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PATVIRTINTA 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus 

2018 m. birželio 08 d. įsakymu Nr. V-59 

 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ (PROJEKTŲ) RENGIMO IR GYNIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašas 

(toliau Aprašas) nustato baigiamųjų darbų (projektų) rengimo, gynimo viešajame Kvalifikavimo 

komisijos posėdyje procedūrą. 

2. Pagrindinės sąvokos: 
 

2.1. Baigiamasis darbas (projektas) – kvalifikacinis darbas, kuris atskleidžia darbo autoriaus įgytas 

kompetencijas studijų programos studijavimo metu ir šių kompetencijų taikymą įvairiose situacijose, 

kontekstuose, sąsajoje su taikomais tyrimo metodais. Baigiamasis darbas yra privalomoji studijų 

programos baigimo dalis, be kurios asmeniui negali būti suteikiamas profesinio bakalauro 

konkrečioje kryptyje kvalifikacijos laipsnis. Baigiamajam darbui vadovauja baigiamojo darbo 

vadovas, tačiau gali būti skiriamas ir mokslinis konsultantas. 

3. Baigiamojo darbo (projekto) paskirtis – įgalinti studentą vystyti gilesnes žinias, supratimą, 

gebėjimus ir nuostatas studijų programos kontekste. Baigiamasis darbas parengiamas studijų 

programos pabaigoje ir siūlo galimybes studentui įsigilinti į konkrečią problemą bei sisteminti įgytas 

žinias bei intelektinius įgūdžius viso studijavimo metu. Studentas turi pademonstruoti tokius 

mokymosi rezultatus, parengdamas ir gindamasis baigiamąjį darbą: 

3.1. Gilumines žinias studijuojamoje kryptyje ir specifinius profesinius klausimus, apimant gilumines 

įžvalgas į konkretų tyrimą ir atsakomybę už darbo kokybę. 
 

3.2. Gilumines žinias apie metodus, kuriais tiriama konkreti profesinė praktika ir šių metodų dėka 

atskleidžiamos konkrečiai profesinei veiklai aktualios problemos. 

3.3. Gebėjimą įnešti tyrimų įrodymais grįstą indėlį į konkrečios profesinės praktikos tobulinimą. 
 

3.4. Gebėjimą taikyti holistinę nuostatą kritiškai, autonomiškai ir kūrybiškai identifikuoti tyrimo 

problemą ir tyrimo objektą, formuluoti tyrimo tikslą ir tyrimo klausimus, susijusius su konkrečiame 

tyrime sprendžiamomis profesinės veiklos problemomis. 

3.5. Gebėjimą planuoti tyrimą ir naudoti tinkamus metodus duomenims rinkti, analizuoti, apibendrinti 

ir juos interpretuoti konkrečiose teorinėse sąrangose, aktualiose konkrečioms profesinėms veikloms. 

3.6. Gebėjimą kurti, analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingus praktinius sprendimus. 
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3.7. Gebėjimą kritiškai ir sistemiškai integruoti žinias. 
 

3.8. Gebėjimą aiškiai pristatyti ir diskutuoti išvadas bei žinias ir argumentus, kurie yra pristatomų 

rezultatų (raštu ir žodžiu) pagrindas. 

3.9. Gebėjimą identifikuoti problemas, kurios susiję su baigiamojo darbo sąranga tam, kad parodyti, 

jog darbo autorius kritiškai įvertina savo baigiamąjį darbą ir mato kryptis, kuriomis jį dar galima 

tobulinti. 

3.10. Baigiamajame darbe gali būti keliami ir papildomi reikalavimai darbo autoriui, priklausomai 

nuo konkrečios studijų programos (specifinių techninių gebėjimų demonstravimas Ortopedijos 

technologijų studijų programoje; kūrybinių gebėjimų demonstravimas Įvaizdžio dizaino ir Grožio 

terapijos studijų programoje; diagnostikos įgūdžių demonstravimas Skubios medicinos pagalbos 

studijų programoje) keliamų studijų tikslų ir siekiamų studijavimo rezultatų. 

4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Šv. Ignaco 

Lojolos kolegijos studijų tvarka. 

5. Baigiamojo darbo (projekto) temos 
 

5.1. Pasirenkama baigiamųjų darbų tema turi būti susijusi su konkrečia studijuojama studijų programa 

ir konkrečios profesinės veiklos lauku. 

