
 

 
 

VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO 

TEISĖS KATEDRA 

 
 

 

 

PATVIRTINTA 

Teisės katedros posėdyje 

2017 m. vasario 17 d. protokolu Nr. VE7-9 

 

 

 

 

 

 

TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMOS PROFESINIO 

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ 

RENGIMO METODINIAI NURODYMAI 
 

Metodinė  priemonė 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lekt. I.Vitkutė-Zvezdinienė 

Lekt. G.Ročienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunas, 2017 



  

2 

 

TURINYS 

 

1. BENDROSIOS BAIGIAMOJO PROFESINIO BAKALAURO DARBO 

RENGIMO NUOSTATOS ............................................................................................................... 3 

2.  BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PASIRINKIMO PROCEDŪROS ...................... 6 

3. BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PASIRINKIMO KRITERIJAI ............................ 7 

4. VADOVAVIMAS BAIGIAMIESIEMS DARBAMS ................................................... 8 

5. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR PATEIKIMAS ........................................ 10 

6. BAIGIAMOJO PROFESINIO BAKALAURO DARBO STRUKTŪRA ................ 12 

7. BAIGIAMOJO DARBO ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI ................................... 17 

8. BAIGIAMOJO DARBO PRISTATYMO PRINCIPAI ............................................. 18 

9. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS..................................................................... 20 

 

        

PRIEDAI: 

1 priedas. Antraštinio lapo pavyzdys. 

2 priedas. Akademinio sąžiningumo deklaracija. 

3 priedas. Turinio formos pavyzdys. 

4 priedas. Lentelių ir paveikslų sąrašo pavyzdys. 

5 priedas. Santraukos lietuvių kalba forma. 

6 priedas. Santraukos užsienio kalba forma. 

7 priedas. Įvado struktūros pavyzdys. 

8 priedas. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašo pavyzdys. 

9 priedas. Profesinio bakalauro baigiamojo darbo užduoties forma. 

10 priedas. Profesinio bakalauro baigiamojo darbo vadovo atsiliepimo forma. 

11 priedas. Profesinio bakalauro baigiamojo darbo recenzijos forma. 

12 priedas. Profesinio bakalauro baigiamojo darbo užsakymo sutarties forma. 

 

 

 



  

3 

 

1. BENDROSIOS BAIGIAMOJO PROFESINIO BAKALAURO DARBO RENGIMO 

NUOSTATOS 

 

Šios metodinės priemonės paskirtis – pateikti pagrindinius profesinio baigiamojo darbo 

pasirinkimo, rengimo, įforminimo bei pristatymo reikalavimus, kurie skirti Kauno kolegijos 

Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės studijų programos studentams. 

Ši metodinė priemonė parengta, vadovaujantis šiais teisės aktais: Kauno kolegijos studijų 

tvarka, patvirtinta Akademinės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-16 (2016 m. 

rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. (2.2)-3-14 redakcija); Kauno kolegijos baigiamųjų darbų / projektų 

rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarka, patvirtinta 

Akademinės tarybos  2016 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. (2.2)-3-17, Kauno kolegijos Vadybos ir 

ekonomikos fakulteto studijų rašto darbų metodiniais nurodymais, patvirtintais Dekanato posėdžio 

2014-03-28 protokolu Nr. VE6-5, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto studijavimo 

pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekano 

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VE- 84. 

Teisės studijų programa yra baigiama studentų pasiektų programos studijų rezultatų 

(bendrųjų ir dalykinių kompetencijų) vertinimu, kurio forma yra baigiamasis darbas.  

Absolventas, parašęs profesinio bakalauro baigiamąjį darbą, gebės:   

 Rinkti informaciją, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei 

duomenų bazėmis ir atlikti mokslinius empirinius tyrimus, taikant efektyvius metodus ir modelius, 

reikalingus teisės srities profesinės veiklos problemoms spręsti; 

 Analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir 

galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų 

veiklą; 

 Kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes; 

 Savarankiškai tobulėti profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį 

mokymąsi, kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikydamas prie naujovių ir besikeičiančių 

sąlygų; 

 Planuoti ir organizuoti savo veiklą. 

Baigiamojo darbo vertinimo tikslas – nustatyti, kad studentas pasiekė Teisės studijų 

programos studijų rezultatus ir įgijo studijų programoje numatytas profesines kompetencijas, ir 

nuspręsti, ar jam gali būti suteiktas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.  

Baigiamojo darbo paskirtis – nustatyti studento profesinių kompetencijų, įgytų 

studijuojant studijų programos dalykus ir atliekant profesinės veiklos praktikas, lygį. 
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Baigiamojo darbo pagrindu kvalifikavimo komisija vertina studento pasirengimą 

profesiniam darbui ir suteikia profesinio bakalauro laipsnį.  

Šioje metodinėje priemonėje vartojami pagrindiniai terminai ir apibrėžimai: 

1. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas  tai studento savarankiškas taikomasis 

mokslinis tyrimas, pasirenkamas, rengiamas ir ginamas Teisės studijų programos pabaigoje bei 

skirtas pasiektiems studijų programos rezultatams pademonstruoti. Taikomasis mokslinis tyrimas -  

tai sisteminio tyrimo forma, apimanti praktinį mokslo pritaikomumą ir skirta praktinėms 

problemoms spręsti, naudojant mokslinius tyrimo  metodus. Baigiamasis darbas gali būti: 1) 

taikomojo pobūdžio krypties, kada pateikiami ir analizuojami savarankiškai gauti nauji empiriniai 

duomenys, jais remiantis patvirtinamos, tikslinamos arba kritikuojamos teorinės ar praktikoje 

vyraujančios idėjos; remiantis empiriniais rezultatais daromos išvados ir teikiami pasiūlymai, kaip 

gerinti praktinę veiklą; 2) teorinio analitinio pobūdžio krypties, kada nagrinėjami mokslinės 

literatūros šaltiniai, kritiškai apibendrinamos ir interpretuojamos vyraujančios idėjos, koncepcijos ir 

pateikiami originalūs teorinių ar praktinių problemų sprendimo būdai. 

2. Baigiamojo darbo originalumo kriterijai – tai požymiai, kurie yra pakankami 

baigiamąjį darbą atskirti nuo kitų kūrinių. Pakankamumo požymiu laikytina objektyvių tiesų ar 

iškeltų idėjų išraiška, kai autorius pasirenka savą minčių dėstymo formą, mokslinių žinių parinkimą, 

jų pateikimą, sisteminimą. 

3. Baigiamojo darbo rengimas – tai laikotarpis, kurio metu studentai, padedami 

baigiamojo darbo vadovo, patys pristato, apibrėžia ir plėtoja savo iškeltą problemą ir suformuluoja 

darbo tikslus. Baigiamasis darbas turi būti vientisas ir logiškai išbaigtas: baigiamojo darbo tikslas ir 

uždaviniai suderinti su gautomis išvadomis (darbo rezultatais). 

4. Temos aktualumas -  grindžiant temos aktualumą, glaustai, remiantis praktine 

patirtimi ir kitų tyrėjų nuomonėmis, paaiškinama, kodėl reikšminga atlikti tyrimą ir spręsti 

konkrečią problemą, ar tai svarbu teoriniu ar/ir praktiniu požiūriu, kaip galima panaudoti gautus 

rezultatus; nurodomi temos pasirinkimo motyvai, tačiau asmeninės priežastys neminimos. 

5. Mokslinis temos naujumas – grindžiant mokslinį temos naujumą, apžvelgiami 

ankstesnių tyrimų, susijusių su baigiamojo darbo tema, rezultatai, nurodant naujausią literatūrą, 

pateikiant problemos kontekstą (kas buvo atlikta anksčiau ir kas daroma dabar), išryškinama, ko 

mokslinėje literatūroje nagrinėjama tema trūksta ir kuo gali būti vertingas ar kokią likusią spragą 

gali užpildyti parašytas baigiamasis darbas. Baigiamasis darbas gali būti naujas šiais aspektais: 

 pirmą kartą apibendrintas mažiau išanalizuotas klausimas ar problema (teorinis 

aspektas); 

 žinomais tyrimo metodais ištirtas kitas kontingentas (objektas); 

 į problemą pažvelgta kitu aspektu; 
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 panaudotas naujas tyrimo metodas, o gauti originalūs duomenys patvirtina (pagilina, 

praplečia) jau žinomą teoriją ar jos teiginius arba, priešingai, juos paneigia ir pan. 

6. Darbo tikslai ir uždaviniai - nurodymas, ką ketinama šiuo darbu pasiekti Vienam 

tikslui turėtų būti suformuluojama keletas uždavinių. Tikslų negali būti daugiau nei uždavinių, nes 

uždaviniai nurodo, kaip pasiekiamas tikslas. Jeigu iškelta darbo hipotezė, ji taip pat turi būti šioje 

dalyje. Ją iškelti yra nebūtina. Kiekviena, nors labai konkrečiai suformuluota, tema gali turėti daug 

sprendimo aspektų, kurių nesprendžiame tuo pačiu metu. Taigi, suformulavus darbo tikslą, kyla 

klausimų, kokie turėtų būti tyrimo rezultatai: ar, pasinaudojant empirine medžiaga, padėti išspręsti 

problemą iš teorinės pusės, ar siekti praktinių tyrimo rekomendacijų. Uždavinys - tai konkrečių 

tikslinių pagrindų sankaupa, nukreiptų tyrimo problemos analizei ir sprendimui. Atliekant tyrimus, 

reikėtų derinti teorinius uždavinius su praktiniais, nes tai leidžia geriau ištirti socialinius reiškinius 

ir procesus bei padaryti išvadas ir kokybiškiau paruošti rekomendacijas. 

