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Atsižvelgiant į paskelbtą karantiną ir būtinybę organizuoti studijas nuotoliniu būdu yra tikslinama 

bakalauro BD2 (TLf-16/1, TEf-16, TVino-18) ataskaitos pateikimo vadovui bei katedrai tvarka. 

 

4.2. Bakalauro BD2 ataskaita. Ataskaitoje privalo būti BD1 ataskaitos tekstas ir pasirinktos 

probleminės srities analizė, panaudojant pasirinktus analizės metodus, problemos identifikavimas, 

projektinės veiklos planas-veiksmai, vykdytojai, resursai (finansiniai, materialieji, žmogiškieji, 

laiko), veiklos etapai, laiko planavimas, tarpiniai rezultatai, galutiniai rezultatai, projekto 

pagrindimas, galimų inovatyvių sprendimų vadyba projekte. Popierinis Elektroninis ataskaitos 

variantas (visa darbo apimtis iki 50-60 psl.) pateikiamas darbo vadovui iki 2020-05-04, kuris vertina 

darbo atlikimo lygį pažymiu, taip pat įvertina ar darbas gali būti ginamas viešai.  

Iki 2020-05-11 d. pas darbo vadovą turi likti galutinis įvertintas baigiamojo darbo BD2 ataskaitos 

variantas. Savo ruoštu, studentas iki 2020-05-11 d. galutinį BD2 elektroninį variantą patalpina 

Moodle sistemoje, modulyje „Baigiamųjų darbų įkėlimas katedriniam patikrinimui“  

https://moodle.vgtu.lt/course/view.php?id=3843  

4.3. Bakalauro baigiamojo darbo (BD2) pristatymas katedroje atskiroms grupėms bus 

organizuojamas 2020-05-11 – 2020-05-15 laikotarpyje, data bus patikslinta atskirai. Po patikrinimo 

BD2 lieka katedroje. 

4.4. BD2 ataskaitų svarstymas vykdomas Zoom sistemoje vykstančiame katedros posėdyje, darbo 

vadovams pristatant darbų atlikimo lygį bei jų atitikimą reikalavimams ir galimybę darbą ginti viešai. 

Su darbais susipažįsta katedros dėstytojai dalyvaujantys posėdyje ir kolegialiai priima sprendimą dėl 

leidimo ginti darbą komisijoje. Apie būsimą katedros posėdį yra informuojami baigiamųjų metų 

studentai, kurie numatytu laiku turi būti pasirengę prisijungti prie Katedros posėdžio Zoom sistemoje, 

jei iškiltų poreikis juos informuoti apie negatyvų sprendimą. Kvietimas prisijungti prie posėdžio „čia 

ir dabar“ jiems būtų išsiunčiamas elektroniniu paštu studento oficialiu elektroninio pašto adresu. 

Katedros sprendimas dėl leidimo ginti darbą viešai ne vėliau kaip 2020-05-15 d. 

 

Pakeitimai patvirtinti 2020-04-23 d. Katedros posėdyje. 
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