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I. BENDROSIOS PASTABOS 

 

Šis dokumentas nustato pedagoginių studijų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, vertinimo 

pagrindines sąvokas ir taisykles Studijų centre. 

  

II. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ SAMPRATA 

 

1. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas – tai originalus, savarankiškai parengtas 

pedagoginių studijų dalykus integruojantis, laipsnio nesuteikiantis kvalifikacinis darbas, 

parengtas laikantis tyrimų etikos principų, rodantis studento gebėjimą analizuoti pasirinktos 

pedagoginės krypties temos reiškinius, mokslines bei praktines problemas, taikant mokslinį 

metodą (ieškoti mokslinės, teisinės informacijos, analizuoti, ją sisteminti; planuoti, 

organizuoti empirinį tyrimą, rinkti, apdoroti, analizuoti ir interpretuoti empirinio tyrimo 

duomenis; apibendrinti tyrimo rezultatus).  

2. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo paskirtis – renkant, sisteminant, refleksyviai bei 

kritiškai analizuojant, integruojant ir pritaikant teorinę, praktinę patirtinę, empirinę 

informaciją apie pedagoginės veiklos objektus ir subjektus, įrodyti pasiektus studijų 

rezultatus. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas turi atskleisti per teorines studijas ir 

pedagogines praktikas studento įgytas žinias, praktinius pedagoginius gebėjimus, vertybines 

nuostatas ir gebėjimą kritiškai analizuoti praktinę pedagoginę veiklą, pasirinkti tinkamus 

argumentus, sieti turimas teorines žinias su praktinės veiklos situacijomis, holistiškai ir 

refleksyviai vertinti įgytą patirtį, numatyti tolesnes pedagoginės veiklos tobulinimo ir 

asmeninio profesinio tobulėjimo perspektyvas. 
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3. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo struktūra turi atitikti mokslinio metodo elementus. 

Mokslinis metodas apima šiuos pagrindinius mokslinio darbo elementus:  

3.1. Tyrimo temą. 

3.2. Tyrimo problemą.  

3.3. Tyrimo objektą.  

3.4. Tyrimo tikslą ir uždavinius.  

3.5. Taikytus tyrimo metodus.  

3.6. Pasirinktos tirti problemos teorinius pagrindus. 

3.7. Empirinio tyrimo pagrindus.  

3.8. Tyrimo rezultatų analizę ir interpretaciją. 

3.9. Išvadas.  

3.10. Rekomendacijas.  

3.11. Santrauką lietuvių kalba ir studento studijuota užsienio kalba.  

4. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas privalo turėti dvi pagrindines struktūrines dalis: 

teorinę ir empirinę. 

4.1. Teorinėje pedagoginių studijų baigiamojo darbo dalyje problema sprendžiama teoriniu požiūriu 

analizuojant, sisteminant, vertinant mokslinę ir kitą tiriamai problemai aktualią literatūrą bei 

dokumetus (pvz., teisės aktus, statistinius duomenis ir pan.).  

4.2. Empirinėje pedagoginių studijų baigiamojo darbo dalyje pagrindžiama empirinių duomenų 

rinkimo metodika, paaiškinama tyrimo organizavimo ypatumai, analizuojami surinkti empiriniai 

duomenys bei pateikiami gautų rezultatų apibendrinimai. 

5. Rengdamas pedagoginių studijų baigiamąjį darbą, studentas privalo pateikti vadovui ir 

pedagoginių studijų baigiamųjų darbų gynimo komisijai įrodymus dėl savarankiško ir 

sąžiningai atlikto darbo: 

5.1. Teorinio tyrimo tarpinius variantus; užpildytas anketas, empirinio tyrimo duomenų 

apdorojimo suvestines ir pan. 

