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Patvirtinta 
Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 

2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 
 

 
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS AKADEMIJOS 
GYVŪNŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

 
GYVŪNŲ MOKSLŲ (GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJA IKI 2018), GYVŪNO IR 

ŽMOGAUS SĄVEIKOS (GYVŪNŲ MOKSLAS IKI 2018) STUDIJŲ PROGRAMŲ 
BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO IR GYNIMO REGLAMETAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
1. Bakalauro baigiamojo darbo (toliau – Baigiamasis darbas) reglamentas numato baigiamųjų 
darbų paskirtį ir pobūdį, užduočių skyrimo, baigiamųjų darbų rengimo, jų turinio ir formos 
reikalavimus, darbų gynimo ir vertinimo tvarką. Teigiamas baigiamojo darbo įvertinimas leidžia 
studentui suteikti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir išduoti universitetinių studijų baigimo 
diplomą. 
2. Reglamentas parengtas remiantis šiais teisės aktais: 

2.1. LR Mokslo ir studijų įstatymu, 2009-04-30, Nr. XI-242. (Žin., 2009, Nr.54-2140). 
2.2. LSMU studijų reglamentu (patvirtintas Senato nutarimu 2019-09-19, Nr. 123-03). 
2.3. Studentų pasiekimų vertinimo reglamentu (patvirtintas Senato 2012-12-14 nutarimu 
Nr. 25-07). 

 
 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS, FUNKCIJOS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

3. Bakalauro baigiamasis darbas – savarankiškas, originalus analitinis apžvalginis arba mokslo 
tiriamasis darbas, pagrįstas savarankiškais tyrimais ar atliktais moksliniais ūkiniais arba 
gamybiniais bandymais. Jis negali būti tik aprašomojo pobūdžio. 
3.1. Bakalauro darbo tyrimas turi būti atliktas įvertinant pasirinktai temai aktualius biologinius, 
cheminius, fiziologinius, morfologinius, reprodukcinius, produkcinius ar kitus rodiklius. 
3.2. Baigiamuoju darbu bakalaurantas turi parodyti savo gebėjimus ne tik analizuoti pasirinktą 
temą, vertinti kitų autorių atliktus atitinkamos krypties darbus, bet ir sėkmingai atlikti savo 
pasirinktos krypties tyrimus, panaudodamas šiuolaikinius tyrimo metodus, turi sugebėti aiškiai 
aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas.  
4. Bakalaurantas - asmuo, studijuojantis bakalauro studijų programą. Baigiamąjį darbą gali ginti 
bakalaurantas, įvykdęs visus pasirinktos studijų programos akademinius reikalavimus. 
Bakalauranto pareigos baigiamojo darbo rengimo ir gynimo metu:  
4.1. Nurodytu laiku tam tikroje katedroje/ institute pasirinkti studijų baigiamojo darbo temą.  
4.2. Su vadovu parengti baigiamojo darbo rašymo planą, grafiką ir jų laikytis.  
4.3. Bendradarbiauti su vadovu aptariant darbo vykdymo eigą ir iškylančias problemas.  
4.4. Laiku pateikti vadovui pirminį baigiamojo darbo tekstą, atsižvelgiant į vadovo pastabas bei 
rekomendacijas pataisyti.  
4.5. Nustatytu laiku parengtą baigiamąjį darbą pristatyti katedros/instituto vedėjui ir dalyvauti 
katedros/instituto posėdyje.  
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5. Bakalauro baigiamojo darbo vadovo (toliau Vadovas) kandidatūras tvirtina katedros/ instituto 
vedėjas. Bakalauro baigiamojo darbo vadovas turi:  
5.1. Kartu su studentu suformuluoti baigiamojo darbo temą, tikslą, uždavinius bei sudaryti darbo 
rengimo grafiką. 
5.2. Aptarti baigiamojo darbo metodiką. 
5.3. Konsultuoti studentą ir rekomenduoti gretimų mokslo sričių konsultantus. 
5.4. Sistemingai stebėti baigiamojo darbo rengimo eigą, padėti spręsti iškylančias problemas. 
5.5. Teikti pastabas ir pasiūlymus studentui rengiant baigiamąjį darbą. 
5.6. Kartu su studentu aptarti ir interpretuoti tyrimo duomenis. 
5.7. Aptarti studento parengtą baigiamojo darbo pristatymą. 
5.8. Dalyvauti baigiamųjų darbų svarstyme katedros/instituto posėdyje. 
 

III. BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PARINKIMAS IR DARBO PLANAS 
 

6. Atsižvelgiant į LSMU studijų reglamente nurodytus terminus ir vietų skaičių padaliniuose, 
studentas pasirenka katedrą/institutą, kurioje pageidauja rašyti baigiamąjį darbą. 
7. Konsultuojant katedros vedėjui, ar jo įpareigotiems dėstytojams, mokslo darbuotojams 
studentas pasirenka baigiamojo darbo vadovą.  
8. Studentas, gavęs dėstytojo sutikimą, suderina darbo temą, sudaro baigiamojo darbo rengimo ir 
mokslinio tiriamojo darbo vykdymo planą (1 priedas) ir pateikia dekanui. Baigiamasis darbas turi 
būti susijęs su bakalauro studijų kryptimi. Darbas turi būti atliekamas savarankiškai, būti 
originalus, turintis teorinę arba praktinę reikšmę.  
9. Katedros/instituto vedėjai pateikia dekanui studentų, ruošiančių baigiamuosius darbus, sąrašą 
su katedros/instituto posėdyje patvirtintomis temomis. Už temų atitikimą bakalauro studijų 
krypčiai atsako katedros/ instituto vedėjas. 
10. Bakalaurų baigiamųjų darbų vadovai ir darbų temos tvirtinamos dekano potvarkiu. 

 
 

IV. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS 
 

11. Bakalaurantas, ruošia baigiamąjį darbą pagal savo sudarytą mokslinio tiriamojo darbo 
vykdymo planą (1 priedas) ir laikosi juose nurodytų terminų.  
12. Bakalaurantas, kartu su darbo vadovu, atsižvelgdamas į numatyto tiriamojo darbo planą, turi 
numatyti darbo objektą, parinkti tinkamą metodiką, priemones, darbų atlikimo vietą ir t.t.  
13. Prieš pradėdamas tyrimus bakalaurantas turi susipažinti su metodais, kuriuos naudos tyrimų 
metu, išmokti pasigaminti (jei to reikia) reagentus, susipažinti su mėginių paėmimu tyrimams, jų 
paruošimu cheminei analizei ir t.t., išmokti gautus tyrimų rezultatus apdoroti statistiškai. 
14. Baigus tyrimus parengima literatūros apžvalga, atliekama kiekybinė bei kokybinė duomenų 
analizė, apdorojami, apibendrinami ir aptariami tyrimo rezultatai, parengiamos išvados ir 
rekomendacijos. 
15. Studentas paruoštą baigiamąjį darbą vadovui pateikia ne vėliau kaip mėnuo iki baigiamojo 
darbo gynimo komisijoje. 

 
 

V. BAIGIAMOJO DARBO PRISTATYMO IR GYNIMO TVARKA  
 

16. Prieš pateikiant baigiamąjį darbą baigiamojo darbo gynimo komisijai, darbas yra aptariamas 
(apsvarstomas, patvirtinamas) katedroje/institute. 
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17. Katedrai/institutui darbas pateikiamas ne vėliau kaip trys savaitės iki studijų plane numatyto 
viešo baigiamųjų darbų gynimo. 
18. Prieš pateikiant katedrai/institutui, baigiamąjį darbą turi peržiūrėti vadovas.  
19. Darbo vadovui studentas galutinį baigiamojo darbo variantą pateikia ne vėliau kaip savaitė iki 
darbo svarstymo katedroje/institute.  
20. Katedroje/institute, vyksta viešas baigiamųjų darbų pristatymas. Katedros posėdyje 
apsvarsčius baigiamąjį darbą, ne vėliau kaip 3 savaitės iki viešo darbų gynimo baigiamųjų darbų  
gynimo komisijoje, fakulteto dekanui pateikiamas katedros/instituto protokolo išrašas su studentų 
sąrašu, kuriems: a) rekomenduojama ginti, b) nerekomenduojama ginti darbą.  
21. Gavus katedros/instituto patvirtinimą ir leidimą viešai ginti darbą, baigiamasis darbas dviem 
spausdintais egzemplioriais pateikiami fakulteto dekanui. Priimami tik tie darbai, kurie atitinka 
visus baigiamųjų darbų   rengimo reikalavimus 
22. Baigiamuosius darbus gali ginti studentai, įvykdę visą studijų programą. Leidimas ginti 
dekano teikimu tvirtinamas Rektoriaus įsakymu. 
23. Darbų gynimo datą tvirtina ir baigiamųjų darbų gynimo komisiją dekano teikimu skiria 
Rektorius.  
24. Baigiamųjų darbų gynimo komisija sudaroma iš 5–7 kompetentingų studijų krypties 
specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų.  
25. Dekano teikimu Rektoriaus įsakymu skiriami baigiamųjų darbų recenzentai. Recenzentas, 
likus savaitei iki gynimo, recenziją pateikia dekanui (4 priedas). Studentas turi teisę susipažinti su 
recenzija ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki baigiamojo darbo gynimo ir pasirengti atsakyti į 
recenzento pateiktus klausimus ar paaiškinti nurodytus darbo trūkumus. 
26. Esant neigiamai recenzijai, skiriamas dar vienas recenzentas. Jei ir antrojo recenzento 
recenzija neigiama, ginti darbo neleidžiama. Šiuo atveju studentas informuojamas iš karto, kai 
gaunama neigiama recenzija. Jei recenzentų nuomonės nesutampa, darbą leidžiama ginti. Jei 
katedros/instituto patvirtintas baigiamasis darbas, recenzentų nuomone, neatitinka reikalavimų ir 
negali būti ginamas, komisijos pirmininkas raštu informuoja fakulteto dekaną. 
27. Konkretaus studento baigiamojo darbo viešo gynimo laikas skelbiamas iš anksto fakulteto 
skelbimų lentoje, taip pat dekanatas studentus informuoja elektroniniu paštu. Baigiamojo darbo 
gynimo metu pirmiausia išklausomas studento pranešimas (10–15 min.), kurio metu nurodoma 
darbo tema, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodika ir metodai, rezultatai, išvados bei praktinės 
rekomendacijos. Po to perskaitoma recenzija ir studentas atsako į recenzento pastabas ir 
klausimus, tada atsako į komisijos narių ir kitų dalyvaujančiųjų pastabas ir klausimus.  
28. Baigiamųjų darbų gynimas protokoluojamas. 
29. Už komisijos posėdžių protokolus, jų pateikimą dekanatui ir apgintų BD pristatymą 
bibliotekai atsakingas komisijos sekretorius. 