7. Metodika -  įvade apibrėžti mokslinio tyrimo būdai, kurie panaudoti rengiant darbą. 

Darbo metodų yra daug ir įvairių. Vieni jų skirti informacijai (duomenims) surinkti (pavyzdžiui, 

skaitymas, apklausa, eksperimentas), kiti surinktos informacijos analizei atlikti, treti sukurti 

naujoms žinioms ir daiktams (pavyzdžiui, modeliavimas, projektavimas, planavimas). Pasirinkti 

darbo metodai turi atitikti darbo tikslus.  

8. Tyrimo objektas - tirtina socialinės tikrovės dalis, nulemta mokslo krypties ir šakos; 

nepriklausomai nuo tyrėjo egzistuojantys socialiniai reiškiniai ir procesai, kuriuos pažinti siekia 

tyrėjas. Tyrimo objektas sąlygoja visą tyrimo procesą: literatūros studijas, tyrimo organizavimą, 

metodikos pasirinkimą bei išvadų ir rekomendacijų pateikimą. 

9. Hipotezė – tai iš mokslinės literatūros ir faktinės medžiagos preliminarių 

apibendrinimų formuluojama (sukuriama) mokslinė prielaida ar mokslinis spėjimas, kuriuo 

bandoma nusakyti numatytus tirti nežinomus reiškinius, jų priežastinius ryšius ir kt. Tai bet koks 

tvirtinimas, kuris logiškai pagrįstas, bet tik ne klausimo forma. Hipotezė yra mokslinio pažinimo 

forma, išreiškianti moksliškai pagrįstus, tačiau dar nepatikrintus ir nepatvirtintus dalykus: naujus 

dėsningumus, priežasties ir pasekmės ryšius, objektus ir jų struktūras bei ypatybes.  

 

Baigiamojo darbo rengimui skiriama 9 ECTS (metodinės priemonės redakcija iki 

2016/2017 mokslo metų). 

Baigiamojo darbo rengimui skiriama 10 ECTS (metodinės priemonės redakcija nuo 

2017/2018 mokslo metų). 
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2.  BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PASIRINKIMO PROCEDŪROS 

 

Baigiamųjų darbų temos pagal tematikas skelbiamos teisės katedroje iki paskutinių 

programos studijų metų spalio 15 dienos. Rekomenduojamų baigiamųjų darbų temų sąrašas 

sudaromos iš viešosios ir privatinės teisės sričių (metodinės priemonės redakcija nuo 2017/2018 

mokslo metų). 

Nuo baigiamųjų darbų temų paskelbimo dienos prasideda studentų registravimasis 

baigiamųjų darbų temai pasirinkti. Baigiamojo darbo temą studentas privalo pasirinkti iki 

lapkričio 15 dienos. Pasirinktų baigiamųjų darbų temos iš privatinės/viešosios teisės negali 

viršyti 50 procentų visų pasirenkamų baigiamųjų darbų temų (metodinės priemonės redakcija 

nuo 2017/2018 mokslo metų. 

Laiku nepasirinkus baigiamojo darbo temos, ją studentui parenka Teisės katedros vedėjas.  

Studentas ne vėliau kaip iki spalio 20 dienos turi teisę siūlyti ir savo baigiamojo darbo 

temas, pateikdamas Teisės katedrai motyvuotą prašymą, pagrįsdamas siūlomos (-mų)  

baigiamojo darbo temos (-mų) naujumą, aktualumą ir teisinę problematiką. Prašymas Teisės 

katedroje apsvarstomas per 5 darbo dienas ir apie svarstymo rezultatus studentas informuojamas 

jo prašyme nurodytu elektroniniu paštu.  

Studentų sąrašai su pasirinktomis (priskirtomis) temomis ir baigiamųjų darbų vadovais 

Teisės katedros vedėjo tvirtinamos iki gruodžio 1 dienos ir paskelbiamos Teisės katedroje. 

Patvirtintos baigiamųjų darbų temos yra nekeičiamos, leidžiama tik patikslinti jų pavadinimus, 

tuo tikslu, Teisės katedrai pateikiant prašymą. Paskirtas baigiamojo darbo vadovas gali būti 

pakeistas tik esant išimtinais atvejais.  

Ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki studijų baigimo studentų baigiamųjų darbų temų 

sąrašus, nurodant vadovus, tvirtina VEF dekanas Teisės katedros vedėjo teikimu. Dekano 

įsakymu patvirtinus temas, studentas privalo pateikti galutinį savo baigiamojo darbo temos 

pavadinimą anglų kalba. 
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3. BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PASIRINKIMO KRITERIJAI 

 

Baigiamajame darbe studentas turi siekti pademonstruoti, jog jis įgijo visas profesines 

kompetencijas, numatytas Teisės studijų programoje. Nuo tinkamai ir laiku pasirinktos temos 

priklauso studento savarankiško darbo sėkmė. Baigiamojo darbo tema turi būti aktuali, įdomi, 

atitikti profesinės kvalifikacijos reikalavimus, turėti teorinės ir praktinės reikšmės, turi sudaryti 

galimybę atlikti įvairiapusę situacijos analizę ir tyrimus, apibendrinti analizės ir tyrimų rezultatus 

bei pateikti išvadas.  

Pasirinkdamas darbo temą, studentas turi sugebėti kelti problemas taip, kad jas galima būtų 

savarankiškai ir metodiškai nagrinėti įvairiais teisiniais aspektais.  

Baigiamojo darbo temos pasirinkimo kriterijai:  

1. Temos aktualumas – pasirenkant konkrečią temą, reikia atsižvelgti į temos 

aktualumą, jos teorinę ir praktinę reikšmę, tyrimo galimybes, bei paties studento suinteresuotumą 

tirti konkrečią problemą. Pirmenybė paprastai teikiama toms temoms, kurios yra taikomojo, 

užsakomojo pobūdžio (žr. 12 priedą) , aktualios praktikams. Temos, kurios buvo nagrinėjamos 

ankstesniuose studento rašto darbuose (pvz. kursiniuose darbuose) pasirinkti nagrinėti 

baigiamajame darbe galima tik tada, jei tema yra visai nauja, anksčiau teisės teorijos ar praktikos 

specialistų nenagrinėta. Tokiu atveju studentas turi galimybę išreikšti save kaip tyrėjas ir įdėti savo 

indėlį į naujos temos tyrimą. 

2. Tyrimo bazė – rinkdamasis baigiamojo darbo temą, studentas turi atsižvelgti ne tik į 

temos mokslinį ir praktinį aktualumą, bet ir šios temos išnagrinėjimo literatūroje laipsnį. Jei teisės 

specialistų, mokslininkų tema visapusiškai išanalizuota tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu 

laikytina, kad tema nėra aktuali, todėl negali būti nagrinėjama. 

3. Praktikos poreikis – studentas turi atsižvelgti ne tik į nūdienos praktikos problemas, 

bet ir į visuomenės, socialinių santykių keliamus reikalavimus, nagrinėjamos mokslo šakos 

aktualijas. 
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4. VADOVAVIMAS BAIGIAMIESIEMS DARBAMS 

 

Profesinio  bakalauro baigiamajam darbui rengti skiriamas vadovas - kolegijos dėstytojas 

arba specialistas - praktikas, kurį paskiria Teisės katedra, atsižvelgdama į tarifikaciją bei baigiamojo 

darbo vadovų mokslinę, pedagoginę ir praktinę patirtį. Baigiamajam darbui vadovauja vadovas, 

turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą (magistro arba jam prilygstantį) ir ne mažesnį kaip 3 metų 

praktinio ar pedagoginio darbo stažą.  

Profesinio bakalauro baigiamąjį darbą rengiantį studentą konsultuoja baigiamojo 

darbo vadovas (18 ak. val. vienam studentui), kuris: 

 bendradarbiavimo su studentu pradžioje konsultuoja pasirinktos temos aktualumo ir 

praktinio pritaikomumo klausimais, aptaria preliminarų darbo turinį (struktūrą), darbo rengimo 

planą, įvertina studento pasirinktos literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašą, esant poreikiui 

rekomenduoja jį papildyti; 

 baigiamojo darbo rengimo metu rekomenduoja atkreipti dėmesį į: darbo struktūrą, 

atskirų jo dalių logiškumą, nuoseklumą ar išsamumą; literatūros ir kitų informacijos šaltinių 

nuorodų pateikimą, citavimą ir jų sąrašo sudarymą; grafinį apipavidalinimą; atskirų baigiamojo 

darbo dalių sąsajas, išvadų ir pasiūlymų formulavimą; pasirengimą viešam baigiamojo darbo 

pristatymui; 

 rašo atsiliepimą apie profesinio bakalauro baigiamąjį darbą, įvertindamas baigiamojo 

darbo tinkamumą viešam gynimui.  