5.2. Baigiamojo darbo tema turi būti orientuota į praktinę veiklą ir konkrečią profesinę grupę. 
 

5.3. Baigiamojo darbo temą formuoja studentas, bendradarbiaudamas su baigiamojo darbo vadovu. 
 

6. Baigiamojo darbo (projekto) sandara 
 

6.1. Baigiamojo darbo sandara: titulinis lapas, turinys, santrauka lietuvių kalba, santrauka anglų 

kalba, įvadas, teorijos dalis, metodologijos dalis, rezultatai, diskusija, išvados, literatūra, priedai 

(neprivalomi, pagal atlikto tyrimo poreikį). 

7. Baigiamojo darbo (projekto) apimtis 
 

7.1. Baigiamojo darbo (projekto) apimtis – 40 A 4 formato lapų   (titulinis lapas ir priedai 

neįtraukiami į bendrą darbo apimtį). 
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8. Baigiamojo darbo (projekto) rengimo laikas, gynimo teisė ir autoriaus atsakomybė 
 

8.1. Baigiamasis darbas (projektas) rengiamas trečiaisiais studijų metais, šeštame semestre. 
 

8.2. Baigiamąjį darbą (projektą) leidžiama ginti baigus studijuoti visus studijų programos modulius 

ir išlaikius visus egzaminus bei atlikus visas profesinės veiklos praktikas, numatytas studijų 

programoje. 

8.3. Baigiamasis darbas (projektas) ginamas viešajame Kvalifikavimo komisijos posėdyje. 
 

8.4. Baigiamojo darbo (projekto) autorius (studentas) yra pilnai atsakingas už savalaikį darbo 

parengimą, darbo turinio originalumą ir etikos principų laikymąsi rengiant darbą. 

8.5. Baigiamasis darbas (projektas) perduodamas originalumo patikrai, nusiunčiant darbo vadovui. 

Darbo   vadovas   baigiamąjį    darbą    (projektą)    skaitmeniniu    formatu    (Word,    PDF) siunčia 

el. paštu submit@ilk.lt. Suformuotos originalumo ataskaitos, kuriose bus informacija apie plagiato 

kiekį perduodamos baigiamojo darbo vadovui. 

8.5.1. Plagiato kiekis, viršijantis 4 procentus, rodo esant poreikį baigiamajame darbe peržiūrėti 

citavimo korektiškumą; toks darbas negali būti teikiamas viešam gynimui. Esant plagiato kiekiui iki 

4 procentų, baigiamasis darbas gali būti teikiamas viešam gynimui. 

8.6. Baigiamasis darbas (projektas) rengiamas ir įforminamas pagal Šv. Ignaco Lojolos baigiamųjų 

darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašą. 

8.7. Tarpinis baigiamojo darbo (projekto) gynimas organizuojamas kaip pagalba studentui (darbo 

autoriui) ir nevyksta formalus vertinimas. 

8.8. Tarpinio  baigiamojo  darbo  (projekto)  variantas  studijų  programos  kuratoriui  pristatomas 

parengtas (atspausdintas), bet neįrištas. 
 

8.9. Tarpinis baigiamojo darbo (projekto) variantas pristatomas studijų programos kuratoriui ir 

ginamas komisijoje ne vėliau kaip 28 dienos iki nustatytos gynimo dienos. 

8.10. Tarpinis baigiamojo darbo (projekto) gynimas vyksta komisijos posėdyje pagal parengtą 

gynimo tvarkaraštį. Per gynimą studentas pristato baigiamojo darbo parametrus, metodus, rezultatus, 

išvadas ir atsako į komisijos pateiktus klausimus. 

8.11. Tarpinio baigiamojo darbo (projekto) gynimo metu komisija priima sprendimą, kuris yra trijų 

tipų: 

8.11.1. Baigiamojo darbo (projekto) tobulinti nereikia, darbą ginti viešajame posėdyje leidžiama. 

mailto:submit@ilk.lt
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8.11.2. Baigiamąjį darbą (projektą) rekomenduojama tobulinti, ginti viešajame posėdyje leidžiama. 
 

8.11.3. Baigiamasis darbas (projektas) yra neparengtas gynimui, todėl viešam gynimui jis negali būti 

teikiamas. 
 