 
VI. BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS 

 
30. Baigiamuosius darbus ir jų gynimą vertina visi komisijos nariai ir pildo bakalauro baigiamųjų 
darbų komisijos nario vertinimo formą (5 priedas).  
31. Jei baigiamojo darbo vadovas ar recenzentas yra komisijos narys arba pirmininkas, jis privalo 
nusišalinti nuo darbo vertinimo baigiamojo darbo gynimo komisijoje.  
32. Galutinį baigiamojo darbo įvertinimą sudaro recenzento įvertinimas (25 proc.), bakalauranto 
baigiamojo darbo vadovo (25 proc.) ir komisijos narių įvertinimo (50 proc.) vidurkis.  
33. Baigiamojo darbo tema ir įvertinimo pažymys įrašomi komisijos protokole, baigiamojo darbo 
gynimo elektroniniame žiniaraštyje ir studijų knygelės programos baigiamojo egzamino skiltyje.  
34. Jei rengiant ir ginant baigiamąji darbą nustatomas nesąžiningas elgesys (nesąžiningu elgesiu 
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laikomas bet koks studento bandymas pasinaudoti žinių šaltiniais neleistinais būdais), baigiamojo 
darbo vadovas, recenzentas ar gynimo komisijos narys (-iai) rašo tarnybinį pranešimą dekanui. 
Dekanas sudaro trijų asmenų komisiją galutiniam sprendimui priimti. Jei komisija patvirtina 
studento nesąžiningumo faktą, bakalaurantui baigiamojo darbo ginti neleidžiama arba gynimas 
neužskaitomas. Bakalaurantui prašant, Rektorius gali leisti ne anksčiau kaip po vienerių metų 
ginti parengtą baigiamąjį darbą už nustatytą mokestį. Nesavarankišku (plagijuotu) laikomas toks 
darbas, kuriame dalis arba visas darbas parašytas kito autoriaus (ištisai perrašytos kito autoriaus 
darbo pastraipos arba puslapiai be nuorodos į autorystę); darbe pažeistos kitų autorių autorinės 
teisės.  
35. Neapgintas baigiamasis darbas, įvertintas mažiau negu 5 balais, traktuojamas kaip akademinis 
įsiskolinimas, o studentas braukiamas iš studentų sąrašo.  
36. Bakalaurantas, išbrauktas iš studentų sąrašo (ne dėl nesąžiningo elgesio), pakartotinai gali 
gintis darbą LSMU studijų reglamento nustatyta tvarka.  
 