Atskiroms baigiamojo darbo dalims rengti gali būti pasiūlomi konsultantai. Vadovo ir 

konsultanto uždavinys – siekti, kad studentas pats rastų geriausią analizuojamos problemos 

sprendimo variantą (-us). Nei vadovas, nei konsultantas nepateikia studentui paruoštų sprendimų, 

tik padeda parengti darbo planą, rekomenduoja literatūrą bei kitus informacijos šaltinius, atsako į 

klausimus, iškilusius rengiant baigiamąjį darbą. 

Studentas privalo palaikyti su darbo vadovu nuolatinį ryšį, informuoti vadovą apie darbo 

rašymo eigą, atsižvelgti į vadovo dalykinius ir metodinius patarimus bei pastabas. Tiesioginė 

atsakomybė už atliktą darbą tenka pačiam studentui, todėl susitikimo su vadovu iniciatyva priklauso 

jam.  

Paskyrus baigiamojo darbo vadovą, studentas nedelsdamas kreipiasi į jį ir suderina pirmojo 

susitikimo laiką. Šio susitikimo metu sudaromas darbo rašymo grafikas, kuriame numatomi tikslūs 

rašymo terminai atskiroms darbo dalims ir baigto darbo pristatymo data. Studento baigiamojo darbo 

rengimo eiga fiksuojama baigiamojo darbo užduotyje ir tvirtinama darbo vadovo parašu. 
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Baigiamojo darbo rengimo kontrolei per visą baigiamojo darbo rašymo laikotarpį, 

pagal iš anksto Teisės katedros paskelbtus terminus, studentas Teisės katedrai tarpiniam 

patikrinimui privalo pristatyti baigiamojo darbo užduotį su vadovo parašu (žr. 9 priedą). 

Baigtas ir įformintas darbas pristatomas baigiamojo darbo vadovui, kuris rašo atsiliepimą 

apie darbą ir išvadas (t.y., rekomenduoja ar nerekomenduoja darbą ginti). Baigiamojo darbo vadovo 

atsiliepimas rašomas pagal nustatytą formą (žr. 10 priedą). 

Baigiamųjų darbų vadovai turi teisę atsisakyti vadovauti studentų baigiamiesiems darbams, 

jei studentai nevykdo jiems keliamų reikalavimų, t.y. terminų laikymosi, akademinio 

nesąžiningumo, etikos normų pažeidimų ir pan. 
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5. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR PATEIKIMAS 

 

Profesinio baigiamojo darbo rengimo eiga: 

1. Baigiamojo darbo rengimo krypties pasirinkimas. Iki baigiamojo darbo rašymo 

pradžios studentas su darbo vadovu privalo aptarti baigiamojo darbo rengimo kryptį. Renkantis 

baigiamojo darbo rengimo kryptį, būtina atsižvelgti į planuojamą analizuoti objektą.  

2. Baigiamojo darbo rašymo etapai. Pirmasis etapas skiriamas informacijos šaltinių 

nagrinėjama tema paieškai, rinkimui ir analizei, preliminaraus baigiamojo darbo turinio sudarymui. 

Studentas ne vėliau kaip iki vasario 15 dienos privalo susitikti su darbo vadovu ir aptarti atliktus 

darbus ir jų rezultatus, suderinti baigiamojo darbo rašymo eigą. Antrasis etapas apima dėstomosios 

dalies rašymą ir baigiasi ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos. Trečiasis – išvadų ir rekomendacijų 

rašymą bei neesminių klaidų taisymą ir baigiasi ne vėliau kaip  gegužės 15 dieną. 

3. Baigiamojo darbo pristatymas katedros posėdyje. Katedros paskelbtu laiku, bet 

ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešojo gynimo pradžios, studentas parengtą baigiamąjį 

darbą pristato į Teisės katedrą baigiamojo darbo peržiūrai kartu su baigiamojo darbo vadovo 

apsiliepimu. Katedros paskirtiems komisijos nariams studentas pateikia parengtą baigiamąjį darbą 

(susegtą, bet neįrištą) ir iki 5min. šį darbą pristato žodžiu, atsako į komisijos narių klausimus. 

Baigiamojo darbo pristatymo katedros posėdyje metu įvertinamas baigiamojo darbo tinkamumas ir 

teikiama rekomendacija dėl baigiamojo darbo tinkamumo viešam gynimui.  

4. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas nerekomenduojamas viešam gynimui ir 

studentas neįtraukiamas į fakulteto dekano įsakymą „Dėl leidimo ginti baigiamąjį darbą“,  kai: 

 baigiamasis darbas neatitinka Teisės studijų programos profesinio bakalauro baigiamųjų 

darbų rengimo metodinių nurodymų reikalavimų; 

 baigiamojo darbo dalys nėra tarpusavyje susietos; 

 baigiamojo darbo turinys neatitinka baigiamojo darbo temos formuluotės; 

 baigiamajame darbe yra gramatinių klaidų. 

5. Baigiamojo darbo pateikimas viešajam gynimui. Studentas, gavęs teigiamą 

rekomendaciją dėl baigiamojo darbo viešo gynimo, tinkamai parengtą ir įrištą spirale, su priklijuotu 

A5 formato voku galiniame lape, ne mažiau kaip vieną baigiamojo darbo egzempliorių kartu su 

kopija elektroninėje laikmenoje pristato į katedrą ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki viešojo 

gynimo datos.  

Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas pateikiamas studentui ir katedrai ne vėliau kaip 

prieš 2 darbo dienas iki baigiamojo darbo gynimo  katedros posėdyje. Baigiamojo darbo vadovas 

pateikia savo nuomonę apie darbą, bet nevertina jo pažymiu.  
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Baigiamieji darbai recenzentams pristatomi (gali būti persiųsti elektroniniu paštu) ne vėliau 

kaip prieš 5 darbo dienas iki kvalifikavimo komisijos posėdžio datos. 

Recenzento įvertinimas (žr. 11 priedą) pristatomas į katedrą ne vėliau kaip prieš 2 darbo 

dienas iki kvalifikavimo komisijos posėdžio datos. Baigiamojo darbo recenzento įvertinimas 

pateikiamas studentui ne vėliau kaip 1 darbo dieną iki kvalifikavimo komisijos posėdžio datos.  

Baigiamojo darbo recenzentą skiria katedra. Recenzentas gali būti asmuo, turintis ne 

mažesnį kaip universitetinį magistro ar jam prilygintą teisės mokslo laipsnį ir ne mažesnį kaip 3 

metų praktinio ar pedagoginio darbo stažą.   

Viešas baigiamojo darbo gynimas kvalifikavimo komisijos posėdyje. Baigiamųjų darbų 

gynimo datos skelbiamos ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki viešojo gynimo pradžios.  

Viešas studijų programos diplomantų kvalifikavimo komisijos posėdis vyksta lietuvių kalba. Tais 

atvejais, kai baigiamasis darbas parengtas anglų kalba arba posėdyje vartojama anglų kalba, gali 

būti verčiama į lietuvių kalbą.  

Viešojo gynimo metu baigiamojo darbo autorius trumpai pristato baigiamąjį darbą, 

nurodydamas tyrimo problemą, tikslą, uždavinius, apibūdina objektą, gautus rezultatus, atlikto 

tyrimo metodologiją, supažindina su išvadomis ir jas pagrindžia, pateikia rekomendacijas. 

Baigiamojo darbo pristatymui skiriama iki 10 min.  

Po baigiamojo darbo pristatymo studentui klausimus gali pateikti kvalifikavimo komisijos 

nariai ir kiti viešajame gynime dalyvaujantieji asmenys. Po šios diskusijos studentas atsako į 

recenzento pateiktus klausimus. Jei baigiamojo darbo recenzentas negali dalyvauti gynimo 

posėdyje, jo atsiliepimą perskaito komisijos sekretorius (-ė). 

Studentui, neatvykusiam į baigiamojo darbo gynimą arba į kvalifikacinį egzaminą dėl 

pateisinamos priežasties, gali būti leidžiama ginti baigiamąjį darbą kitame tos pačios programos 

kvalifikavimo komisijos posėdyje, kuris vyksta tais pačiais akademiniais metais. 
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6. BAIGIAMOJO PROFESINIO BAKALAURO DARBO STRUKTŪRA 

  

Profesinio bakalauro baigiamojo darbo apimtis – nuo 40 iki 50 puslapių (be  priedų). 

Profesinio bakalauro  baigiamąjį darbą sudaro tam tikra tvarka išdėstytos dalys: 

1. Titulinis lapas. Pateikti pagal pavyzdį (žr. 1 priedą); 

2. Akademinio sąžiningumo ir savarankiškumo patvirtinimas. Pateikti pagal pavyzdį 

(žr. 2 priedą); 

3. Turinys. Surašyti skyrių, poskyrių ir skyrelių pavadinimus bei puslapius. Jame iš eilės 

nurodomi baigiamojo darbo/projekto skyrių bei poskyrių pavadinimai ir puslapių, kuriais jie 

prasideda, numeriai. Pats turinys į sąrašą neįtraukiamas (žr.  3 priedą). 

4. Lentelių ir paveikslų sąrašas (jeigu jų yra). Jame iš eilės nurodomi baigiamojo 

darbo/projekto lentelių ir paveikslų numeriai ir pavadinimai. Lentelių ir paveikslų sąrašas  turinyje 

nenumeruojamas (žr. 4 priedą). 