5.2. Raštiškus įstaigų, kuriose atliekamas tyrimas, vadovų sutikimus (priedas Nr. 1). 

 

III. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PASIRINKIMAS 

 

6. Studentas pedagoginių studijų baigiamojo darbo temą gali rinktis iš katedros dėstytojų 

pateiktų temų sąrašo arba pasirenka savarankiškai, suderinęs su pedagoginių studijų 

baigiamojo darbo vadovu. Per semestro, kuriame ginamas darbas, pirmas dvi savaites 
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studentas informuoja katedros vedėją apie pasirinktą pedagoginių studijų baigiamojo darbo 

temą. 

7. Studentas su vadovaujančiu dėstytoju suderina pedagoginių studijų baigiamojo darbo 

rengimą (jeigu reikia tikslina temą, numato pedagoginių studijų baigiamojo darbo rengimo 

etapus ir kt.).  

8. Darbo vadovas privalo studentą konsultuoti, jį skatinti savarankiškai ir kūrybingai atskleisti 

pasirinktą temą, kritiškai mąstyti. 

9. Nepasirinkęs pedagoginių studijų baigiamojo darbo temos ir neinformavęs katedros vedėjo 

iki nustatyto termino, studentas, ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki egzaminų sesijos pradžios, 

gali teikti prašymą Studijų centro vadovui dėl leidimo rengti ir gintis pedagoginių studijų 

baigiamąjį darbą. Antraip pedagoginių studijų baigiamojo darbo gintis neleidžiama. 

 

IV. REIKALAVIMAI PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO 

STRUKTŪRAI 

 

10. Mokslinio darbo elementai (minėti 3 punkte) pedagoginių studijų baigiamajame darbe turi 

būti išdėstyti laikantis šios struktūros: 

10.1. Antraštinis lapas. Antraštiniame lape turi būti teisingai suformuluota galutinė tyrimo tema 

(atitikti tyrimų metodologinius bei lietuvių kalbos reikalavimus). Tyrimo tema turi būti aktuali 

studijuojamoje profesinėje srityje, analizuojanti praktinio pobūdžio problemą. Tema gali būti nauja 

(novatoriška). Tema turi atitikti tyrimo problemą, objektą, tikslą. 

10.2. Turinys. Turinį privalo sudaryti du pagrindiniai skyriai (pirmas skyrius – teorinio tyrimo, 

antrasis – empirinio). Skyrių, poskyrių, skirsnių pavadinimai, numeracija turi atitikti Kauno kolegijos  

reikalavimus rašto darbams. 

10.3. Įvadаs. Įvade turi būti glaustai pagrįstas tyrimo problemos aktualumas (surašyti faktai, 

įrodantys temos problematiškumą, poreikį tirti), įvardinta tyrimo problema (arba probleminiai 

klausimai), įvardintas tyrimo objektas, suformuluotas tikslas ir uždaviniai, nurodyti tyrimo metodai, 

nurodyta darbo struktūra, pateiktas empirinio tyrimo metodikos glaustas aprašas.   

10.4. Pasirinktos tirti problemos teoriniai pagrindai. Teorinėje pedagoginių studijų baigiamojo 

darbo dalyje studentas turi pateikti apibendrintą literatūros šaltinių analizę. Analizuojama literatūra 

turi atitikti darbo temą, tikslą ir uždavinius. Tyrimo problema turi būti analizuojama Lietuvos ir 

užsienio šalių mokslininkų atliktų darbų kontekste. Kiekviename pedagoginių studijų baigiamojo 

darbo teorinės dalies skyriuje turi būti analizuojami ne mažiau kaip 3 skirtingų autorių moksliniai 
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šaltiniai. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo teorinės dalies skyrius negali būti mažesnės nei 1 

lapo apimties. 

10.5. Empirinio tyrimo pagrindai. Empirinio tyrimo pagrindų dalį turi sudaryti: empirinio tyrimo 

metodika ir organizavimas bei rezultatų analizė ir interpretacija.  