VII. APELIACIJOS DĖL BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMO 
 
37. Nesutinkant su baigiamojo darbo vertinimu, studentas per 24 val. (neįskaitant savaitgalio ir 
švenčių dienų) gali pateikti apeliaciją (6 priedas) dekanui dėl darbo vertinimo. Apeliacijas 
nagrinėja Rektoriaus sudaryta ne mažiau kaip trijų asmenų apeliacijų komisija, kuri ne vėliau 
kaip per 72 val. nuo apeliacijos gavimo (neįskaitant savaitgalio ir švenčių dienų) apsvarsto 
apeliaciją ir pateikia savo išvadas. Apeliacijų komisija į posėdį privalo pasikviesti apeliaciją 
pateikusį studentą, baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininką ir narius, jei reikia – darbo 
vadovą, recenzentą(-us).  

 
 
 

VII. TVARKOS ISIGALIOJIMAS 
 

38. Gyvūnų mokslų (gyvulininkystės technologija iki 2018), gyvūno ir žmogaus sąveikos 
(gyvūnų mokslas iki 2018) studijų programų bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir gynimo 
reglametas įsigalioja nuo 2019 m. spalio mėn. 1 d. 
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1 priedas  

Patvirtinta 
Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 

2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 
 

                                                 TVIRTINU:  

           Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas 

Vardas Pavardė 

20    m.                      d. 

  

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

Gyvūnų mokslų (Gyvulininkystės technologija iki 2018) nuolatinė studijų forma 

Gyvūnų mokslų (Gyvulininkystės technologija iki 2018) ištęstinė studijų forma 

Gyvūno ir žmogaus sąveikos (Gyvūnų mokslas iki 2018) ištęstinė studijų forma 

 (Pasirinkti tinkamą) 

STUDIJŲPROGRAMA 

KATEDRA/INSTITUTAS 

 

Studento (-ės) Vardenio Pavardenio 

……kurso ... grupės 

 

INDIVIDUALUS DARBO PLANAS 

Bakalauro baigiamojo darbo rengimo trukmė: yyyy mm dd – yyyy mm 

 

Baigiamojo darbo tema: 

Pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas 

 

   Darbo vadovas 

       

 dr. Vardenis Pavardenis 

 

KAUNAS, metai 
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Baigiamojo darbo tikslas - .............................................................................................. 

Baigiamojo darbo uždaviniai:......................................................................................... 

Darbo metodika............................................................................................................... 

 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO PLANAS 

 

Užduotys 
Užduočių atlikimo 

terminas 

Padalinio pasirinkimas bakalauro baigiamojo darbo rašymui. 20..m. balandžio 15d. – 

gegužės 10d. 

Darbo temos aptarimas su darbo vadovu. 

Bakalauro darbo individualaus darbo plano parengimas, plano 

apsvarstymas katedroje, pateikimas vadovui ir dekanatui. 

20.. m. rugsėjo 1d.- spalio 

31d.* 

Teorinės studijos reikalingos baigiamojo darbo problemos 

sprendimui. Išsami literatūros šaltinių analizė. Teorijų, koncepijų, 

modelių analizė. Teorinių nuostatų, pagal kurias bus vykdomas 

tyrimas analitinėje dalyje, formulavimas. 

20.. m. ......mėn. 

Literatūrinės medžiagos apie .................. ......................... ................ 

.............................. rinkimas. Darbo metodikų ................ ............... 

................................  įsisavinimas. 

20.. m. ......mėn. 

Eksperimento planavimas, jo atlikimas ar ........... kitos tyrimo  

medžiagos rinkimas..................... 

20.. m. .... mėn. – 20.. m. 

... mėn. 

Išsami literatūros šaltinių analizė. Literatūros apžvalgos 

parengimas ..................... 

20.. m. .... mėn. – 20.. m. 

....mėn. 

Kiekybinė bei kokybinė duomenų analizė. ................ ................. 

........................................ tyrimo rezultatų apdorojimas, 

apibendrinimas ir parengimas. 

20.. m. ......mėn. 

Išvadų apie gautų rezultatų praktinį pritaikymą formulavimas. 

Apibendrinančių išvadų, pasiūlymų bei rekomendacijų rengimas. 

20.. m. .......mėn. 
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Užduotys 
Užduočių atlikimo 

terminas 

Rezultatų aptarimo dalies rašymas. 

Bakalauro darbo literatūros ir informacijos šaltinių sąrašo 

parengimas. Bakalauro darbo sutvarkymas (titulinio puslapio, 

turinio, paveikslų, lentelių, teksto korektūra ir pan.). 

20.. m. ..... mėn. 

Santraukos anglų kalba paruošimas 20.. m. ..... mėn. 

Darbo pateikimas vadovui. Darbo tinkamumo gynimui vadovo 

įvertinimas. 

20.. m. balandžio ketvirta 

savaitė* 

Darbo tinkamumo ginti, baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, 

katedroje/institute įvertinimas. 