5. Sąvokų sąrašas (jeigu jų yra). Pageidautina, kad būtų apibrėžtos pagrindinių žodžių 

sąvokos (jei reikia). Kadangi įvairūs autoriai įvairiai įvardina tą pačią sąvoką ir jos dažnai būna 

klaidinančios, tai būtina tiksliai apibrėžti (determinuoti) sąvokas, kad visi vienareikšmiai jas 

suprastų. Dažnai įvairius nesusipratimus tarp autoriaus ir oponentų gali išspręsti tokio žodyno 

buvimas. 

6. Santrauka. Baigiamojo darbo santrauka – tai labai trumpa informacija, pateikiama 

lietuvių ir užsienio kalbomis, yra skirta tam, kad skaitytojas, nesugaišdamas daug laiko, galėtų 

susipažinti su darbo esme. Santraukos apimtis nuo 200 iki 300 žodžių.  Santrauka rašoma atskirame 

puslapyje ir joje turi būti: 1. darbo pavadinimas; 2. nurodyta darbe sprendžiama problema arba 

pagrindinis tikslas; 3. nurodytas pagrindinis metodas problemai spręsti arba tikslams pasiekti; 4. 

pristatyti svarbiausi rezultatai; 5. pateiktos pagrindinės išvados ir kt. (žr.  5 - 6 priedus). 

7. Įvadas. Įvade reikia pagrįsti temos aktualumą, įvardinti problemą, suformuluoti darbo 

tikslą (jo formuluotė turi atspindėti galutinį darbo rezultatą, pvz., išanalizuoti/ įvertinti/nustatyti/ ir 

pan.); darbo uždavinius (juose turi atsispindėti, kaip bus pasiekiamas darbo tikslas. Darbe 

rekomenduojama kelti 3-4 uždavinius, pvz.: 1. Atlikti .....; 2. Išanalizuoti ......; 3.Pateikti  ........ .); 

nurodyti darbo objektą (jame apibrėžiama, kas konkrečiai nagrinėjama darbe); darbo metodus 

(nurodomi baigiamajame darbe naudoti darbo metodai, pvz., mokslinės literatūros analizė, bylos 

dokumentų analizė, apklausa, stebėjimas, interviu, sisteminės analizės ir kt.); darbo struktūrą 

(apibūdinami baigiamojo darbo turinio atskirų dalių gauti darbo rezultatai); tiriamo objekto apimtį. 

Rengiant įvadą, reikia atsakyti į šiuos klausimus: 1. Kas yra šio darbo objektas? 2. Kokių tikslų 

šiame darbe yra siekiama? 3. Kodėl jų reikia siekti? 4. Kaip bus siekiama pasirinktų tikslų? 5. 

Kokie bus darbo etapai siekiant tikslų? 6. Kokią ir kas turės naudą, jei pasirinkti tikslai bus pasiekti? 
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Nors įvadas turi atspindėti visus svarbiausius darbo momentus, tačiau jame neturi būti kartojama 

tai, kas bus aprašyta kituose skyriuose. Įvado pabaigoje galima paaiškinti, kokių buvo sunkumų 

rašant darbą (jei buvo), dėl kokių priežasčių nepavyko įgyvendinti visų sumanymų, nurodomi 

tyrimo apribojimai. (žr. 7 priedą). 

8. Dėstomoji dalis. Ši dalis yra pagrindinė, svarbiausia. Ji turi būti struktūriškai atskirta 

nuo įvado bei išvadų. Dėstomojoje dalyje turi būti išskirtos atskiros potemės, kurios turi turėti savo 

pavadinimus. Dėstomosios dalies klausimai (arba potemės) turi atitikti darbo planą, turi būti 

atskleista jo esmė, išvados pagrįstos, argumentuotos. Dėstomojoje dalyje pasiekiami iškelti tikslai 

bei atsakoma į nustatyti uždavinius. Ši dalis turi būti paremta kompleksiška mokslinės literatūros ir 

iki tol atliktų empirinių tyrimų analize (remtis ne mažiau kaip 20 mokslinės informacijos šaltinių, iš 

kurių ne mažiau kaip trečdalis – užsienio autorių. Būtina remtis naujausiomis autorių mokslinėmis 

publikacijomis duomenų bazėse (žr. http://biblioteka.kaunokolegija.lt/rask/elektroniniai-saltiniai) ar 

periodinėje literatūroje, taip pat teismų praktika ar kita empirine medžiaga. Paskaitų konspektai ir 

vadovėliai negali būti pakankami informacijos šaltiniai darbui parašyti. Vadovaujantis autorių teisių 

reikalavimais, dėstomojoje dalyje studentas suplanuoja, kokią panaudos medžiagą, ją parenka, 

peržiūri, sugrupuoja, pagrindžia vienokias ar kitokias pozicijas remdamasis surinkta medžiaga ir 

pereinama nuo problemų prie jų sprendimų įvardijimo. Jeigu tokia pati duomenų išraiška yra kitame 

mokslo šaltinyje, tokiu atveju turi būti laikomasi autorių teises saugančių normų – citavimo 

taisyklių. Citavimas turi atitikti sąžiningumo principą ir jo mastas neturi viršyti citavimo tikslo. 

Pažymėtina, kad vieno kūrinio dalių panaudojimas kitame kūrinyje laikytinas citavimu. Tarp 

kūrinio, kuriame cituojamas kitas kūrinys, ir cituojamo kūrinio turi būti sąsaja, nes antraip 

nepasireikš citavimo tikslas, t.y. citata turi atlikti kokį nors paaiškinamąjį (komentuojamąjį) 

vaidmenį. Citavimas gali pasireikšti įvairiai: kritiniu kitų autorių minčių, išdėstytų kituose 

kūriniuose, kurie cituojami, vertinimu, ir atvirkščiai, pritarimu toms mintims, taip pat kitų kūrinių 

dalių panaudojimu labiau pagrįsti savo mintis ir teiginius, jas paaiškinti, pasiekti pozicijų apžvalgą, 

apibendrinimą, paryškinti atitinkamas pozicijas, jas pateikti suprantamiau ar įtikinamiau. Šaltiniai 

baigiamojo  darbo tekste nurodomi taikant tekstinių išnašų (footnotes) sistemą (tekstinė išnaša – tai 

pastaba, kuri nurodoma baigiamojo darbo puslapio apačioje). Pirmą kartą baigiamajame darbe 

nurodant atitinkamą autorių, tekstinėje išnašoje turi būti pateikta visa bibliografinė nuoroda 

(bibliografinių nuorodų sudarymo taisyklės žr. http://biblioteka.kaunokolegija.lt/zinok/kaip-rasyti-

darbus/)  ir konkretus puslapis (-iai), kuriame yra cituotas darbo fragmentas. (pvz.1 Nekrašas, E. 

(2012). Filosofijos įvadas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.). Jei vėliau tekste 

(bet ne tame pačiame puslapyje) pateikiama kartotinė nuoroda į tą patį šaltinį, ji trumpinama, 

nurodant tik autoriaus pavardę, inicialą ir cituojamą puslapį. (pvz. 2 Nekrašas, E. p. 10). Jei to paties 

autoriaus darbas cituojamas tame pačiame baigiamojo darbo puslapyje, pateikiant tekstinę išnašą 

http://biblioteka.kaunokolegija.lt/rask/elektroniniai-saltiniai
http://biblioteka.kaunokolegija.lt/zinok/kaip-rasyti-darbus/
http://biblioteka.kaunokolegija.lt/zinok/kaip-rasyti-darbus/
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vartotinos lotyniškos santrumpos „Ibid.“ ir „op. cit.“ . Trumpinys „Ibid.“ (lot. ibidem - ten pat, 

toje pačioje vietoje) vartojamas, kai tame pačiame puslapyje kartotinai (paeiliui) cituojamas prieš 

tai nurodyto autoriaus darbas. Jei cituojami skirtingi to paties darbo puslapiai, prie trumpinio 

papildomai būtina nurodyti konkretų cituojamą puslapį, jei cituojamas tas pats puslapis, papildomai 

puslapių nurodyti nereikia, pvz.: 

1 Nekrašas, E. (2012). Filosofijos įvadas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, p. 30. 

2 Ibid., p. 40. 

3  
Ibid. 

Trumpinys „op. cit.“ (lot. opere citato – prieš tai cituotame veikale) vartojamas, kai tame 

pačiame puslapyje kartotinai (bet ne paeiliui) cituojamas prieš tai nurodyto autoriaus darbas. Prieš 

šią santrumpą papildomai būtina nurodyti autoriaus pavardę ir inicialą bei pirmos tekstinės išnašos 

numerį, pvz.: 

1 Nekrašas, E. (2012). Filosofijos įvadas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, p. 30. 

2 Ibid., p. 40. 

3  
Ibid. 

4 Pranevičienė, B. (2008). Utilitarizmo įtaka žmogaus teisių sistemai. Jurisprudencija: 4(106), p.37.
 

5 
Nekrašas, E. op. cit. 1 , p. 41. 

 6 
Vaišvila, A. (2000) Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Pradai , p. 300–302.  

7 Pranevičienė, B. op. cit.4, p. 38.).  

Kūriniams, kuriems netaikomos autorių teisių normos (įstatymai, nutarimai ir pan.) 

tekstinė išnaša taikoma tik baigiamajame darbe pirmą kartą nurodant dokumentą. Jei vėliau tekste  

pateikiama kartotinė nuoroda į tą patį dokumentą tekstinė išnaša netaikytina (pvz. 1 Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodeksas, Žin. (2002, Nr. 36-1340; TAR Identifikacinis kodas 

1021010KODE00IX-743). Pateikiant teismų praktiką tekstinėje išnašoje nurodoma sprendimą 

priėmusio teismo pavadinimas, data ir bylos numeris (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-09- 28 kasacinė byla Nr. 2K – 426 /2010). 