10.5.1. Empirinio tyrimo metodika ir organizavimas. Pedagoginių studijų baigiamajame darbe 

būtina nurodyti tyrimo tipą (kokybinis ar kiekybinis), suprantamai apibūdinti tyrimo imtį 

(tiriamuosius ir jų grupes, nurodyti jų skaičių ir atrankos kriterijus), aprašyti empirinio tyrimo 

organizavimą, nurodant empirinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus. Jeigu tyrimo 

instrumentas paimtas iš literatūros šaltinių, būtina nurodyti šaltinį ir autorių; jeigu tyrimo 

instrumentas dar neskelbtas (sudarytas studento), paaiškinami jo sudarymo principai, sudarymo 

pagrindimas įkeliamas į priedus. Prieduose būtina pateikti instrumento pavyzdį. 

10.5.2. Rezultatų analizė ir interpretacija. Tyrimo duomenys gali būti pateikiami lentelių ir 

paveikslų ar citatų forma (teksto ar tiriamųjų teiginių forma). Tyrimo rezultatai yra analizuojami 

(pvz., lyginami, sisteminami) ir interpretuojami (pvz., paaiškinama, kodėl taip yra ir pan.), 

apibendrinami.  

10.6. Išvados. Išvados turi atitikti iškeltus uždavinius ir tyrimo rezultatus (literatūros šaltinių bei 

gautų empirinio tyrimo duomenų analizę). 

10.7. Rekomendacijos. Šioje dalyje studentas, remiantis konkretaus tyrimo rezultatais, turi pateikti 

pasiūlymus (rekomendacijas) ateities tyrimams, dėl gautų rezultatų panaudojimo praktikoje, 

praktinės veiklos tobulinimui ir pan.  

10.8 Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Abėcėlės tvarka išdėstoma tik darbe 

panaudotų (cituotų, perfrazuotų ar paminėtų) mokslo leidinių, kitokių publikacijų bibliografiniai 

aprašai pagal tarptautines APA taisykles. Rekomenduojama, kad ne mažiau kaip trečdalis literatūros 

šaltinių būtų užsienio autorių originalo kalba. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo šaltinių sąraše 

turi būti ne mažiau kaip 15 mokslinių šaltinių, trečdalis jų – ne senesni nei 5 metų. 

10.9. Santrauka lietuvių kalba ir studento studijuota užsienio kalba. Santrauka - trumpa, tačiau 

išsami pedagoginių studijų baigiamojo darbo dalis, supažindinanti su darbo esme. Santraukoje turi 

būti: 

- Nurodyta darbe sprendžiama problema; 

- Suformuluotas tikslas ir uždaviniai; 

- Pristatyti svarbiausi mokslinės literatūros analizės rezultatai; 

- Glausta empirinio tyrimo metodika, 

- Pristatyti esminiai empirinio tyrimo analizės rezultatai; 

- Pateiktos pagrindinės išvados. 
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10.10. Priedai. Priedai būtini, juose turi būti pateikta: 

- Empirinio tyrimo instrumento sudarymo pagrindimo pavyzdys; 

- Empirinio tyrimo instrumento pavyzdys; 

- Empirinio tyrimo duomenų suvestinė (pvz., Excel dokumentas, lentelės, paveikslai, turinio 

(content)  analizės medžiaga ir t.t.); 

- Raštiški įstaigų, kuriose atliekamas tyrimas, vadovų sutikimai. 

Priedai turi pavadinimus ir numeruojami. Tekstas su priedais siejamas nuorodomis. 

 

V. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO ĮFORMINIMAS 

 

11. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas turi būti parengtas kompiuteriu, susegtas (arba įrištas) 

ir tvarkingas. Braukymai ir taisymai neleistini. 

12. Darbo apimtį lemia nagrinėjamos temos ypatumai, tačiau pedagoginių studijų baigiamojo 

darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 lapų ir rekomenduojama, kad būtų ne didesnė kaip 

25 lapai (nuo antraštinio lapo iki priedų). Teorinės ir empirinės dalių apimtis turi būti 

proporcinga, t.y. atitinkamai nuo 10 iki 12 lapų.  