8.12. Nepatobulinus baigiamojo darbo (projekto) pagal nurodytas komisijos pastabas darbo gynimas 

nukeliamas 1 metams. 

8.13. Baigiamojo darbo (projekto) galutinio varianto baigtumą iki jo įteikimo studijų programos 

kuratoriui, įvertina baigiamojo darbo vadovas ir mokslinis konsultantas. 
 

8.14. Baigiamąjį darbą (projektą) studentas pateikia parengtą, atspausdintą, įrištą studijų programos 

kuratoriui, ne vėliau kaip 14 darbo dienų iki viešo gynimo dienos. 
 

9. Vadovavimas baigiamajam darbui (projektui) 
 

9.1. Baigiamajam darbui (projektui) gali vadovauti asmuo, kuris turi ne mažesnį kaip magistro 

lygmens išsilavinimą srityje, kuri yra susijusi su konkrečia studijų kryptimi ir / ar vadovo 

išsilavinimas yra susijęs su studento pasirinktos temos specifika. 

9.1.1. Baigiamojo darbo (projekto) vadovu gali būti ir praktikas, kuris yra įgijęs bakalauro ar magistro 

kvalifikacinį laipsnį konkrečios studijų programos kryptyje, tačiau tokiu atveju turi būti skiriamas ir 

baigiamojo darbo (projekto) mokslinis konsultantas, kuris yra įgijęs mokslų daktaro kvalifikacinį 

laipsnį. 

9.1.1.1. Baigiamojo darbo (projekto) vadovas (turintis bakalauro kvalifikacinį laipsnį) konsultuoja 

studentą teorinės dalies turinio taisyklingumo klausimu, sąsajoje su konkrečia profesine veikla. 

9.1.1.2. Mokslinis  konsultantas  konsultuoja  studentą  (darbo  autorių)  mokslo  taikomųjų  tyrimų 

metodologijos klausimais. 
 

10. Baigiamojo darbo (projekto) temų ir vadovų tvirtinimas 
 

10.1. Baigiamojo darbo (projekto) temos ir vadovai tvirtinami Kolegijos Akademinėje taryboje (kuri 

teikia Kolegijos Direktoriui šiuos sąrašus tvirtinti) ir atskiru Kolegijos Direktoriaus įsakymu. 

10.2. Patvirtinus baigiamųjų darbų (projektų) temas Direktoriaus įsakymu, jos negali būti keičiamos. 
 

10.3. Patvirtinus baigiamųjų darbų (projektų) vadovus, jie negali būti keičiami. 
 

11. Baigiamojo darbo (projekto) pateikimas 
 

11.1. Po baigiamojo darbo (projekto) tarpinio  gynimo, sudarytos komisijos posėdyje studentas 

baigiamąjį darbą (projektą) pataiso, atsižvelgdamas į pateiktas pastabas bei rekomendacijas, įriša ir 
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pristato 1 popierinį variantą bei persiunčia 1 pdf formato baigiamojo darbo egzempliorių studijų 

programos kuratoriui ne vėliau kaip 14 darbo dienų iki baigiamojo darbo gynimo. 
 

11.2. Galutinis baigiamojo darbo (projekto) variantas pateikiamas kartu su darbo vadovo formaliuoju 

atsiliepimu, kuris parengiamas pagal Kolegijos Direktoriaus patvirtintą oficialią Baigiamojo darbo 

(projekto) vadovo atsiliepimo formą. 

11.2.1. Atsiliepime baigiamojo darbo (projekto) vadovas įvertina baigiamojo darbo metodologinius 

parametrus ir jų tarpusavio dermę, turinio struktūrą ir baigiamojo darbo teksto originalumą, kuris 

atspindi baigiamojo darbo autoriaus/ės gebėjimą analizuoti, interpretuoti, apibendrinti atliktų tyrimų 

(teorinio ir empirinio) rezultatus. 

11.2.2. Baigiamojo  darbo  (projekto)  vadovas  atsiliepime  nurodo  baigiamojo  darbo  (projekto) 

autoriaus indėlį ir aprašo rengimo proceso pobūdį, įvardija darbo privalumus ir trūkumus. 
 