9. Išvados, rekomendacijos/pasiūlymai. Tai apibendrinanti baigiamojo darbo dalis, 

kurioje pateikiami atsakymai į darbo pradžioje iškeltus uždavinius. Šioje dalyje glaustai pateikiami 

pagrindiniai profesinio bakalauro baigiamojo darbo rezultatai ir svarbiausi apibendrinimai, kurių 

autorius yra pats studentas. Išvadose diplomantas turi įrodyti, kad pasiektas įvade suformuluotas 

tikslas bei išspręsti iškelti uždaviniai. Išvados formuluojamos konkrečiai ir glaustai. Jos turi  būti 

konkrečios, logiškos, aiškios, pagrįstos. 

Šioje baigiamojoje darbo dalyje yra pateikiama:  

 teorinės analizės pagrindinės išvados;  

 objekto situacijos analizės, pasirinkto tyrimo rezultatų išvados; 
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Išvadas siūloma numeruoti. Šioje dalyje neturi būti iliustracijų (lentelių ar paveikslų), 

citatų ar nuorodų į literatūros šaltinius. Išvadoms reikia skirti ypatingą dėmesį. Teisingos ir 

konkrečios išvados rodo studento gebėjimus apibendrinti, kritiškai vertinti atlikto darbo 

rezultatus. Šiame skyriuje turi būti atsakyta į šiuos klausimus: 

 Ar pasiektas darbo tikslas?  

 Kas darbo metu buvo sužinota, pasiekta, padaryta? 

 Kas lieka sužinoti, pasiekti, padaryti kitiems? 

 Kokie yra padaryto darbo privalumai ir trūkumai? 

 Kur galima pritaikyti darbo rezultatus ir kokios naudos galima iš to tikėtis?  

 Kokios yra rekomendacijos dėl darbo rezultatų panaudojimo?  

Pasiūlymai – tai darbe numatytos konkrečios priemonės, kaip spręsti išryškėjusią 

problemą (-as).  Jie pateikiami glaustai, apibendrinant projektinės dalies sprendimus. Pasiūlymai 

turi būti  konkretūs, realūs jiems įgyvendinti reikalingų lėšų ir terminų atžvilgiu.  

Šios dalies apimtis – 1-2 psl.  

10. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Darbo pabaigoje pridedamas 

literatūros, kuria studentas rėmėsi, rengdamas darbą, sąrašas. Literatūros sąrašas sudaromas  

šaltinius numeruojant arabiškais skaitmenimis. Jis turi prasidėti šaltiniais, parašytais ta pačia kaip 

tekstas kalba. Paskui abėcėlės tvarka surašomi darbai, parašyti lotynų ir slavų rašmenimis. Vadinasi, 

literatūros sąraše pirmiausiai pristatomi autoriai, rašę lietuvių kalba, paskui – anglų, vokiečių bei 

kitomis kalbomis, paskiausiai – rusų ir kitomis slavų kalbomis. Literatūros sąrašas sudaromas tokia 

tvarka: teisės aktai (Konstitucija, įstatymai, Lietuvos Seimo ratifikuoti, kiti norminiai aktai, 

tarptautiniai dokumentai (abėcėlės tvarka)); kita literatūra (knygos, periodinė literatūra ir pan. 

(abėcėlės tvarka))1, teismų praktika (žr. 8 priedą). 

11. Priedai (jei jų yra). Pateikti priedus, papildančius darbą (darbo lenteles, schemas, 

klausimyno pavyzdį, pirminės informacijos šaltinius ir kitą papildomą medžiagą). Priedai 

numeruojami atskirai. Tekstas su priedais turi būti siejamas nuorodomis.2  

12. A5 formato vokas. Šis vokas turi būti įklijuotas paskutiniame baigiamojo darbo 

viršelio puslapyje ir jame turi būti įdėta elektroninė laikmena (turi būti įrašytas baigiamojo darbo 

tekstas ir priedai, pristatymo skaidrės), baigiamojo darbo užduotis, katedrinio gynimo išvados, 

vadovo ir  recenzento atsiliepimai. 

Studentas, parengęs baigiamąjį darbą, atsako už darbe pateikiamos informacijos 

teisingumą, suformuluotas išvadas ir pasiūlymus konkrečioms problemoms spręsti. Pagal Kauno 

                                                 
1 Žr. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto studijų rašto darbų metodiniai nurodymai, patvirtinti 2014-03-

28 dekanato posėdžio protokolu Nr. VE6-5. 

2 Ibid 
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Kolegijos studijų tvarkos, patvirtintos Kauno kolegijos direktoriaus 2014-09-11 įsakymu Nr. (2.2.)-

3-16, 141.5 punktu, studentas privalo laikytis akademinio sąžiningumo normų. Tai reiškia, kad 

baigiamasis darbas yra studento kūrybinės veiklos rezultatas ir turi būti rašomas/parašytas 

savarankiškai. Jam galioja originalumo reikalavimas. 

Akademiniai nusižengimai (pvz. plagiato atvejai, duomenų klastojimas ir kt.) yra 

netoleruojami ir gali būti nagrinėjami ne tik Kauno kolegijoje, bet ir Lietuvos akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolieriaus tarnyboje ar teisme. Nustačius akademinės etikos pažeidimus,  

asmeniui gali būti taikomos nuobaudos pagal Kauno kolegijos etikos kodekso, Lietuvos 

Respublikos (toliau – LR) administracinių nusižengimų kodekso ar LR baudžiamojo kodekso 

nuostatas. 
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7. BAIGIAMOJO DARBO ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 

 

Rengiant baigiamąjį darbą būtina laikytis šių įforminimo reikalavimų: 

1. Darbo tekstas rašomas kompiuteriu A4 (21x29,7 cm) formatu, spausdinamas baltuose to 

paties formato popieriaus lapuose, paliekant paraštes: kairėje lapo pusėje 3 cm, dešinėje - 1 cm, 

viršuje ir apačioje – po 2 cm.  

2. Kiekvienos pastraipos pirmoji eilutė atitraukiama nuo kairiosios paraštės 1,5 cm. 

Pastraipoms nustatoma abipusė lygiuotė  tekstas sulygiuojamas ir pagal dešiniąją, ir pagal kairiąją 

paraštes. 

3. Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis lapo apatinės paraštės dešiniajame kampe, be 

taškų ir kablelių. 

4. Baigiamasis darbas spausdinamas 12 punktų TimesNew Roman šriftu. Skyrių 

pavadinimai rašomi paryškintomis didžiosiomis raidėmis, poskyrių pavadinimai  paryškintomis 

mažosiomis raidėmis, 12 punktų Times New Roman šriftu. 

5. Jeigu baigiamajame darbe pasitaiko specialiųjų simbolių ar rašmenų, kurių negalima 

įrašyti ar atspausdinti kompiuteriu, jie įrašomi ranka. 

6. Baigiamasis darbas spausdinamas 1,5 intervalo eilė tarpiu. 

7. Baigiamasis darbas pateikiamas katedrai įrištas spirale (pateikiamas 1 egzempliorius). 

8. Rašant tekstą, tarp žodžių paliekamas tik vienas tarpas. Skyrybos ženklai (taškas, 

kablelis, dvitaškis, kabliataškis, klaustukas ir kt.) rašomi po žodžio paskutinės raidės be tarpo, o po 

šių ženklų paliekamas vienas tarpas. Po atidaromų ir prieš uždaromuosius skliaustus  tekstas (taip 

taškas, kablelis ir kabutės) renkamas be tarpų.  

9. Kiekviena baigiamojo darbo dalis (turinys, santrauka, teorinė dalis ir kt.) - pradedama 

rašyti naujame lape.  
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8. BAIGIAMOJO DARBO PRISTATYMO PRINCIPAI 

 

Profesinio bakalauro baigiamieji darbai ginami viešai kvalifikavimo komisijos posėdyje 

katedros numatytu laiku.  

Rekomendacijos profesinio bakalauro baigiamojo darbo pristatymui. Darbo 

pristatymas kvalifikavimo komisijai – tai 10 min. pranešimas, papildytas vaizdine medžiaga. 

Pranešimas turi būti iš anksto paruoštas. Jo metu studentas turi pristatyti, kokiomis kitų autorių 

teorijomis ir idėjomis rėmėsi, kokius priėmė savarankiškus sprendimus. Rekomenduojama 

pranešimo konspekto turinį pasakoti, o ne skaityti. Vaizdinis pristatymas rengiamas „Microsoft 

Power Point“ programa ar kitomis pristatymui tinkamomis IT programomis.  