20.. m. gegužės pirma 

savaitė* 

Bakalauro darbo galutinis įforminimas (pristatomi du įrišti darbai, 

pasirašyti darbo vadovo ir autoriaus)  

20.. m. gegužės antra 

savaitė  

Darbo pristatymas į Dekanatą. Skiriamas baigiamojo darbo 

recenzentas.  

20.. m. gegužės mėn. antra 

savaitė.* 

Numatoma gynimo data  20.. m. gegužės mėn. 

ketvirta savaitė* 

Pastaba: * - lentelėje eilučių ir datų nekeisti.  

 

Individualus mokslinio tiriamojo darbo planas apsvarstytas ........................ 

katedroje//institute (protokolo Nr. .............. 20... m. ........................ ...........d.) 

 

 

Darbo vadovas (-ė)    dr. Vardenis Pavardenis 

     (parašas)   

 

 

Studentas (-ė)     Vardas Pavardė 

   (parašas) 
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1 priedas  

Patvirtinta 
Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 

2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 
 

                                                 TVIRTINU:  

           Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas 

Vardas Pavardė 

20    m.                      d. 

  

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

Gyvūno ir žmogaus sąveikos (Gyvūnų mokslas iki 2018) nuolatinė studijų forma 

(Pasirinkti tinkamą) 

STUDIJŲPROGRAMA 

KATEDRA/INSTITUTAS 

 

Studento (-ės) Vardenio Pavardenio 

……kurso ... grupės 

 

INDIVIDUALUS DARBO PLANAS 

Bakalauro baigiamojo darbo rengimo trukmė: yyyy mm dd – yyyy mm 

 

Baigiamojo darbo tema: 

Pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas pavadinimas 

 

   Darbo vadovas 

       

 dr. Vardenis Pavardenis 

 

 

KAUNAS, metai 
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Baigiamojo darbo tikslas - .............................................................................................. 

Baigiamojo darbo uždaviniai:......................................................................................... 

Darbo metodika............................................................................................................... 

 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO PLANAS 

 

Užduotys 
Užduočių atlikimo 

terminas 

Padalinio pasirinkimas bakalauro baigiamojo darbo rašymui. 20..m. balandžio 15d. – 

gegužės 10d. 

Darbo temos aptarimas su darbo vadovu. 

Bakalauro darbo individualaus darbo plano parengimas, plano 

apsvarstymas katedroje, pateikimas vadovui ir dekanatui. 

20.. m. gegužės mėn.* 

Teorinės studijos reikalingos baigiamojo darbo problemos 

sprendimui. Išsami literatūros šaltinių analizė. Teorijų, koncepijų, 

modelių analizė. Teorinių nuostatų, pagal kurias bus vykdomas 

tyrimas analitinėje dalyje, formulavimas. 

20.. m. ......mėn. 

Literatūrinės medžiagos apie .................. ......................... ................ 

.............................. rinkimas. Darbo metodikų ................ ............... 

................................  įsisavinimas. 

20.. m. ......mėn. 

Eksperimento planavimas, jo atlikimas ar ........... kitos tyrimo  

medžiagos rinkimas..................... 

20.. m. .... mėn. – 20.. m. 

... mėn. 

Išsami literatūros šaltinių analizė. Literatūros apžvalgos 

parengimas ..................... 

20.. m. .... mėn. – 20.. m. 

....mėn. 

Kiekybinė bei kokybinė duomenų analizė. ................ ................. 

........................................ tyrimo rezultatų apdorojimas, 

apibendrinimas ir parengimas. 

20.. m. ......mėn. 

Išvadų apie gautų rezultatų praktinį pritaikymą formulavimas. 20.. m. .......mėn. 
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Užduotys 
Užduočių atlikimo 

terminas 

Apibendrinančių išvadų, pasiūlymų bei rekomendacijų rengimas. 

Rezultatų aptarimo dalies rašymas. 

Bakalauro darbo literatūros ir informacijos šaltinių sąrašo 

parengimas. Bakalauro darbo sutvarkymas (titulinio puslapio, 

turinio, paveikslų, lentelių, teksto korektūra ir pan.). 

20.. m. ..... mėn. 

Santraukos anglų kalba paruošimas 20.. m. ..... mėn. 

Darbo pateikimas vadovui. Darbo tinkamumo gynimui vadovo 

įvertinimas. 

20.. m. gruodžio mėn 

trečia savaitė* 

Darbo tinkamumo ginti, baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, 

katedroje/institute įvertinimas. 

