
Bakalauro baigiamojo darbo vertinimo Kelių katedros peržiūroje kriterijai 

 

Etapas Atsiskaitymo laikas Vertinimas Kriterijai (rodikliai) 

Baigiamasis 

darbas 1 

Nuolatinių studijų VII semestre 

Išlyginamųjų studijų III semestre 

(egzaminų sesijos metu) 

Vertinama 

„Įskaityta“ arba 

„Neįskaityta“ 

1) Korektiškas baigiamojo darbo (toliau – BD) pavadinimas. 

2) BD rengimo planas (kalendorinis). 

3) Bendrųjų duomenų BD tema aprašymas (jeigu reikalingas, 

papildomai esamos būklės brėžinys). 

Pateikta ataskaita parašyta taisyklinga kalba, kuri sudaro ne mažiau kaip 

10 % BD apimties. 

Baigiamasis 

darbas 2 

Nuolatinių studijų VIII semestre 

Išlyginamųjų studijų IV semestre 

(egzaminų sesijos metu) 

Vertinama 

„Įskaityta“ arba 

„Neįskaityta“ 

1) Bendrųjų duomenų BD tema aprašymas, sprendinius pagrindžiančių 

skaičiavimų atlikimas ir aprašymas bei projektinių sprendinių 

aprašymas. 

2) Ne mažiau kaip 4 pagrindiniai brėžiniai ir 2 papildomų brėžinių 

eskizai (jeigu tokie numatyti), kuri atlikimas turi sudaryti 90 % visų 

brėžinių apimties. 

Pateikta ataskaita parašyta taisyklinga kalba, kuri sudaro ne mažiau kaip 

80 % BD apimties. 

BD 

(tarpinis 

atsiskaitymas) 

Nuolatinių studijų VIII semestre 

Išlyginamųjų studijų IV semestre 

(ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki 

BD gynimo LSK) 

KK posėdžio 

protokolas 

1) Bendrųjų duomenų BD tema aprašymas, sprendinius pagrindžiančių 

skaičiavimų atlikimas ir aprašymas bei projektinių sprendinių 

aprašymas. 

2) Visi brėžiniai (jeigu tokie numatyti). 

3) BD pilnai atitinka BD rengimo ir gynimo tvarkos aprašo III skyriaus 

reikalavimus, įskaitant BD struktūrą pagal tvarkos aprašo priedą. 

 

Pateiktas užbaigtas BD parašytas taisyklinga kalba ir atitinka keliamus 

raštvedybos reikalavimus. 
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Etapas Atsiskaitymo laikas Vertinimas Kriterijai (rodikliai) 

Baigiamasis 

darbas 3 

(galutinis 

atsiskaitymas) 

Gynimas LSK Vertinama balais Pilnai užbaigto BD gynimas LSK1) 

Pastabos: 
1) viešo gynimo LSK metu BD darbas vertinamas remiantis šiais kriterijais, kurie parengti vadovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

rektoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 10.8-575 patvirtintu Vilniaus Gedimino technikos universiteto baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo 

tvarkos aprašu: 

 darbas atitinka raštvedybos taisykles ir parašytas taisyklinga kalba; 

 darbo apimtis ir struktūra atitinka reikalavimus; 

 tinkamai suformuluoti darbo tikslai ir uždaviniai; 

 atskleista aktualumas ir problematika; 

 atlikta mokslinės, teisinės ir normatyvinės literatūros analizė; 

 naudojami aktualūs duomenų šaltiniai, tinkama duomenų imtis ir kokybė; 

 panaudotos metodikos, priemonių (tame tarpe ir informacinių technologijų), skaičiavimų rezultatų ir jų analizės įvertinimas; 

 problemos sprendiniai, jų originalumas, korektiškumas; 

 ekonominiai skaičiavimai (jeigu buvo atlikti) ir tiriamoji projekto dalis; 

 darbo pristatymo komisijoje kokybė; 

 įgytų žinių ir gebėjimų demonstravimas bei kompetentingas taikymas; 

 išvados ir pasiūlymai, jų atitikimas suformuluotam tikslui ir uždaviniams; 

 atsakymų į kontrolinius klausimus kokybė. 

 


