
 

 

 

 

 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO IR GYNIMO TVARKA 2019-2020 m. m. 
 

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMIEJI DARBAI 

 
STUDIJŲ PROGRAMA  Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IKPR-17) 
 

Iki 2020 m. gegužės 26 d. Studentas Edukologijos instituto studijų koordinatorei elektroniniu paštu roma.misgirdiene@su.lt atsiunčia baigiamojo darbo temos pavadinimą 

lietuvių ir anglų kalbomis, darbo vadovo vardą ir pavardę. 

Iki 2020 m. gegužės 28 d. Edukologijos instituto studijų koordinatorei pristatomas galutinai sutvarkytas, išspausdintas ir įrištas darbas (2 egz.). 

Studijų koordinatorė darbą perduoda vadovui ir recenzentui. 

Vadovas per 2 dienas parašo atsiliepimą apie studento baigiamąjį darbą ir jį nusiunčia el. paštu studentui. 

Recenzentas per 5 dienas el.paštu roma.misgirdiene@su.lt pateikia atsiliepimą apie darbą ir pasiūlo įvertinimą. 

• Po titulinio lapo įrišama studento užpildyta ir pasirašyta forma  „Patvirtinimas apie atlikto baigiamojo darbo savarankiškumą“. 

Be patvirtinimo darbas nebus registruojamas. 

• Darbo pabaigoje įrišama: 

-  Įmautė su vadovo ir recenzento atsiliepimo formomis. 

-  CD laikmena (baigiamasis darbas įrašomas PDF formatu, ant CD užrašyti vardą, pavardę ir studijų programą). 

Likus ne mažiau kaip 2 d.d. 

iki gynimo 

Studentas gali susipažinti su recenzija. 

2020 m. birželio 4–5 d.  

9.00 val. 211 aud. 

(IKPR-17) 

Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų viešas gynimas  

Neapginti pedagogikos studijų baigiamieji darbai pačių studentų prašymu gali būti rašomi iš naujo (studijų dalyko kartojimas) ir ginami ne 

anksčiau kaip kitą semestrą. 
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BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMIEJI DARBAI  

 

STUDIJŲ PROGRAMOS  Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IKPR2-18)  

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (PPIK-16) 

Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-16) 

 

Iki 2020 m. gegužės 11 d. Vadovui pateikiamas iš esmės baigtas baigiamojo darbo variantas.  

Balandžio 29 d. 14 val.  

IKPR2-18 

PPIK-16 

Pirminis baigiamųjų darbų gynimas. 

Posėdžio metu svarstoma baigiamųjų darbų kokybė. 

Tvirtinamos galutinės baigiamųjų darbų temos. 

Svarstymai vyks Studijų programų vertinimo komitetų posėdžiuose. Svarstymuose dalyvauja baigiamjųjų darbų autoriai ir vadovai.  

Gegužės 6 d. 10 val. 409 aud. 

IGMP-16 

Pirminis baigiamųjų darbų gynimas. 

Posėdžio metu svarstoma baigiamųjų darbų kokybė. 

Tvirtinamos galutinės baigiamųjų darbų temos. 

Svarstymai vyks Studijų programų vertinimo komiteto posėdyje. Svarstymuose dalyvauja baigiamjųjų darbų autoriai ir vadovai.  

Iki 2020 m. birželio 1 d. Studentas Edukologijos instituto studijų koordinatorei elektroniniu paštu roma.misgirdiene@su.lt atsiunčia baigiamojo darbo temos pavadinimą 

lietuvių ir anglų kalbomis, darbo vadovo vardą ir pavardę. 

Iki 2020 m. birželio 3 d. Edukologijos instituto studijų koordinatorei pristatomas galutinai sutvarkytas, išspausdintas ir įrištas darbas (2 egz.). 

Studijų koordinatorė darbą perduoda vadovui ir recenzentui. 

Vadovas per 2 dienas parašo atsiliepimą apie studento baigiamąjį darbą ir jį nusiunčia el. paštu studentui. 

Recenzentas per 5 dienas el.paštu roma.misgirdiene@su.lt pateikia atsiliepimą apie darbą ir pasiūlo įvertinimą. 

• Po titulinio lapo įrišama studento užpildyta ir pasirašyta forma  „Patvirtinimas apie atlikto baigiamojo darbo savarankiškumą“. 

