
 Bakalaurai Magistrai 
BD TEMOS mano.vgtu.lt iki 2019-

04-30 dienos. 

Visi studentai, pasitikrinkite mano.vgtu.lt ar teisinga Jūsų baigiamojo darbo 

tema (temos lietuvių ir anglų kalbomis bus Jūsų diplomuose) 

Temas koreguoti, galite iki 2019-04-30 dienos (pastabas siųsti fmit@vgtu.lt )  
Baigiamųjų darbų viešas gynimas 

(komisijoje) 

 

IIf-15, IIfu-15, IIfuc-15  

 

2019-06-11 d.  9:00 val. SRL-I 510 a. 

 

DGTfm-17, DGTfmuc17 

 

2019-05-29 d.  9:00 val. SRL-I 510 a. 

ITPf-15  

 

2019-06-12 d.  9:00 val. SRL-I 510 a. 

 

ITVmit-17    

 

2019-05-30 d.  9:00 val. SRL-I 510 a. 

IInt-17    

 

2019-06-13 d.  9:00 val. SRL-I 510 a. 

- 

Anotacijų pildymas mano.vgtu.lt.  Iki 2019-05-30 imtinai 

Po 2019-05-30 dienos bus galima 

koreguoti tik puslapių, paveikslėlių, 

lentelių skaičių, teksto keisti 

nebegalima (nes aš anotacijas 2019-

05-31 dieną kelsiu į BD protokolą)     

Iki 2019-05-16 imtinai 

Po 2019-05-16 dienos bus galima 

koreguoti tik puslapių, paveikslėlių, 

lentelių skaičių, teksto keisti 

nebegalima (nes aš anotacijas 2019-

05-17 dieną kelsiu į BD protokolą)     

Į katedrą BD popierinio varianto 

atidavimas: 

1. Vienas atspausdintas ir 

susegtas spirale BD, su 

parašais: bakalaurams 

(vadovo parašas), 

magistrams (vadovo 

parašas ir lietuvių kalbos 

konsultantės parašas). 

DARBO BE PARAŠŲ 

KATEDRA NEPRIIMA 

2. Anotacijos (lietuvių 

ir anglų kalba, 

pasirašo  studentas prie 

savo vardo pavardės) 

atspausdinamos 

papildomai, kadangi 

saugomos katedroje 

atskirai. P.S. Anotacijos 

darbe segamos taip pat!!! 

2019-06-05 dieną, pristato savo 

pilnai paruoštą BD.  

 

1. SVARBU: ITPf-15 grupės 

studentams Verslo 

technologijų katedros 

konsultanto parašas 

2019-05-23, pristato savo pilnai 

paruoštą BD. 

Į www.mano.vgtu.lt  BD 

TALPINIMAS 
2019-06-05 DIENĄ SISTEMOJE 

MANO.VGTU.LT TURI BŪTI 

JAU PATVIRTINTA VADOVO, 

kadangi 2019-06-05 dieną pagal 

sąrašą, bus tikrinama ar studentas 

gali priduoti savo BD į katedrą. JEI 

DARBAS NEBUS PATALPINTAS 

SISTEMOJE AR 

NEPATVIRTINTAS VADOVO, 

KATEDRA POPIERINIO DARBO 

NEPRIIMS.  Patarimas  studentams: 

preliminariai nuo 2019-05-30 dienos 

pradėti talpinti darbus, kadangi 

vadovui turi pakakti laiko peržvelgti 

įdėtą darbą, bei jums laiko pataisyti, 

jei vadovas darbą atmeta. 

2019-05-23 DIENĄ SISTEMOJE 

MANO.VGTU.LT  TURI BŪTI 

JAU PATVIRTINTA VADOVO, 

kadangi 2019-05-23 dieną pagal 

sąrašą, bus tikrinama ar studentas 

gali priduoti savo BD į katedrą. JEI 

DARBAS NEBUS PATALPINTAS 

SISTEMOJE AR 

NEPATVIRTINTAS VADOVO, 

KATEDRA POPIERINIO DARBO 

NEPRIIMS  Patarimas  studentams: 

preliminariai nuo 2019-05-16 dienos 

pradėti talpinti darbus, kadangi 

vadovui turi pakakti laiko peržvelgti 

įdėtą darbą, bei jums laiko pataisyti, 

jei vadovas darbą atmeta. 

mailto:fmit@vgtu.lt
http://www.mano.vgtu.lt/


Recenzentai Informaciją apie recenzentus atsiųsime likus kelioms dienos iki BD 

pridavimo į katedrą.  

 


