 

 

Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja 

Lekt. Jurgita Raišutienė 
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