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Baigiamasis bakalauro darbas (BD)

• BD yra savarankiškas taikomojo ar tiriamojo pobūdžio

darbas. Juo studentas turi parodyti, kad yra sukaupęs

pakankamai žinių atitinkamoje studijų kryptyje ir yra

įgijęs reikiamų analitinio pobūdžio gebėjimų.

• Studentas turi parodyti savo kūrybingumą, studijų

krypties žinių gausą, informacinių šaltinių paieškos ir

analizės įgūdžius, nagrinėjamos temos supratimą,

mokėjimą spręsti kylančius uždavinius, taisyklingos

kalbos vartosenos įgūdžius ir gebėjimą tinkamai

formuluoti išvadas.
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Studijų programa ir specializacijos

• Finansų valdymas

• Verslo projektų valdymas

• Marketingo vadyba 

Verslo 
vadyba



Baigiamojo darbo rengimas

• Š. m. pavasario semestre pagal studijų programą 

prasideda bakalauro baigiamojo darbo rašymas. 

• Temas užregistruoti katedroje iki vasario 15 d. 

• Baigiamojo darbo rengimo procesas susideda 

iš 3 dalių: 

– BD1 

– BD2

– BD3



Baigiamojo darbo vertinimo struktūra

Baigiamasis darbas vertinamas etapais: 

• BD1 – 3 kreditai

• BD2 – 7 kreditai

• BD3 – 8 kreditai GALUTINIS ĮVERTNIMAS PAŽYMIU



Atsiskaitymo tvarka

• Baigiamojo darbo I dalies (BD1) atsiskaitymas

vyks sesijos metu, egzaminų tvarkaraštyje

numatytu laiku (2018-06-18/2018-06-21). BD1

rengimo reikalavimus ir pateikimo tvarką rasite

katedros tinklalapyje.

• Baigiamojo darbo II dalies (BD2) atsiskaitymas

vyks rudens sesijos metu (2018 m. gruodžio

mėn.)

• Galutinis darbo pristatymas (BD3) į katedrą ir

gynimas numatomas 2019 m. sausio mėn.



SVARBU

• Visi studentai iki 2018-02-15 turi pasirinkti ir

užregistruoti savo pasirinktą ir suderintą

baigiamojo darbo temą bei vadovą katedroje

• Pasirinkta tema privalo atitikti studijų programą

ir specializaciją

• Baigiamųjų darbų temas galite rasti katedros

tinklalapyje



Proceso eiga

• Katedrai užregistravus temą (lietuvių ir anglų kalbomis) bei

vadovą ji bus matoma studento informacinėje sistemoje

(Mano.vgtu.lt).

• Prie temos taip pat bus nurodyta baigiamojo darbo gynimo data.

• Kol gynimų tvarkaraščiai nėra patvirtinti sistemoje nurodoma

paskutinė galima gynimų diena, data vėliau bus patikslinta.

• Užregistruotas temas sistemoje tvirtina dekanas atitinkamu

potvarkiu, kuris bus matomas studento informacinėje sistemoje,

skiltyje “Įsakymai”.

• Patvirtintų temų koregavimas bus galimas tik pateikus raštišką

atitinkamos formos prašymą, kurį galima rasti fakulteto

puslapyje.



Konsultacijos 

• Su baigiamojo darbo vadovais

• Esant reikalui, su katedros vedėja (pavasario 

semestro metu pirmadieniais 14:00–15:00, 

trečiadieniais 13:00 –14:00, 602 kb.)

• Dekanate: 

– Vadybininkė G. Jurgilienė

– Konsultacijų laikas: I-IV 8:00-17:00 h, V 8:00-15:30 h, 614 

kab.
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