Skaidrėse turi būti: 

 informacinė skaidrė (Kauno kolegijos logotipas, darbo pavadinimas, autoriaus vardas, 

pavardė); 

 temos aktualumas; 

 tyrimo problema; 

 darbo tikslas, uždaviniai, objektas; 

 analizės ar tyrimo metodai (jei taikomi); 

 konkretus darbo rezultatų pristatymas pagal kiekvieną uždavinį (nuosekliai išdėstyti 

darbo rezultatai, t.y. atrinktos svarbiausios tezės, kurios atspindi parengtą darbą ir atskleidžia jo 

vertę); 

 išvados ir pasiūlymai. 

Visos skaidrės turi turėti bendrą stilių (rėmelį, pavadinimo išskyrimą, šriftą, dydį, spalvą ir 

kt.). 

Rekomendacijos kaip parengti skaidres: 

 Kiekviena skaidrė turi turėti antraštę.  

 Skaidrių pavadinimai turi būti nedviprasmiški, įforminti vienodu stiliumi.  

 Skaidrės pavadinimas turi būti trumpas, aiškus, glaustas – vartojami tik raktiniai 

žodžiai.  

 Užrašai skaidrėse turėtų užimti tik 2/3 skaidrės ploto (nuo viršaus).  

 Paveikslai turi būti susiję su tuo, kas sakoma, ir padėti perteikti mintį. 

 Vienoje skaidrėje turi būti tik viena mintis.  

 Rašytinės informacijos minimalus šrifto dydis – 28 pt. 

 Svarbu pasirinkti tinkamą skaidrių foną bei šrifto spalvą,  rekomenduojamas šviesus 

fonas ir tamsios raidės; 
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 Svarbu pasirinkti tinkamą diagramą. Diagramoje turi būti tik būtiniausi duomenys, kad 

auditorijai būtų lengviau suprasti perteikiamą mintį.  

 Grafiko ar diagramos pavadinimo rašyti nereikia – juo turi būti pavadinta skaidrė.  

 Grafikuose ir diagramose rekomenduojama naudoti ne daugiau kaip 3 spalvas. 

 

REKOMENDACIJOS KAIP PRISTATYTI PRANEŠIMĄ 

 

 Puikiai išmanykite pristatomą dalyką. 

 Valdykite jaudulį. 

 Tikėkite savimi – esate puikiausias. 

 Mokėkite pasakyti iš atminties bent įžangą.  

 Būkite pasiruošę įvairiems netikėtumams. Nekreipkite dėmesio į kvalifikavimo 

komisijos narių replikas, neleiskite jiems sutrukdyti pristatymo.  

 Atsakydami į klausimus, juos argumentuokite, bet nesiteisinkite. 

 Kalbėdami stovėkite tiesiai, kalbėkite taisyklingai ir aiškiai. 

 Neskaitykite informacijos iš skaidrių pažodžiui, nes komisijos nariai bei kiti 

asmenys, stebintys pristatymą moka skaityti patys. Stenkitės interpretuoti tai, kas parašyta skaidrėje. 

 Nepamirškite, kad Jūsų įvaizdis (elgesys, apranga, kalba ir pan.) yra vienas iš Jūsų 

kompetencijos rodiklių.  

 Prieš pristatymą pasižiūrėkite į veidrodį, nusišypsokite ir porą kartų garsiai maloniu 

balsu ištarkite: „Viskas bus puiku!“ 

 

Studentas, pristatydamas baigiamąjį darbą, turi laikytis reglamento, t.y. neviršyti 

pristatymui skirto laiko. Pranešimą tikslinga iš anksto aptarti su baigiamojo darbo vadovu. 
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9. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS 

 

Baigiamasis darbas tai studijų programoje numatytas galutinis studento studijų tikslų ir 

studijų rezultatų pasiekimo lygio įvertinimas.  

Baigiamojo darbo vertinimas susideda iš šių etapų: 

 Baigiamojo darbo vadovo vertinimas. Gavęs galutinį baigiamojo darbo variantą, 

vadovas apie darbo tinkamumą ginti viešai išdėsto vadovo atsiliepime, tačiau nevertina darbo 

balais. 

 Katedros komisijos vertinimas. Baigiamojo darbo gynimas vyksta pagal katedros 

paskelbtą tvarkaraštį. Katedros posėdžio protokole nurodomi darbo trūkumai, pateikiamos 

rekomendacijos dėl trūkumų taisymo ir išvados dėl viešojo gynimo. Katedros komisija gali neleisti 

viešai ginti darbo, jei jame yra esminių trūkumų.  

 Recenzento vertinimas. Baigiamąjį darbą vertina recenzentas pagal paruoštą 

vertinimo schemą, kuri apima studijų darbų teorinį ir metodinį lygius, praktinę reikšmę, kokybę, 

savarankiškumą, literatūros ir šaltinių panaudojimo gausumą, rašymo kalbą ir stilių bei įforminimą. 

Studentas turi teisę susipažinti su recenzija.  

 Kvalifikavimo komisijos vertinimas. Baigiamasis darbas ginamas Kvalifikavimo 

komisijos posėdyje. Baigiamiesiems darbams ginti sudaromas komisijos posėdžių tvarkaraštis. 

Baigiamasis darbas laikomas apgintu, jeigu žinios ir gebėjimai tenkina slenkstinius reikalavimus. 

Baigiamasis darbas įvertinamas uždarame komisijos posėdyje.   

Baigiamojo darbo vertinimo kriterijai: 

 Darbo vientisumo, struktūros, įforminimo kokybė: yra visi privalomi darbo 

struktūros elementai, darbo apimtis tinkama, išlaikytas struktūrinių dalių apimties balansas, dalių 

pavadinimai atitinka teksto turinį, darbas kokybiškai atspausdintas, vaizdinė medžiaga (lentelės, 

paveikslai) sutvarkyta pagal reikalavimus ir aiškiai įskaitomi, pagal reikalavimus sutvarkyti darbo 

priedai (anketos, pokalbių dalyvių sąrašai, statistiniai duomenys ir pan.), laikomasi akademinio 

tekto rašymo, citavimo reikalavimų, tekste teisingai pateikiamos bibliografinės nuorodos, pagal 

reikalavimus sutvarkytas bibliografinis panaudotų šaltinių sąrašas, darbas neturi plagijavimo 

požymių; 

 Darbo teorinio lygio kokybė: išnagrinėtas problemų ir atskirų klausimų 

aktualumas, suformuluota aiški darbo problema, tyrimo tikslas, uždaviniai susiję ir atskleidžia temą, 

suformuluota hipotezė (jei buvo kelta), tyrimas susietas su teorinių šaltinių analize, autorius 

susipažinęs su naujais mokslininkų darbais, daugiausia naudojami pirminiai šaltiniai, darbe 
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panaudotos užsienio autorių publikacijos nagrinėjama tema, išvados susietos su darbo uždaviniais, 

rekomendacijos savarankiškos ir pagrįstos, turinčios teorinę ir praktinę reikšmę.  

 Darbo tyrimo kokybė: pasirinkti tinkami metodai numatytiems uždaviniams 

atskleisti, pagrįsta, kodėl būtent šis metodas (šie metodai) pasirinkti tyrimui, paminėti ir trumpai 

aprašyti ne tik duomenų rinkimo, bet ir duomenų analizės metodai, duomenų analizės parametrai, 

tyrimo instrumentas (anketa, klausimynas, ar kt.) tiksliai aprašytas, pagrįsta, kodėl būtent tokie 

klausimai/rodikliai pasirinkti, aiškiai aprašyta tyrimo eiga ir organizavimas, įvardinti sunkumai, su 

kuriais susidūrė, tyrimas atliktas sąžiningai, nepažeidžiant akademinės etikos, gauti duomenys ne 

tik aprašyti, bet ir analizuoti, interpretuoti, tyrimo rezultatai pateikti aiškiai ir vaizdžiai, pateikiamas 

gautų rezultatų apibendrinimas, darbo išvados ir rekomendacijos pagrįstos atliktais tyrimų 

rezultatais. 

 Darbo pristatymo kokybė: darbo gynimui panaudotos priemonės ir įforminimas 

atitinka nagrinėtą temą, darbo pristatymas išsamus ir tuo pačiu koncentruotas, atskleidžiantis 

esminius darbo aspektus, atsakymai į klausimus pagrįsti, teisingi, pademonstruotas gebėjimas 

teoriškai ir praktiškai pagrįsti teiginius, mokėjimas diskutuoti.  

Kvalifikavimo komisijos nariai studentų baigiamuosius darbus vertina pagal 1. lentelėje 

pateiktus vertinimo kriterijus. 

1.lentelė. Profesinio bakalauro baigiamojo darbo vertinimo kriterijai viešajame darbo 

pristatyme 

 

 

Darbo turinio kokybė 

 

 

Darbo pristatymo ir atsakymų į 

klausimus kokybė 
Kalbos kultūra  

Recenzento 

įvertinimas 

1. Problemos (-ų) 

identifikavimas , tikslo 

ir uždavinių 

formulavimas. 

2.  Teorinių modelių ir 

taikomų tyrimų/analizės 

metodų tinkamumas. 

3.  Darbo dalių 

tarpusavio sąsajos. 

4.  Naujausių  literatūros 

1. Darbo pateikimo nuoseklumas. 

2. Vaizdinės informacinės 

medžiagos kiekis ir kokybė. 

3. Išvadų argumentavimas / 

pagrindimas. 

4. Atsakymų logiškumas ir 

pagrįstumas. 