13. Bendrieji reikalavimai tekstui:  

13.1.Spausdinama vienoje A4 formato (210 x 297 mm) balto popieriaus lapo pusėje. Paliekamos 

paraštės: viršutinė ir apatinė  po 2 cm, kairioji – 3 cm, dešinioji  1cm. 

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

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

kairiąją paraštes. 

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

taškų ir kablelių. 

13.4.Pedagoginių studijų baigiamasis darbas spausdinamas 12 punktų TimesNew Roman šriftu. 

Skyrių pavadinimai rašomi paryškintomis didžiosiomis raidėmis, poskyrių pavadinimai  

paryškintomis mažosiomis raidėmis, 12 punktų TimesNew Roman šriftu. 

13.5.Jeigu pedagoginių studijų baigiamajame darbe pasitaiko specialiųjų simbolių ar rašmenų, 

kurių negalima įrašyti ar atspausdinti kompiuteriu, jie įrašomi ranka. 

14. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 1,5 intervalo eilėtarpiu. 
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VI. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO GYNIMO TVARKA 

 

15. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo gynimas – tai savarankiškai ir sąžiningai atlikto darbo 

įrodymas bei studento įgytų kompetencijų demonstravimas (žodžiu ir vaizdžiai pristatant 

pedagoginių studijų baigiamojo darbo metu gautus rezultatus bei dalyvaujant diskusijoje – 

atsakant į komisijos bei kitų klausytojų klausimus). 

16. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki gynimo pedagoginių studijų baigiamasis darbas 

dviem egzemplioriais pateikiamas katedros vedėjui ir užregistruojamas. Nepateikęs darbo iki 

nustatyto termino be pateisinamų priežasčių, studentas darbo gintis negali. 

17. Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų gynimo grafiką sudaro katedros vedėjas. Darbų 

gynimo grafikas tvirtinamas studijų centro vadovo įsakymu. Pedagoginių studijų baigiamieji 

darbai ginami egzaminų sesijos metu. 

18. Pedagoginių studijų baigiamąjį darbą ir jo gynimą vertina komisija, kuri turi būti sudaryta iš 

3-5 kompetentingų pedagogikos srities specialistų – mokslininkų, pedagoginės praktikos 

vadovų, socialinių partnerių ir (ar) praktikos mokyklų atstovų; komisijos pirmininku turi būti 

skiriamas asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį ir 

ne mažesnę kaip 5 metų praktinės veiklos patirtį ugdymo institucijoje; komisijos sudėtis 

tvirtinama Studijų centro vadovo įsakymu. 

19. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo autorius gynimo metu per 10 min. pristato savo darbą 

ir 5 min. dalyvauja diskusijoje, atsakydamas į komisijos narių klausimus. 

20. Jei pedagoginių studijų baigiamasis darbas likus trims darbo dienoms iki gynimo neparengtas 

dėl svarbių priežasčių, studentas gali rašyti motyvuotą prašymą Studijų centro vadovui dėl 

pedagoginių studijų baigiamojo darbo rengimo ir gynimo datos pakeitimo, nukeliant 

pedagoginių studijų baigiamojo darbo gynimą į sekantį atimiausią Pedagoginių studijų 

baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdį. 

 

VII. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS 

 

21. Siekiant objektyvaus pedagoginių studijų baigiamojo darbo įvertinimo, studentas 

pedagoginių studijų baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo komisijai privalo pateikti 

įrodymus dėl savarankiško ir sąžiningai atlikto pedagoginių studijų baigiamojo darbo. 

22. Pedagoginių studijų baigiamąjį darbą ir jo gynimo kokybę vertina darbo vadovas ir komisijos 

nariai 10 balų sistema.  

23. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas vertinamas pagal šiuos kriterijus:  
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23.1. Temos vertinimas: 

- Teisingai suformuluota galutinė tyrimo tema (atitinka tyrimų metodologinius bei lietuvių 

kalbos reikalavimus); 

- Tema atitinka tyrimo problemą, objektą, tikslą; 

- Tyrimo tema aktuali studijuojamoje profesinėje srityje, analizuojanti praktinio pobūdžio 

problemą.  

23.2. Turinio vertinimas: 

- Teisinga turinio struktūra (turinį sudaro du pagrindiniai skyriai: pirmas skyrius – teorinio 

tyrimo, antrasis – empirinio).  

- Skyrių, poskyrių, skirsnių pavadinimai, numeracija atitinka Kauno kolegijos reikalavimus 

rašto darbams.  

23.3. Įvado vertinimas:  

- Teisingas tyrimo problemos aktualumo pagrindimas.   

- Teisingai apibūdintas tyrimo objektas.  

- Teisingai įvardintas tyrimo tikslas ir uždaviniai.  

- Teisingai įvardinti tyrime taikyti metodai. 

23.4. Pasirinktos tirti problemos teorinių pagrindų vertinimas: 

- Analizuojama literatūra atitinka darbo temą, tikslą ir uždavinius.  

- Teisingas poskyryje, skirsnyje analizuojamos literatūros šaltinių skaičius.  

- Teisingas citavimas. 

- Yra lyginamoji analizė. 

- Yra sisteminimas, kitų autorių minčių apibendrinimas. 

- Analizėje studentas išreiškia savo nuomonę. 

23.5. Empirinio tyrimo pagrindų vertinimas: 

23.5.1. Empirinio tyrimo metodikos ir organizavimo vertinimas: 

- Suprantamai apibūdinti tiriamieji ir jų grupės. 

- Nurodytas tiriamųjų skaičius ir jų atrankos kriterijai. 

- Apibūdintas instrumentas (pvz., paaiškintos jo sudedamosios dalys, klausimų rūšys, skaičius ir 

t.t.). 

- Aprašytas empirinio tyrimo organizavimas, nurodyti empirinių duomenų rinkimo ir 

apdorojimo metodai bei paaiškinta jų pasirinkimo logika.  

- Teisingai nurodytas tyrimo instrumento šaltinis ir autorius, jeigu jis paimtas iš literatūros 

šaltinių; teisingai pateiktas teorinis instrumento pagrindimas ir paaiškinti jo sudarymo 

principai, jeigu tyrimo instrumentas dar neskelbtas (sudarytas studento). 
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23.5.2. Rezultatų analizės ir interpretacijos vertinimas: 

- Tyrimo duomenys, jų analizė ir interpretacija atitinka darbo temą, tikslą, uždavinius. 

- Tyrimo duomenys pateikti lentelių, paveikslų arba citatų forma (teksto ar tiriamųjų teiginių 

forma). 

- Lentelės, paveikslai su tyrimo duomenimis – teisingai sudaryti, įvardinti, sunumeruoti. 

- Tyrimo rezultatai yra analizuojami (lyginami, sisteminami, pateikiami, išskiriami 

dėsningumai). 

- Tyrimo rezultatai yra interpretuojami, apibendrinami. 

23.6. Išvadų vertinimas: 

- Išvadų atitikimas iškeltiems uždaviniams; 

- Išvadų atitikimas tyrimo rezultatams (literatūros šaltinių bei gautų empirinio tyrimo duomenų 

analizei). 

23.7. Rekomendacijų vertinimas: 

- Rekomendacijų atitikimas iškeltiems uždaviniams. 

- Rekomendacijų atitikimas tyrimo rezultatams (literatūros šaltinių bei gautų empirinio tyrimo 

duomenų analizei), išvadoms. 

23.8. Santraukos lietuvių kalba ir studento studijuota užsienio kalba vertinimas: 

Santrauka - trumpa, susipažindinanti su darbo esme.  