20.. m. sausio mėn pirma 

savaitė* 

Bakalauro darbo galutinis įforminimas (pristatomi du įrišti darbai, 

pasirašyti darbo vadovo ir autoriaus)  

20.. m. sausio mėn antra 

savaitė  

Darbo pristatymas į Dekanatą. Skiriamas baigiamojo darbo 

recenzentas.  

20.. m. sausio mėn. antra 

savaitė.* 

Numatoma gynimo data  20.. m. sausio mėn. trečia 

savaitė* 

Pastaba: * - lentelėje eilučių ir datų nekeisti.  

 

Individualus mokslinio tiriamojo darbo planas apsvarstytas ........................ 

katedroje//institute (protokolo Nr. .............. 20... m. ........................ ...........d.) 

 

 

Darbo vadovas (-ė)    dr. Vardenis Pavardenis 

     (parašas)   

 

 

Studentas (-ė)     Vardas Pavardė 

   (parašas) 
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2 priedas  

Patvirtinta 
Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 

2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 
 

 
BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO PIRMOJO 

TITULINIO LAPO PAVYZDYS 
 
 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 
VETERINARIJOS  AKADEMIJA 

GYVŪNŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 
KATEDRA / INSTITUTAS (kurioje atliekamas darbas) 

STUDIJŲ PROGRAMA 
 
 
 

VARDAS PAVARDĖ 
 
 

BAIGIAMOJO DARBO PAVADINIMAS 
 

Bakalauro baigiamasis darbas  
 
 
 
 
 

Darbo vadovas 
Mokslinis laipsnis, vardas, pavardė 

 
 
 

Konsultantas 
Mokslinis laipsnis, vardas, pavardė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAUNAS, metai 
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3 priedas  

Patvirtinta 
Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 

2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 
 

DARBAS ATLIKTAS xxxxxxxxxxxxxx KATEDROJE/INSTITUTE 

PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ 

Patvirtinu, kad įteikiamas bakalauro baigiamasis darbas „......“. 

1. Yra atliktas mano paties/pačios; 

2. Nebuvo naudotas kitame universitete Lietuvoje ir užsienyje; 

3. Nenaudojau šaltinių, kurie nėra nurodyti darbe, ir pateikiu visą panaudotos literatūros sąrašą. 

 

 (data) 

 

(autoriaus vardas, pavardė) 

 

(parašas) 

 

PATVIRTINIMAS APIE ATSAKOMYBĘ UŽ LIETUVIŲ KALBOS 

TAISYKLINGUMĄ ATLIKTAME DARBE 

 

Patvirtinu lietuvių kalbos taisyklingumą atliktame darbe. 

(data) (autoriaus vardas, pavardė) (parašas) 

 

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO VADOVO IŠVADOS DĖL DARBO 

GYNIMO 

 (data) darbo vadovo vardas, 

pavardė) 

(parašas) 

 

BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS APROBUOTAS 

KATEDROJE/INSTITUTE 

(aprobacijos data) (katedros/klinikos vedėjo/jos 

vardas, pavardė) 

(parašas) 

Bakalauro baigiamojo darbo recenzentas 

(vardas, pavardė) (parašas) 

 

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos įvertinimas: 

(data) (gynimo komisijos sekretorės (-riaus)  vardas, 

pavardė) 

(parašas) 
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4 priedas  
Patvirtinta 

Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 
2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 

 
BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RECENZENTO VERTINIMAS 

 
Bakalauro ……………………..baigiamojo darbo pavadinimas:  .. .  
Studijų programa:  .....................................  ......................................  .  
Darbo apimtis:  ... psl., literatūros sąraše ... šaltiniai (-ių), darbe yra:  .lent.,  pav………….. 
 ............................ priedai.  
 
 
Eil. 
Nr. 

Baigiamojo darbo vertinimo klausimai 
Įvertinimas 

Taip Iš dalies Ne 
Baigiamojo darbo reikalvimų atitikimas 

1. Ar baigiamajame darbe yra visos struktūrinės dalys?    
2 Ar baigiamojo darbo apimtis didesnė kaip 25 puslapiai 

(be priedų)? 
   

3. Ar baigiamajame darbe išskirti skyrių ir poskyrių 
pavadinimai? 

   

4. Ar teisingai cituojami informacijos šaltiniai?    
5. Ar baigiamajame darbe yra gramatinių klaidų?    
6. Ar darbo apimtis dirbtinai padidinta?    
7. Ar turinio puslapio struktūra teisinga?    
8. Ar pateikti priedai padeda suvokti nagrinėjamą temą?    
9. Ar teisingai sudarytas bibliografinis literatūros sąrašas?    