 

1. Lietuvių kalbos 

rašybos 

taisyklingumas.  

2. Mokslinis 

kalbos stilius. 
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ir kitų informacijos 

šaltinių panaudojimas. 

5.  Darbo rezultatų 

analizės lygis. 

6.  Pasiūlymų  iškeltos (-

ų) problemos (-ų) 

sprendimams 

optimalumas ir 

pagrįstumas. 

7.  Praktinis rezultatų 

pritaikomumas. 

8.  Darbo tikslo, 

uždavinių ir išvadų 

dermė. 

50 proc. 30 proc.  10 proc. 10 proc.  

 

Baigiamieji darbai vertinami dešimties balų sistemoje bei lygmenimis:  

 Aukščiausias baigiamojo darbo lygis (10 balų) (puikusis lygmuo) – visi vertinimo 

kriterijai tenkinami aukštu lygiu. Atliktas tyrimas yra originalus, išsamus, argumentuotas ir turintis 

mokslinę, praktinę vertę, neturintis nei turinio nei formos trūkumų, naudojama naujausia mokslinė 

literatūra. Darbo pristatymas aiškus, informatyvus, o atsakymai į klausimus išsamūs, argumentuoti. 

Darbas tinkamai įformintas, nepriekaištinga akademinė ir rašto kalba.  

 Labai gerai (9 balai) (puikusis lygmuo) – visi vertinimo kriterijai tenkinami aukštu 

lygiu, taikyti įvairūs teoriniai modeliai bei analizės metodai; gauti rezultatai tarpusavyje palyginti; 

pademonstruotos visapusiškos teorinės žinios; darbo rezultatai gali turėti praktinę reikšmę, o jų 

taikymas duoda naudą; išvados yra argumentuotos, konkrečios, apima visus darbo tikslus ir juos 

atitinka; darbas parašytas be meta kalbos klaidų ir įformintas pagal nustatytus reikalavimus, tačiau 

atsakymai į klausimus yra su trūkumais – atsakymai teisingi, tačiau per mažai ar iš dalies 

argumentuoti.  

 Gerai (8 balai) (tipinis lygmuo) tenkinami ne visi vertinimo kriterijai. Geresnis nei 

vidutinis tyrimas, taikyti adekvatūs teoriniai modeliai ir analizės metodai; pademonstruotos geros 

teorinės žinios; darbo rezultatai yra priimtini, išvados apima visus darbo tikslus ir juos atitinka; 

darbas įformintas pagal nustatytus reikalavimus, tačiau jo aprašymas turi trūkumų, ginant darbą 

pateikiami teisingi atsakymai, bet per mažai ar iš dalies argumentuoti.  
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 Vidutiniškai (7 balai) (tipinis lygmuo)– tenkinami ne visi vertinimo kriterijai. 

Vidutinis tyrimas, reikalaujantis išplėtojimo, labiau aprašomasis nei analitinis darbas, turintis 

analizės, turinio ir formalių trūkumų. Neturintis išvadų (vietoje išvadų pateikiama darbo santrauka) 

arba išvados suformuluotos netinkamai, pateiktos rekomendacijos neturinčios teorinio pagrindimo, 

tačiau gynimo metu atsakymai į klausimus išsamūs, argumentuoti. Arba tenkinami visi baigiamojo 

darbo kriterijai, tačiau ginant darbą išsamiai ir argumentuotai neatsakoma į recenzento, viešojo 

gynimo komisijos narių klausimus. 

 Patenkinamai (6 balai) (slenkstinis lygmuo)– tenkinami ne visi vertinimo kriterijai. 

Blogesnis nei vidutinis tyrimas, reikalaujantis išplėtojimo. Aprašomasis arba nepakankamai 

išbaigtas darbas, arba turintis analizės, dalykinių turinio ir formos trūkumų. Darbo uždaviniai 

neatitinka darbo tikslui pasiekti arba kai kurie svarbūs darbo tikslui pasiekti uždaviniai 

neįgyvendinami arba įgyvendinami iš dalies. Atliktas tyrimas menkai susijęs arba nesusijęs su 

teorine dalimi. Ginant darbą į recenzento, komisijos narių klausimus atsakoma, tačiau netinkamai 

(naudojama ne akademinė kalba, atsakymai neinformatyvūs, argumentai nėra pagrįsti teorinėmis 

žiniomis). 

 Silpnai (5 balai) (slenkstinis lygmuo) – tenkinami minimalus vertinimo kriterijai. 

Aprašomojo pobūdžio darbas, yra turinio klaidų, gausu dalykinių, analizės ir formos trūkumų. 

Darbas turi neproporcingai mažą teorinę ar praktinę dalį, nors darbo objektas to reikalauja. Darbas 

su esminiais dalykiniais, analizės, techniniais ir gynimo trūkumais. Ginant darbą atsakoma ne į 

visus  recenzento, viešojo gynimo komisijos narių klausimus. 

 Nepatenkinamai (4 balų) – netenkinami minimalūs vertinimo kriterijai arba 

tenkinama mažoji jų dalis žemu lygiu. Neturi teorinės ar praktinės dalies, nors tyrimo objektas to 

reikalauja. Ginant darbą neatsakoma į recenzento, komisijos narių klausimus arba neįstengia 

reikiamai argumentuoti savo darbo teiginių bei išvadų, arba darbas turi plagiato elementų. 

 Nepatenkinamai (3-1 balų) – darbas netenkina visų vertinimo kriterijų. Neparodo 

reikiamo teorinio ir praktinio pasirengimo, visiškai neatsako į recenzentų ir komisijos narių 

klausimus. 
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SANTRAUKA 

 

Baigiamojo darbo pavadinimas. Vardis Pavardis. Profesinio bakalauro baigiamasis 

darbas. Darbo vadovas asistentas/lektorius/docentas Vardas Pavardas, Kauno kolegijos 

Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės katedra.  
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Baigiamojo darbo apibūdinimas (trumpai pristatoma darbe pateikta medžiaga, atspindinti 

darbo temą, pateikiamas darbo aktualumas,  apibrėžiantis kodėl šią temą verta nagrinėti).  

Tyrimo problema (trumpai aprašoma probleminė situacija, tiksliai apibūdinama pati 

problema). 

Darbo tikslas (perrašomas darbo įvade suformuluotas darbo tikslas). 

Darbo metodai  (pristatomi darbe naudojami darbo metodai). 

Darbo struktūra (nurodomi ir apibūdinami baigiamojo darbo skyriai). 

Darbo rezultatai (trumpai apibendrinami gauti darbo rezultatai ir pristatomos pagrindinės 

darbo išvados). 

Trumpi pasiūlymai/rekomendacijos, kaip spręsti darbe atskleistas problemas, užpildyti 

spragas.  

Profesinio bakalauro baigiamąjį darbą sudaro x puslapiai, x lentelės, x paveikslai, x 

literatūros ir informacijos šaltiniai, x priedai. 
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SUMMARY 

 

 Professional BA thesis name. Vardis Pavardis. Professional BA thesis. Supervisor 

Dr./Lecturer/Assistant Vardis Pavardis. Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences, 

Faculty of Management and Economics, Department of  Law. 

Description of the (professional BA thesis) (brief description of the material, reflecting 

the theme, is presented in the work with relevance of the work proven why this theme is worth 

being explored). 

The main problem of the (professional BA thesis) - (the problematic situation is 

depicted in short, and the problem itself is described precisely). 

The aim of the (professional BA thesis) - (the aim of the work formulated in the 

introduction is rewritten).  

Objectives of the (professional BA thesis): (the objectives defined in the introduction 

are rewritten). 

Methods of the (professional BA thesis) – (the methods employed in the work are 

pointed).  

The structure – (the chapters of the work are described (e.g., the theoretical part 

discusses .... The practical part of the work introduces the results of the research...).  

The results/conclusions (the results of the work are summarised in brief and the main 

conclusions of the work are presented).  

Short suggestions/recommendations on how to solve the revealed issues worth 

improving.  

The work consists of x pages, x tables, x pictures, x references and sources of 

information, x appendices.



 7 priedas 

 

ĮVADO STRUKTŪRA 

 

Pagrindžiamas temos aktualumas, įvardinama problema, darbo rašymo pasirinkimo motyvai, 

gali būti aprašoma hipotezė (jei nurodoma). 

Temos aktualumas.  

Tyrimo problema. 

Tyrimo objektas. 

Darbo tikslas.  

Darbo uždaviniai. 

Darbo metodai.  

Baigiamojo darbo struktūra. 
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LITERATŪROS IR KITŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 

 

 

Teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Valstybės žinios. 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240/ 

TAR identifikacinis Nr. 0961010ISTA00I-1240. 

2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Valstybės žinios. 1994-01-01, Nr. 34-620/ TAR 

identifikacinis Nr. 0941010ISTA000I-446. 

Kita literatūra: 

3. Mikelėnas, V. (2003). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga 

PRIEVOLIŲ TEISĖ. Vilnius: Justitia.  

4. Ambrasienė, D. (2004). Lietuvos Teisės Universitetas. Civilinė teisė – prievolių teisė, 

vadovėlis. Vilnius. 

Teismų praktika: 

5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 20XX-XX- XX 

kasacinė byla Nr. XXXXXXX. 