Santraukoje nurodyta: 

- Darbe sprendžiama problema. 

- Pagrindinis tikslas ir uždaviniai. 

- Svarbiausi literatūros analizės rezultatai. 

- Glausta empirinio tyrimo metodika. 

- Esminiai empirinio tyrimo analizės rezultatai. 

- Pagrindinės išvados. 

23.9. Instrumento sudarymo pagrindimo vertinimas: 

- Instrumentas sudarytas remiantis mokslinės literatūros analize. 

- Instrumento sudarymo pagrindime teisingai suformuluoti pvz., klausimai, atsakymai. 

23.10.  Instrumento vertinimas: 

- Instrumentas turi reikiamas struktūrines dalis. 

- Instrumentas teisingai apipavidalintas. 

23.11. Įforminimo vertinimas: 

- Pedagoginių studijų baigiamojo darbo apimtis ne mažesnė kaip 20 lapų (nuo antraštinio lapo 

iki priedų).  
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- Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas parengtas pagal šios tvarkos 10.8 punkto 

reikalavimus. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo literatūros sąraše yra ne mažiau kaip 10 

literatūros šaltinių, trečdalis jų – šaltiniai užsienio kalba. 

- Pedagoginių studijų baigiamasis darbas atitinka kitus įforminimo reikalavimus, pateiktus šios 

tvarkos V dalyje. 

23.12. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo gynimo kokybė vertinama pagal šiuos kriterijus: 

- Pedagoginių studijų baigiamojo darbo pristatymas: demonstruojamame pranešime teisingai 

pateiktos pagrindinės kursinio darbo struktūrinės dalys (problema, objektas, tikslas, 

uždaviniai, metodai; tyrimo rezultatai, išvados), kurios atitinka lietuvių ir/ar užsienio kalbos 

bei mokslinio stiliaus reikalavimus. 

- Pedagoginių studijų baigiamojo darbo ginamoji kalba: studento kalba atitinka lietuvių ir/ar 

užsienio kalbos bei mokslinio stiliaus reikalavimus, kalbėjimas yra sklandus, taisyklingas, 

studentas kalbėdamas mintis dėsto logiškai nuosekliai, rišliai, paisoma neverbalinės 

komunikacijos taisyklių. 

- Dalyvavimas diskusijoje: studentas geba teisingai, išsamiai atsakyti į klausimus. 

- Akademinio sąžiningumo įrodymas. 

24. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo įvertinimas: 

24.1. Po visų studentų pedagoginių studijų baigiamųjų darbų gynimo (pristatymų, diskusijų), vyksta 

komisijos narių pasitarimas, kurio metu įvertinamas kiekvieno studento pedagoginių studijų 

baigiamasis darbas ir jo gynimo kokybė (informacija apie atskirų komisijos narių nuomonę, 

diskusijas neteikiama). 

24.2. Kiekvienas komisijos narys užpildo pedagoginių studijų baigiamojo darbo vertinimo lapą 

(priedas Nr.2), o pedagoginių studijų baigiamojo darbo vadovas užpildo atsiliepimo apie 

pedagoginių studijų baigiamąjį darbą formą (priedas Nr. 3). 

24.3. Pedagoginių studijų baigiamojo darbo komisijos pirmininkas, remdamasis savo, darbo vadovo 

atsiliepimu ir komisijos narių užpildytais vertinimo lapais, po pedagoginių studijų baigiamojo darbo 

gynimo studento egzaminų lape įrašo bendrą galutinį pažymį ir užpildo pedagoginių studijų 

baigiamųjų darbų gynimo vertinimo žiniaraštį.  

24.4. Studentui įteikiamas egzaminų lapas su galutiniu įvertinimu. 

25. Jeigu studentas nesutinka su komisijos vertinimu, jis turi teisę rašyti apeliaciją pagal Kauno 

kolegijos studijų tvarkoje nurodytus reikalavimus (žr. Kauno kolegijos studijų tvarką, punktą 

134).  