10. Ar literatūros sąrašo nuorodos į tekstą yra teisingos?    
11. Ar literatūros sąraše yra pateikti moksliniai šaltiniai?    
12. Ar cituojami pakankamai šiuolaikiški šaltiniai?    

Baigiamojo darbo struktūros dalių atitikimas 
13. Ar baigiamojo darbo įvade yra: temos aktualumas, tyrimo 

problema, tikslas ir uždaviniai (klausimas ar klausimai), 
objektas, metodika? 

   

14. Ar pateiktas svarbiausių terminų ir santraukų  
paaiškinimas 

   

15. Ar apžvelgiama mokslinė, praktinė literatūra susijusi su 
nagrinėjama baigiamojo darbo problema? 

   

16. Ar aptarti aktualiausi kitų mokslininkų tyrimai, norminiai 
dokumentai, pateikti svarbiausi jų rezultatai ir išvados? 

   

17. Ar tekstui būdingas nuoseklumas:    
18. Ar studentas pateikia savo nuomonę aptariamu klausimu?    
19. Ar išsamiai paaiškinta baigiamojo darbo tyrimo metodika?    
20. Ar aprašyti tyrimo instrumentai?    
21. Ar pateikti pagrindiniai atlikto tyrimo duomenys?    
22. Ar darbas parašytas taisyklinga kalba, logiškai, 

lakoniškai? 
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23. Ar tinkamas anketų, pokalbio dalyvių sąrašų pateikimas?    
24. Ar atliktas rezultatų aptarimas?    
25. Ar atlikta statistinė duomenų analizė ir pateikti rezultatai?    
26. Ar pateikta praktinė tyrimo rezultatų reikšmė?    
27. Ar yra išvados?    
28. Ar išvados atspindi baigiamojo darbo temą, tikslą, 

uždavinius (klausimus)? 
   

29. Ar pateikti pasiūlymai yra teisingi, praktinio pobūdžio?    
30. Ar lentelių, paveikslų pateikimas atitinka reikalavimus?    
31. Ar lentelėse ir paveiksluose kartojasi pateikta 

informacija?   
   

32. Jei atliktas kokybinis tyrimas, ar tinkamai pateikta 
rezultatų analizė nagrinėjant temas, pagrindžiant teiginius 
respondentų citatomis ar stebėjimo duomenimis? 

   

 
Recenzento pastabos ir klausimai 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________ 
Baigiamojo darbo privalumai 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________ 
Baigiamojo darbo trūkumai 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________ 
Baigiamojo darbo įvertinimas 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(Recenzento įvertinimas pažymiu (10 balų sistemoje) 
Vertinimo kriterijai  

9-10 balų. Darbo tikslai yra priimtini ir aiškiai suformuluoti; pateikti originalūs arba keli 
priimtini problemų sprendimo variantai; taikyti adekvatūs teoriniai modeliai bei analizės metodai; 
pritaikytos studento teorinės žinios; darbo rezultatai gali turėti praktinę reikšmę; išvados 
konkrečios ir argumentuotos, apima visus baigiamojo darbo uždavinius; darbas parašytas be 
klaidų ir atspausdintas pagal reikalavimus.  

7-8 balai. Darbo tikslai yra priimtini; problemų sprendimai yra priimtini ir argumentuoti; 
taikyti adekvatūs teoriniai modeliai ir analizės metodai; geros teorinės žinios; darbo rezultatai ir 
išvados yra priimtini, apima visus darbo tikslus ir juos atitinka; darbas atspausdintas pagal 
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reikalavimus.  
5-6 balai. Darbo tikslai iš esmės yra priimtini; problemos iš esmės išspręstos; taikyti priimtini 

teoriniai modeliai ir analizes metodai; minimalios būtinos teorines žinios, darbo rezultatai ir 
išvados iš esmės priimtini ir atitinka kriterijus. 

1-4 balai. Darbas neatitinka bakalauro baigiamojo darbo reikalavimų ir nėra tinkamas 
gynimui. 

 
____________________________________________________________ 
(pareigos, mokslinis laipsnis) (parašas) (vardas, pavardė) 
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5 priedas  
Patvirtinta 

Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 
2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 

 
BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS  

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ KOMISIJOS NARIO VERTINIMAS  
......................................................... studijų programos ……………………..grupės  
bakalauro (-ės)… ................................... ………………………………………………………… 
baigiamojo darbo tema:  .................................................................. . …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Eil. 
Nr. 

Baigiamojo darbo vertinimo klausimai Įvertinimas 
Taip Iš dalies Ne 

 Ar studento pristatymas truko ne ilgiau kaip 10-15 
min.? 

   

 Ar suformulavo pagrindinę baigiamojo darbo 
problemą, nurodė tikslą, uždavinius? 