Be patvirtinimo darbas nebus registruojamas. 

• Darbo pabaigoje įrišama: 

-  tuščios darbo vadovo atsiliepimo ir recenzijos formos (įmautėje) 

-  elektroninė darbo versija – kompaktinis diskas (baigiamasis darbas įrašomas PDF formatu, ant CD užrašyti vardą, pavardę ir studijų 

programą). 

Likus ne mažiau kaip 2 d. d. 

iki gynimo 
Studentas gali susipažinti su recenzija. 

Likus 7 darbo dienoms iki 

patvirtintos viešo BD gynimo 

datos 

Studentas elektroninę bakalauro, magistro baigiamojo darbo versiją įkelia į eLABa talpyklą  (http:/www.elaba.lt/) originalumo patikrai. 

2020 m. birželio 10 d.  

9.00 val. 211 aud. 

IKPR2-18 

Bakalauro baigiamųjų darbų viešas gynimas. 

Neapginti bakalauro baigiamieji darbai pačių studentų prašymu gali būti rašomi iš naujo (studijų dalyko kartojimas) ir ginami ne anksčiau kaip 

kitą semestrą. 

2020 m. birželio 10 d.  

10.00 val. 409 aud. 

IGMP-16 

2020 m. birželio 11-12 d.  

9.00 val. 211 aud. 

PPIK-16 
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MAGISTRO STUDIJŲ BAIGIAMIEJI DARBAI 
 

STUDIJŲ PROGRAMOS  Edukologija (EMM-18), 

Karjeros edukologija (KEM-18) 
 

Iki 2020 m. gegužės 11 d. Vadovui pateikiamas iš esmės baigtas baigiamojo darbo variantas.  

Balandžio 30 d. 10 val.  

221-222 aud. 

EMM-18 

KEM-18 

Pirminis baigiamųjų darbų gynimas. 

Posėdžio metu svarstoma baigiamųjų darbų kokybė. 

Tvirtinamos galutinės baigiamųjų darbų temos. 

Svarstymai vyks Studijų programų vertinimo komiteto posėdyje. Svarstymuose dalyvauja baigiamjųjų darbų autoriai ir vadovai.  

Iki 2020 m. birželio 1 d. Studentas Edukologijos instituto studijų koordinatorei elektroniniu paštu roma.misgirdiene@su.lt atsiunčia baigiamojo darbo temos pavadinimą 

lietuvių ir anglų kalbomis, darbo vadovo vardą ir pavardę. 

Iki 2020 m. birželio 3 d. Edukologijos instituto studijų koordinatorei pristatomas galutinai sutvarkytas, išspausdintas ir įrištas darbas (2 egz.). 

Studijų koordinatorė darbą perduoda vadovui ir recenzentui. 

Vadovas per 2 dienas parašo atsiliepimą apie studento baigiamąjį darbą ir jį nusiunčia el. paštu studentui. 

Recenzentas per 5 dienas el.paštu roma.misgirdiene@su.lt pateikia atsiliepimą apie darbą ir pasiūlo įvertinimą. 

• Po titulinio lapo įrišama studento užpildyta ir pasirašyta forma  „Patvirtinimas apie atlikto baigiamojo darbo savarankiškumą“. 

Be patvirtinimo darbas nebus registruojamas. 

• Darbo pabaigoje įrišama: 

-  tuščios darbo vadovo atsiliepimo ir recenzijos formos (įmautėje) 

-  elektroninė darbo versija – kompaktinis diskas (baigiamasis darbas įrašomas PDF formatu, ant CD užrašyti vardą, pavardę ir studijų 

programą). 

Likus ne mažiau kaip 2 d. d. 

iki gynimo 
Studentas gali susipažinti su recenzija. 

Likus 7 darbo dienoms iki 

patvirtintos viešo BD gynimo 

datos 

Studentas elektroninę bakalauro, magistro baigiamojo darbo versiją įkelia į eLABa talpyklą  (http:/www.elaba.lt/) originalumo patikrai. 

2019 m. birželio 8-9 d.  

9.00 val. 211 aud. 

EMM-18  

KEM-18 

Magistro  baigiamųjų darbų viešas gynimas  

Neapginti magistro baigiamieji darbai pačių studentų prašymu gali būti rašomi iš naujo (studijų dalyko kartojimas) ir ginami ne anksčiau kaip 

kitą semestrą.  
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