26. Jei studentas nepateikė ir negali pateikti savarankiško, sąžiningai atlikto darbo įrodymų arba 

nustačius akademinio nesąžiningumo faktą (pvz., studentas pats užpildė anketas, suklastojo 
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gautus empirinio tyrimo duomenis, pedagoginių studijų baigiamąjį darbą parašė ne pats 

studentas, nuplagijavo visą ar dalį pedagoginių studijų baigiamojo darbo nuo kitų autorių ar 

kitaip nesąžiningai elgėsi, rengiant bei ginantis pedagoginių studijų baigiamąjį darbą), 

pedagoginių studijų baigiamasis darbas vertinamas neigiamai ir studentas gali būti 

braukiamas iš studentų sąrašų (žr. Kauno kolegijos studijų tvarką, punktą 117.5).  

27. Neigiamai įvertinus arba neapsiginus pedagoginių studijų baigiamojo darbo iki nustatytos 

datos, pedagoginių studijų baigiamasis darbas laikomas akademine skola. Pedagoginių 

studijų baigiamojo darbo akademinė skola panaikinama analogiškai studijų dalyko 

akademinės skolos likvidavimui.  

28. Apginti pedagoginių studijų baigiamieji darbai trejus metus saugomi katedroje.  
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Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo tvarkos  

1 priedas 

 

 
(Institucijos vadovo vardas, pavardė) 

 

 
(Institucijos pavadinimas) 

 

 
(Institucijos adresas) 

 

 
(Institucijos telefono Nr., el. pašto adresas) 

 

 

 

Kauno kolegijos  

Humanitarinių studijų centro 

Humanitarinių ir socialinių studijų katedros vedėjui 

 

 

 

SUTIKIMAS 

DĖL TAIKOMOJO TYRIMO ATLIKIMO 

 
 

 
(data) 

 

 

 

Sutinku, kad Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centro 

______________________________________________________________ studijų programos  
                                                   (studijų programa) 

studentas(-ė) ___________________________________________________________________ 
                                        (vardas pavardė) 

mano vadovaujamoje įstaigoje atliktų taikomąjį tyrimą tema 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Pageidaujama, kad tyrimo rezultatai būtų pateikti institucijos vadovui (pažymėti X): 

 TAIP 

 NE 

 

     
(pareigos)  (parašas)

  (v., pavardė) 
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 A.V. 

Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo tvarkos  

2 priedas 

KAUNO KOLEGIJOS 

HUMANITARINIŲ STUDIJŲ CENTRAS 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ STUDIJŲ KATEDRA 

 

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMO LAPAS 

……………………................ 
Data 

Studento(-ės)……………………………………………………………………....................... 
Vardas pavardė (grupė) 

 

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo tema  

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nr. 

 

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo vertinimo kriterijai 

Atitikimas  keliamiems reikalavimams 

Atitinka Iš dalies atitinka Neatitinka 

1. Įvado įvertinimas: 

 Tyrimo aktualumo pagrindimas;    

 Tyrimo problemos formuluotė;    

 Tyrimo tikslo ir uždavinių formuluotės.    

2. Teorinio tyrimo įvertinimas: 

 Analizuojama literatūra atitinka darbo temą, tikslą ir uždavinius;  

 

  

 Teisingas poskyryje, skirsnyje analizuojamos literatūros skaičius; citavimas;    

 Yra lyginamoji analizė; sisteminimas, kitų autorių minčių apibendrinimas;    

 Analizėje studentas išreiškia savo nuomonę.    

3. Empirinio tyrimo metodikos ir organizavimo įvertinimas: 

 Suprantamai apibūdinta tyrimo imtis, jos skaičius, atranka;    

 Teisingai apibūdintas instrumentas.    