6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 20XX-XX- XX 

kasacinė byla Nr. XXXXXXX. 
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VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO 

TEISĖS KATEDRA  

 

                 TVIRTINU 

                   Teisės katedros vedėja  

         Iveta Vitkutė - Zvezdinienė 

                  201  - 
            

BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS 

 

Studento (- ės) vardas pavardė: _____________________________________________________ 

Baigiamojo darbo tema (lietuvių ir užsienio k.): ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Baigiamojo darbo turinys (išvardinti konkrečias darbo turinio dalis):________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Baigiamojo darbo rengimo etapai:  

DARBO ETAPAS 
ATSISKAITYMO 

FORMA 

VADOVO PARAŠAS  

IR DATA (pastabos) 

BD RENGIMO 

SAVAITĖS 

Susipažinimas su temų kryptimis ir bendraisiais 

darbo reikalavimais 

Vadovo pasirinkimas 

Individualaus darbo plano suderinimas 

Temos ir darbo tikslo pirminis formulavimas 

Atsiskaitymas vadovui, 

registracija katedroje 
 1 

Literatūros apžvalga, objekto pasirinkimas, 

duomenų rinkimas 
Ataskaita vadovui  2 

Problemos suformulavimas 

Teorinė dalis 
Ataskaita vadovui  3 

Baigiamojo darbo detalaus plano ir galutinis temos 

patvirtinimas katedroje  

 

 

Atsiskaitymas vadovui, 

registracija katedroje 
 4 

Praktinės darbo dalies pateikimas vadovui 

 
Pristatymas vadovui  5 

Galutinio baigiamojo darbo varianto pateikimas 

vadovui 
Pristatymas vadovui  6 

 

Užduoties gavimo data:  20 __ m. _________ mėn. __  d. 

Darbo baigimo data:  20 __ m. _________ mėn. __  d. 

Baigiamojo darbo pateikimo į katedrą terminas: 20 __ m. _________ mėn. __  d. 

 

Studentas 

____________________________________________________________________________ 
(parašas )           (vardas ir pavardė) 

Darbo vadovas 

____________________________________________________________________________ 
          (parašas)                                                   (vardas ir pavardė) 
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VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO 

TEISĖS KATEDRA 
 

BAIGIAMOJO DARBO VADOVO ATSILIEPIMAS 
 

20__ m. ___________ ___d. 

Kaunas  
 

Studentas (-ai)  ____________________________________________________________________  

Baigiamojo darbo/projekto tema: ______________________________________________________  

Studijų programa  __________________________________________________________________  

 

BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS 

1. Temos aktualumas, naujumas ir praktinė baigiamojo darbo/projekto reikšmė ________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

2. Darbo/projekto loginis nuoseklumas (temos, tikslo, uždavinių, tyrimo objekto, taikomų metodų ir 

gautų išvadų sąsajos) _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

3. Gebėjimas sisteminti ir vertinti medžiagą ____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

4. Problemos sprendimo racionalumas _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

5. Darbo/projekto rezultatų, išvadų bei pasiūlymų pagrįstumas ___________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

6. Naudoti literatūros ir kiti informacijos šaltiniai (naujumas, įvairovė ir kt.) ________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

7. Darbo/projekto įforminimo kokybė ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

8. Darbo/projekto lietuvių kalbos taisyklingumas ______________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

9. Darbo/projekto privalumai _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

10. Darbo/projekto trūkumai ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

11. Darbo/projekto atlikimo sistemiškumas ir savarankiškumas _____________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

12. Siūlymas dėl darbo/projekto gynimo viešajame kvalifikacinės komisijos posėdyje ___________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Baigiamojo darbo/projekto vadovas (-ė): 
 

_____________________  _______________ ________________________ 

 (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) 
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KAUNO KOLEGIJOS 

VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETAS 
 

BAIGIAMOJO DARBO RECENZIJA 
 

20__ m. ___________ ___d. 

 Kaunas  
 

Studentas (-ai)  ____________________________________________________________________  

Baigiamojo darbo/projekto tema: ______________________________________________________  

Studijų programa  __________________________________________________________________  
 

Darbo/projekto apimtis ____ psl., literatūros sąraše ____ šaltinių. Darbe yra ____ lent., ____ pav., ____ pried. 
 

1. Temos aktualumas, praktinė baigiamojo darbo/projekto reikšmė __________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

2. Tyrimo parametrų (tikslo, uždavinių, problemos, objekto) tikslumas _______________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

3. Autoriaus susipažinimo su kitų autorių  darbais ir šaltinių panaudojimo darbe tikslingumas ir korektiškumas  

 _______________________________________________________________________________________  

4. Tyrimo metodikos aprašymo aiškumas, logiškumas ____________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

5. Tyrimo rezultatų interpretavimo lygis _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

6. Išvadų atitiktis uždaviniams, rekomendacijų pagrįstumas  _______________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

7. Privalomi darbo/projekto struktūros elementai, apimties tinkamumas ir struktūrinių dalių subalansuotumas, 

dalių pavadinimų atitiktis tekstui _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

8. Spausdinimo, tekstinės bei vaizdinės medžiagos pateikimo kokybė, logiškumas ______________________  

 _______________________________________________________________________________________  

9. Rekomendacijų praktinis pritaikomumas _____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

10. Darbo/projekto privalumai ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

11. Darbo/projekto trūkumai ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

12. Papildomos pastabos ir klausimai _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Išvada ir įvertinimas pažymiu  

(10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – vidutiniškai, 6 – patenkinamai, 5 – silpnai, 4, 3, 2, 1 – nepatenkinamai) 

 _______________________________________________________________________________________  
 

Recenzentas: 
     

(įmonė, organizacija, pareigos)  (parašas )  (vardas, pavardė) 
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SUTARTIS 

 

20__ m.  _____________  ___ d.  Nr._____ 

Kaunas 

 

Organizacija „X“ (įmonės kodas xxxxxxxxx), atstovaujama direktoriaus Vardenio Pavardenio, toliau 

vadinama Užsakovu, Kauno kolegija (įmonės kodas 111965284), atstovaujama Vadybos ir ekonomikos 

fakulteto dekanės Onos Junevičienės, veikianti pagal Kauno kolegijos statutą, toliau vadinama Kolegija ir 

Verslo vadybos studijų programos III/IV kurso studentas (-ė), toliau vadinamas Vykdytoju, sudarėme šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Užsakomojo taikomojo tyrimo (profesinio bakalauro baigiamojo darbo) „XXXXX“ atlikimas pagal 

Užsakovo užduotį. 
   

II. VYKDYTOJO PAREIGOS 

2. Tyrimą atlikti pagal suderintą su Užsakovu užduotį ir perduoti atlikto tyrimo rezultatus Užsakovui  

iki 201x m. birželio  x d. 

3. Garantuoti, kad perduodami atlikto tyrimo rezultatai nepažeis kitų asmenų išimtinių teisių. 

4. Užsakovo  pageidavimu, garantuoti atitinkamų Užsakovo pateiktų duomenų konfidencialumą. 

5. Nedelsdamas informuoti Užsakovą, dėl kurių priežasčių negali gauti siekiamų užsakomojo taikomojo 

tyrimo rezultatų, arba netikslinga toliau tęsti Užsakovo pateiktos užduoties atlikimą. 

6. Vykdytojas gali pasitelkti trečiuosius asmenis tyrimo užsakomajam taikomajam tyrimui atlikti tik 

gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. 
 

III. UŽSAKOVO PAREIGOS 

7.  Pateikti Vykdytojui užduotį ir suderinti su  juo užduoties  atlikimo  terminus  bei turinį. 

8.  Suteikti Vykdytojui reikalingą informaciją tyrimui atlikti. 

9. Priimti iš Vykdytojo atliktą užsakomąjį taikomąjį tyrimą šioje sutartyje nustatytu terminu, o 

pastebėjus sutarties sąlygų nesilaikymą bei  pažeidimų,  nedelsiant apie juos  informuoti Kolegiją ir Vykdytoją. 
 

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

10. Kolegija kontroliuoja Vykdytojo atliekamo tyrimo kokybę ir savalaikį darbo rezultatų perdavimą 

Užsakovui. 

11. Už sutarties sąlygų nevykdymą šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

12. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.707 – 6.715 straipsnių 

nuostatomis ir kitomis įstatymų nustatytomis normomis dėl intelektinės nuosavybės. 

13. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – LR įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais -  po vieną kiekvienai šaliai. 
 

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS 

15. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 

Organizacija „X“ Kauno kolegija                                                ________________________ 

Į.k. xxxxxxxxx Į.k. 111965284                                                /studento (-ės) vardas, pavardė/ 

PVM mokėtojo kodas: LT xxxxxxxxx Adr.: Pramonės pr. 20, LT-50468, Kaunas      ________________________                                                                  

Adr.: xxxxx Tel./Faks.: (8 – 37) 751 127                             ________________________                                          

Tel.: xxxxxxxx, Fax: xxxxxxxx 

direktorius  Vardenis Pavardenis 

 

____________________________ 

                    /parašas/   

A.V. 

atstovaujama Vadybos  ir ekonomikos                          /adresas/                                                                                                          

fakulteto dekanės Onos Junevičienės              _________________________ 

                                                                                     /tel., el. paštas/                                                                                                                                                  

_______________________________           _________________________ 

                       /parašas/                                                   /parašas/ 

A.V.                                                       

 