   

 Ar pateikė informaciją apie tyrimo metodiką, 
nurodė pagrindinius tyrimo instrumentus? 

   

 Ar suprantamai pateikė gautus rezultatus?    
 Ar vaizdinė medžiaga informatyvi, suprantama?    
 Ar išlaikyta loginė pranešimo seka?    
 Ar yra išvados, jos pagrįstos?    
 Ar pateiktos praktinės rekomendacijos?    
 Ar teisingai ir išsamiai atsakyta į recenzento ir 

komisijos narių pateiktus klausimus? 
   

 Ar baigiamojo darbo pagrindinė mintis atitinka 
pasirinktos studijų programos esmę? 

   

 Ar darbo pristatymo kultūra pakankama/gera?    
 

Baigiamųjų darbų komisijos nario pastabos ir argumentai 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________ 
Baigiamojo darbo įvertinimas 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________ 

(Komisijos nario įvertinimas pažymiu (10 balų sistemoje)) 
 

______________________________________________________________________________
_____ 
(pareigos, mokslinis laipsnis) (parašas)  (vardas, pavardė) 
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6 priedas  
Patvirtinta 

Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 
2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 

 
APELIACIJOS PAVYZDYS 

 
_____________________________________ 

Bakalauranto  vardas, pavardė 
 

______________________________________ 
Studijų programos pavadinimas 

 
 

Gyvūnų mokslų  fakulteto dekanui 
 

A P E L I A C I J A 
DĖL BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO ĮVERTINIMO  

 
KAUNAS 

Data  
 
 
 

Apeliacijos tekste turi būti studento prašymas apsvarstyti baigiamojo darbo įvertinimo 
teisingumą. Studentas privalo aiškiai ir argumentuotai pagrįsti savo prašymą. 

 
 
 
Parašas    Vardas, pavardė 
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7 priedas  
Patvirtinta 

Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos posėdyje 
2019–09–26 protokolo Nr. 5 (130) 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 
 

___________________________________________________________ 
(Studento vardas ir pavardė, studento pažymėjimo nr.) 

 
GYVŪNŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

.....................................KATEDRA/INSTITUTAS 
 

 
 

AUTORIAUS INDĖLIO DEKLARACIJA IR LICENCIJA 

20__ M. ________________ MĖN. ____ D. 
 

 
Savo baigiamojo darbo 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(pavadinimas) 
 

 

temą, tyrimo apimtį (tinkamą eilutę pažymėti ženklu „x“ ir užpildyti): 
 
 

Suformulavau ir apibrėžiau savarankiškai: 
(nurodyti ankstesnius savo tyrimus šioje srityje, kitus šaltinius ir tyrimus, padėjusius suformuluoti 

baigiamojo darbo problemą, tikslus ir uždavinius) 

 

 
 
 
 
 
Pasirinkau iš siūlomų darbo vadovų (ar kitų mokslininkų, dėstytojų): 
 

(nurodyti tyrėjo ar dėstytojo vardą ir pavardę) 
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Renkant ir įvertinant medžiagą bei rengiant baigiamąjį darbą, mane konsultavo 

mokslininkai, dėstytojai ir specialistai: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Rinkdamas medžiagą naudojausi šiomis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

priemonėmis ir infrastruktūra: 
Laboratorija ir laboratoriniai prietaisai □ 
Reagentai □ 
Kitos priemonės ir medžiagos □ 
Universiteto priemonių ir infrastruktūros dalis (jei kitiems 

asmenims priklausančios priemonės ir infrastruktūra nenaudota – 100 
proc., jei naudota – nurodyti Universiteto dalies dydį) 

□ 

 
Patvirtinu, kad mano baigiamasis darbas yra savarankiškai parašytas, Šiame darbe pateikta 

medžiaga nėra plagijuota, falsifikuota, tyrimo duomenys nėra klastoti, darbas nėra dublikuotas. 
 
 
 

________________________          __________________________________ 
(Parašas)    (Vardas ir pavardė) 

 
Laisvai disponuodamas turtinėmis autoriaus teisėmis į savo baigiamąjį darbą Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetui suteikiu neišimtinę, neatlygintinę, neterminuotą, neribotą 
teritoriškai licenciją atgaminti baigiamąjį darbą bet kokia forma ar būdu, jį išleisti, versti, viešai 
demonstruoti, skelbti, padaryti prieinamą internetu, adaptuoti ar kitaip perdirbti, naudoti 
paskesniuose tyrimuose, platinti jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip 
perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant.   

 
________________________          __________________________________ 

(Parašas)    (Vardas ir pavardė) 
 
 

 


