
Magistro baigiamojo darbo vertinimo Kelių katedros peržiūroje kriterijai 

 

Etapas Atsiskaitymo laikas Vertinimas Kriterijai (rodikliai) 

Tiriamasis 

darbas 1 

I semestre 

(egzaminų sesijos metu) 

Vertinama 

balais 

1) Baigiamojo darbo (toliau – BD) pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis. 

2) Problemos formulavimas (0,5–1 psl.).  

3) Pasirinktos nagrinėjamos temos aktualumo ir naujumo pagrindimas (0,5–

2 psl.). 

4) BD rengimo planas patvirtintas BD vadovo (kalendorinis). 

5) Mokslinės, techninės, teisinės ir normatyvinės literatūros, susijusios su 

BD tema, sąrašas (tęstinis). 

Pateikta ataskaita parašyta taisyklinga kalba ir atitinka keliamus raštvedybos 

reikalavimus. 

Pateiktas BD vadovo atsiliepimas žodžiu dalyvaujant peržiūroje arba raštu, 

nesant galimybei dalyvauti. 

Tiriamasis 

darbas 2 

II semestre 

(egzaminų sesijos metu) 

Vertinama 

balais 

1) BD tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai. 

2) Keliamos hipotezės (prielaidos, ginamieji teiginiai ir pan.). 

3) BD turinys ir jo atitiktis pasirinktai problemai spręsti bei išsikeltam 

tikslui pasiekti. 

4) Eksperimento planas (eksperimentinio tyrimo objektas ir tyrimo 

metodai), duomenų šaltinių analizė, duomenų poreikio ir (arba) apimties 

nustatymas. 

5) Mokslinės, techninės, teisinės ir normatyvinės literatūros, susijusios su 

BD tema, sąrašas (tęstinis). 

Pateikta ataskaita parašyta taisyklinga kalba ir atitinka keliamus raštvedybos 

reikalavimus. 

Pateiktas BD vadovo atsiliepimas žodžiu dalyvaujant peržiūroje arba raštu, 

nesant galimybei dalyvauti. 
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Etapas Atsiskaitymo laikas Vertinimas Kriterijai (rodikliai) 

Tiriamasis 

darbas 3 

III semestre 

(egzaminų sesijos metu) 

Vertinama 

balais 

1) Literatūros analizė BD nagrinėjama tema (pateikiamas visiškai užbaigtas 

rankraštis). 

2) Suplanuotas ir vykdomas arba įvykdytas eksperimentinis tyrimas 

(eksperimento vykdymo ir rezultatų rankraštis). 

Pateikta ataskaita parašyta taisyklinga kalba ir atitinka keliamus raštvedybos 

reikalavimus. 

Pateiktas BD vadovo atsiliepimas žodžiu dalyvaujant peržiūroje arba raštu, 

nesant galimybei dalyvauti. 

BD 

(tarpinis 

atsiskaitymas) 

IV semestras 

(ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki 

BD gynimo laipsnio suteikimo 

komisijoje (toliau – LSK) 

KK posėdžio 

protokolas 

(leidžiama arba 

neleidžiama 

gintis) 

1) Gautų tyrimo rezultatų analizė ir vertinimas. 

2) Išvados ir pasiūlymai (rekomendacijos), kurie įrodo, kad yra pasiektas 

darbo tikslas ir išspręsti uždaviniai. 

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. 

BD pristatymas katedros sudarytoje komisijoje1). 

Magistro 

baigiamasis 

darbas 

(galutinis 

atsiskaitymas) 

Gynimas LSK 
Vertinama 

balais 
Pilnai užbaigto BD gynimas LSK2). 

Pastabos: 
1) BD pristatymas ne ilgesnis kaip 10 minučių, kurio sudėtis turi būti: 

 BD pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; 

 Problemos formulavimas; 

 BD tikslas ir uždaviniai; 
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Etapas Atsiskaitymo laikas Vertinimas Kriterijai (rodikliai) 

 Eksperimentinio tyrimo rezultatai; 

 Išvados. 

 
2) 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. 

 


