
LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2018-2019 S. M. RUDENS SEMESTRO UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS 

NUOTOLINĖSE STUDIJOSE 

 

2018 m. liepos 2 d. Nr. 1.6-156 (1.5) 

Klaipėda 

 

Remiantis studijų planais,  

į p a r e i g o j u  2018-2019 studijų metų rudens semestre nuotolinėse studijose laikytis šios 

užsiėmimų organizavimo tvarkos: 

NĮ-18-2, NĮ-18-1,  

NĮ-17-1, NĮ-16-2,  

NV-18-2, NV-18-1, 

NV-17-1, NV-16-2 

užsiėmimai  2018-09-03 – 2018-12-21 

egzaminų sesija 2019-01-02 – 2019-01-25 

egzaminų perlaikymas 2019-01-28 – 2019-01-31 

savarankiškų studijų savaitė 2018-10-29 – 2018-11-02 

NĮ-17-2, NV-17-2 

praktika 2018-09-03 – 2018-09-28 

užsiėmimai  2018-10-01 – 2018-12-21 

egzaminų sesija 2019-01-02 – 2019-01-25 

egzaminų perlaikymas 2019-01-28 – 2019-01-31 

savarankiškų studijų savaitė 2018-10-29 – 2018-11-02 

Pavasario semestro pradžia 2019-02-04 

 

 

 

NĮ-16-1,  

NV16-1 

Priešdiplominės praktikos vietų derinimas ir 

dokumentų rengimas. 

Baigiamojo darbo temos pasirinkimas ir aptarimas su 

vadovu, baigiamojo darbo užduoties projekto 

rengimas. 

2018-09-03 – 2018-09-28 

 Priešdiplominė praktika 2018-10-01 – 2018-12-07 

 

Priešdiplominės praktikos ataskaitų pateikimas 

Atsiųsti praktikos ataskaitą, adresu Lietuvos verslo 

kolegija, Turgaus g. 21 , Klaipėda, Lietuva 

iki 2018-12-17 

 
Priešdiplominės praktikos ataskaitų gynimas  

per Skype 
2019-01-08 



 

Baigiamojo darbo rengimo etapai: 

- atsiųsti prašymą dėl temos ir vadovo paskyrimo; 

- temos tvirtinimas ir vadovo skyrimas; 

- su vadovu užpildyti baigiamo darbo užduotį, ją 

atsiųsti vadovui arba katedros vedėjai (suderinus 

su vadovu); 

- tvirtinamos baigiamojo darbo užduotys; 

- katedros posėdyje svarstoma baigiamojo darbo 

teorinė dalis. Ji turi būti atsiųsta į kolegiją prieš 

tris dienas iki svarstymo, adresu: Lietuvos verslo 

kolegija, Turgaus g. 21 , Klaipėda, Lietuva; 

- katedros posėdyje svarstoma baigiamojo darbo 

teorinė ir tiriamoji dalys. Jos turi būti atsiųstos į 

kolegiją prieš tris dienas iki svarstymo, adresu: 

Lietuvos verslo kolegija, Turgaus g. 21 , 

Klaipėda, Lietuva. 

 

iki 2018-09-17 

2018-09-21 

iki 2018-10-15 

 

 

2018-10-19 

 

svarstymas 2018-12-17 

 

 

 

 

 

svarstymas 2019-02-11 

 Katedros posėdis dėl baigiamųjų darbų svarstymo 
2019-03-01 arba  

2019-03-04 

 
Viešas baigiamųjų darbų gynimas Kvalifikavimo 

komisijoje 
2019-03-08 

 Diplomų teikimo ceremonija 2019-03-14 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja studijoms 

pavaduojanti direktorių doc. dr. Rasa Grigolienė 

 


