
Finansų inžinerijos katedra 

1 lentelė. Baigiamojo darbo struktūriniai elementai, jiems keliami reikalavimai bei jų pateikimo atsiskaitymams būtinumas 

Struktūriniai 

darbo elementai 

Darbo struktūrinių elementų apibūdinimas BD1 BD2 BD3 

Antraštinis 

pirmasis ir antrasis 

lapas 

      Daromas pagal Katedros pateiktus pavyzdžius (blankai pateikiami čia). Taip Taip Taip 

Anotacija 

Tai glaustas darbo esmės išdėstymas lietuvių ir anglų kalbomis. 

Anotacijoje apibendrintai pateikiamos žinios apie parengtą darbą: darbo tikslas ir 

uždaviniai, konkretūs darbo rezultatai, pagrindinės išvados ir siūlymai. Nurodoma 

darbo apimtis ir bibliografinės žinios. Anotacijos teksto apimtis — iki 150 žodžių. 

Atskirai abėcėlės tvarka pateikiami reikšminiai žodžiai (iki 8 žodžių). Anotacijos 

tekstas derinamas su baigiamojo darbo vadovu. 

Anotacija lietuvių ir anglų kalbomis turi būti įkelta į VGTU informacinę sistemą 

https://mano.vgtu.lt, 2 egzemplioriais atspausdinta, vienas kurių įsegamas į 

baigiamąjį darbą, o kitas – pridedamas prie darbo. Anotacija turi būti pasirašyta 

vadovo, taip patvirtinant, kad anotacija lietuvių ir anglų kalbomis yra tiksliai 

atspindinti turinį ir kalbiškai tvarkinga. 

 

Ne Nebūtinai Taip 

Turinys 

       Atskleidžiama darbo struktūra. Darbo skyriai, poskyriai ir punktai numeruojami 

arabiškais skaičiais. Poskyrio eilės numeris prasideda skyriaus numeriu ir poskyrio 

tame skyriuje numeriu, kurie skiriami taškais, pavyzdžiui, 2.1., 2.2.; 3.1., 3.2. ir pan. 

Skyrių, poskyrių ir punktų pavadinimai turi būti trumpi ir aiškūs.  

Įvadas, išvados, siūlymai, šaltinių ir literatūros sąrašas, priedai pateikiami kaip 

savarankiškos struktūrinės dalys, tačiau jos nenumeruojamos.  

Anotacija, darbo užduotis ir kitos pagalbinės dalys turinyje nenurodomos, nors į darbo 

apimtį įtraukiamos. 

Pradinis Taip Taip 

Įvadas 

Įvade iškeliamas temos aktualumas, glaustai apibūdinama analizuojama problema 
ir paaiškinama, kaip ji bus sprendžiama. Įvade nurodoma: 

- temos aktualumas; pasirinktos temos reikšmė, pasirinkimo motyvai; 

- problema (problemos) ir jos (jų) sprendimo būtinumas;  

- darbo tikslas ir uždaviniai;  

Taip Taip Taip 

https://www.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/padaliniai/finansu-inzinerijos-katedra/studijos/studentams/69549#139762
https://mano.vgtu.lt/
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- taikyti informacijos rinkimo ir tyrimo metodai: literatūros analizė ir 

apibendrinimas, anketinė apklausa, stebėjimas; buhalterinės, statistinės apskaitos ir 

neapyskaitinių šaltinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir tyrimas; ar pan. 

- analizės metodai: lyginimo, grupavimo, statistinių vidurkių ir indeksų, koreliacinis 

ir kiti statistinės analizės metodai, grafinis duomenų ir jų ryšio atvaizdavimas ir kt.; 

- glaustai išdėstyta darbo struktūra, apibendrinti naudotos literatūros ir šaltinių 

paaiškinimai;  

- atlikto darbo praktinė reikšmė, t. y. gauti rezultatai (kas padaryta ir kokia iš to 

praktinė nauda). 

Teorinis tyrimo 

metodinis skyrius 

Šis skyrius skirtas teoriniam ir metodiniam tyrimo pagrindimui. Jame: 

- pateikiama glausta literatūros nagrinėjama tema apžvalga, atsirenkamos teorijos ir 

koncepcijos, kuriomis remiantis bus ieškoma atsakymo į tyrimo klausimą; 

- pateikiami analitinės darbo dalies darbiniai apibrėžimai; 

- atsirenkami ar sudaromi teoriniai modeliai, parengiamos metodikos, pagal kuriuos 

bus vykdomas tyrimas analitinėje ir projektinėje darbo dalyse.  

       Šį skyrių galima išskaidyti į 2-3 poskyrius, skirtus literatūros apžvalgai, 

pagrindiniams teoriniams teiginiams ir tyrimo metodikai apibūdinti. 