4. Empirinio tyrimo duomenų pateikimo,  analizės-interpretacijos įvertinimas: 

 Lentelės, paveikslai su tyrimo duomenimis – teisingai sudaryti, įvardinti, 

sunumeruoti; 

   

 Tyrimo rezultatai yra analizuojami (lyginami, sisteminami, interpretuojami, 

apibendrinami). 

   

5. Išvadų įvertinimas    

6. Rekomendacijų įvertinimas    

7. Šaltinių sąrašo įvertinimas     

8. Įforminimo įvertinimas     

9. Pristatymo (skaidrių, kalbos, laikysenos, logikos) įvertinimas    

10. Dalyvavimo diskusijoje įvertinimas    

11. Akademinio sąžiningumo įrodymų įvertinimas    

 

Komisijos nario pastabos:  

1. …......................................................................................................................... ................................................... 

2.  ......................................................................................................................... ...................................................... 

3.  ............................................................................................................................................................................... 

 

Komisijos nario klausimai:  

1.   ........................................................................................... ............................................................................... 

2.   ........................................................................................................................ .................................................. 

3.  ......................................................................................................................... .................................................. 

 

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo įvertinimas:  

 ______________      ____________________    ___________________________ 

  (balas)    (komisijos nario parašas)  (komisijos nario vardas, pavardė) 
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Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo tvarkos  

3 priedas 

KAUNO KOLEGIJOS 

HUMANITARINIŲ STUDIJŲ CENTRAS 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ STUDIJŲ KATEDRA 

 

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO VADOVO ATSILIEPIMAS 

……………………................ 
Data 

Studento(-ės)……………………………………………………………………....................... 
Vardas pavardė (grupė) 

 

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo tema  

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nr. 

 

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo vertinimo kriterijai 

Atitikimas  keliamiems reikalavimams 

Atitinka Iš dalies atitinka Neatitinka 

1. Įvado įvertinimas: 

 Tyrimo aktualumo pagrindimas;    

 Tyrimo problemos formuluotė;    

 Tyrimo tikslo ir uždavinių formuluotės.    

2. Teorinio tyrimo įvertinimas: 

 Analizuojama literatūra atitinka darbo temą, tikslą ir uždavinius;  

 

  

 Teisingas poskyryje, skirsnyje analizuojamos literatūros skaičius; citavimas;    

 Yra lyginamoji analizė; sisteminimas, kitų autorių minčių apibendrinimas;    

 Analizėje studentas išreiškia savo nuomonę.    

3. Empirinio tyrimo metodikos ir organizavimo įvertinimas: 

 Suprantamai apibūdinta tyrimo imtis, jos skaičius, atranka;    

 Teisingai apibūdintas instrumentas.    

4. Empirinio tyrimo duomenų pateikimo,  analizės-interpretacijos įvertinimas: 

 Lentelės, paveikslai su tyrimo duomenimis – teisingai sudaryti, įvardinti, 

sunumeruoti; 

   

 Tyrimo rezultatai yra analizuojami (lyginami, sisteminami, interpretuojami, 

apibendrinami). 

   

5. Išvadų įvertinimas    

6. Rekomendacijų įvertinimas    

7. Šaltinių sąrašo įvertinimas     

8. Įforminimo įvertinimas     

9. Pristatymo (skaidrių, kalbos, laikysenos, logikos) įvertinimas    

10. Dalyvavimo diskusijoje įvertinimas    

11. Akademinio sąžiningumo įrodymų įvertinimas    

 

Pedagoginių studijų baigiamojo darbo vadovo pastabos:  

1.   ............................................................................................................................................................ 

2.   ............................................................................................................................................................ 

3.  ............................................................................................................................................................. 

4. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bendra išvada apie tinkamumą gynimui:  
................................................................................................................................................................... 

 ______________      ____________________    ___________________________ 

  (balas)    (komisijos nario parašas)  (komisijos nario vardas, pavardė) 

 