Taip, 

negalutinis 

Taip  Taip 

Tiriamasis -

analitinis skyrius 

Skyrius skirtas informacijai apie nagrinėjamą tyrimo objektą pateikti ir 
susisteminti pagal iš anksto pasirinktą tyrimo metodiką. Jame (pvz.): 

- pateikiama tiriamosios problemos situacija, išsamiai apibūdinamas tyrimo objektas, 

atlikti stebėjimai ir imtis, įvertinama, ar pakanka pirminės ir antrinės informacıjos;  

- paaiškinama atliktų tyrimų (stebėjimų, anketavimo, interviu naudojimas ir kt.) 

ypatumai ir tikėtinų gauti rezultatų patikimumas (jei tai nebuvo aptarta Įvade ar 

Metodikoje);  

- pagal ankstesniame skyriuje parengtą tyrimo metodiką ir nuoseklumą analizuojamas 

tyrimo objektas, daromos išvados ir apibendrinimai. 

Analizuojant ir pateikiant analizės rezultatus bei juos apibendrinant naudotinos 

lentelės ir grafinės analizės būdai bei priemonės;  

Norint geriau apibūdinti tiriamąjį objektą ir procesus, pateikiama fotografijų, schemų, 

piešinių. 

Ne Taip Taip 

Projektinis 

(prognozių ir 

siūlymų 

pagrindimo) skyrius 

Šis skyrius baigiamuosiuose darbuose būna taikomojo praktinio pobūdžio. Jame 

(pvz.): 

- remiamasi teoriniais teiginiais ir pagrindinėmis analitinio skyriaus išvadomis 

pabrėžiant reiškinių, rodiklių tarpusavio ryšius ir priklausomybes;  

Ne Taip Taip 
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- apibūdinamas priklausomybės ryšių pobūdis pabrėžiant kiekybinę ir kokybinę tų 

ryšių išraišką ir galimybę projektuoti jų kitimą ateičiai;  

- aptariamas tiriamų reiškinių ir rodiklių kitimo perspektyvos mastas, būtinos tam 

prielaidos ir sąlygos;  

- pateikiama argumentuota, skaičiavimais pagrįsta tiriamų reiškinių, procesų, 

rodiklių kitimo prognozė;  

- pateikiami argumentuoti siūlymai, kaip geriau organizuoti nagrinėtos įmonės ar kito 

objekto darbo ir valdymo procesus;  

- pateikiami skaičiavimai, iš kurių būtų matyti, kiek kainuotų kiekvieno siūlymo 

įgyvendinimas ir kokią reikšmę tai turėtų. 

Apibendrinamosios 

išvados 

      Išvados baigiamuosiuose darbuose yra būtinos. Jose apibendrinami svarbiausieji 

tyrimo rezultatai. Išvados turi išplaukti iš teksto ir remtis nagrinėta medžiaga. Jose 

negali atsirasti naujos informacijos. Taip pat neteikiamos jau pripažintos mokslo 

tiesos ir aksiomos.  

Išvadose glaustai apžvelgiama, kas konkrečiai buvo padaryta, kokie gauti rezultatai 

ir kokie pateikti svarbiausi siūlymai. Išvados turi parodyti, ar įvykdyti darbo įvade 

iškelti uždaviniai ir kartu ar pasiektas darbo tikslas. 

Nebūtinai Gali būti 

negalutinės 

Taip 

Literatūra ir kiti 

šaltiniai 

(jų sąrašas) 

       Darbe turi būti pateiktas naudotos literatūros (monografijų, knygų, vadovėlių, 

straipsnių) ir kitų informacijos šaltinių (nepublikuotų mokslinių darbų, vertimų, 

knygų, straipsnių rankraščių, verslo įmonėse bei internete gautos informacijos ir kt.) 

sąrašas. 

Taip Taip Taip 

Priedai 

        Baigiamojo darbo pabaigoje pateikiami priedai, jei jie iš esmės papildo ir gerina 

darbą. Priedai gali būti didelės apimties lentelės, išplėstiniai arba kontroliniai 

skaičiavimai, maketai, schemos, pirminiai eksperimento duomenys ir kita medžiaga, 

kuri yra aptarta tekste.  

Jei priede yra kelios lentelės ar paveikslai, tai jie numeruojami kaip to priedo 

elementai.  

Priedo puslapiai gali būti nenumeruojami (nes į priedus gali būti dedami originalūs 

dokumentai, kurių puslapių ištisinė numeraciją sunku techniškai atlikti). 

Nebūtinai Nebūtinai Taip, 

jeigu 

būtini 

 