11.2.3. Baigiamojo darbo (projekto) vadovas įvertina darbą dešimties balų sistemoje. 
 

12. Baigiamojo darbo recenzavimas 
 

12.1. Baigiamojo darbo (projekto) recenzentai skiriami Kolegijos mokslo ir studijų vadovės ir 

tvirtinami atskiru Kolegijos direktoriaus įsakymu. 

12.2. Patvirtinus baigiamųjų darbų (projektų) recenzentus, jie negali būti keičiami. 
 

12.3. Baigiamojo darbo (projekto) recenzentu gali būti asmuo, kuris turi ne mažesnį lygmens, nei 

magistro (arba jam prilyginto), išsilavinimą mokslo srityje, kuri yra tapati konkrečios studijų 

programos sričiai. 

12.4. Baigiamojo darbo (projekto) recenzavimui skiriama ne mažiau nei 5 darbo dienos. 
 

12.5. Baigiamojo darbo (projekto) recenzija pateikiama raštu pagal Kolegijos Direktoriaus patvirtintą 

oficialią Baigiamojo darbo recenzijos formą. 

12.5.1. Recenzijoje recenzentas įvertina baigiamojo darbo (projekto) metodologinius parametrus ir jų 

tarpusavio dermę, turinio struktūrą ir baigiamojo darbo teksto originalumą, kuris atspindi baigiamojo 

darbo autoriaus gebėjimą analizuoti, interpretuoti, apibendrinti atliktų tyrimų (teorinio ir empirinio) 

rezultatus. 

12.5.2. Recenzentas recenzijoje nurodo darbo privalumus ir trūkumus, pateikia klausimus, į kuriuos 

darbo autorius turės atsakyti oficialaus viešo gynimo metu. 

12.5.3. Recenzentas įvertina darbą dešimties balų sistemoje. 
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12.6.  Recenzentas  recenziją  siunčia  konkrečios  studijų  programos  kuratoriui,  kuris  dokumentą 

persiunčia baigiamojo darbo autoriui. 

13. Baigiamojo darbo (projekto) viešo gynimo tvarka ir eiga 
 

13.1. Baigiamasis darbas ginamas viešajame Kvalifikavimo komisijos posėdyje. 
 

13.2. Kvalifikavimo komisiją sudaro penki nariai (iš jų – du nariai iš išorinių organizacijų). 
 

13.3. Kvalifikavimo komisijos pirmininku gali būti Kolegijos arba išorinės organizacijos atstovas. 
 

13.4. Kvalifikavimo komisijos sudėtis tvirtinama Kolegijos Direktoriaus įsakymu. 
 

13.5. Kvalifikavimo komisijoje baigiamajam darbui (projektui) pristatyti skiriama 10 minučių. 
 

13.6. Baigiamojo darbo (projekto) autorius viešo gynimo metu turi pristatyti: 
 

13.6.1. tyrimo problemą; 
 

13.6.2. tyrimo objektą ir tyrimo tikslą; 
 

13.6.3. duomenų rinkimo ir analizės metodus; 
 

13.6.4. tyrimo etikos principų užtikrinimo strategijas tyrimo metu; 
 

13.6.5. esminius tyrimo rezultatus; 
 

13.6.6. esmines išvadas ir praktines rekomendacijas. 
 

13.7. Baigiamųjų  darbų  (projektų)  gynimo  rezultatus  kvalifikavimo  komisija svarsto  uždarame 

posėdyje. 
 

13.8. Kvalifikavimo komisijos sprendimą apie baigiamojo darbo (projekto) vertinimą paskelbia 

komisijos pirmininkas viešai po šios komisijos uždarojo posėdžio. 

13.8.1. Kvalifikavimo  komisijos  vertinimai  surašomi  oficialiojoje  Baigiamųjų  darbų  (projektų) 

kvalifikavimo komisijos vertinimo formoje, kurią pasirašo Komisijos pirmininkas ir nariai. 
 

13.8.2. Kiekvienam  baigiamojo  darbo  (projekto)  autoriui  asmeniškai  pateikiamas  įvertinimas 

surašytas atskirame įvertinimo dokumente taip išlaikant etinį konfidencialumo principą. 

13.9.  Po  baigiamųjų  darbų  (projektų)  gynimo  Kvalifikavimo  komisijos  posėdyje  šiuos  darbus 

komisijos sekretorius pristato saugoti į Kolegijos archyvą. 

14. Baigiamojo darbo (projekto) vertinimas 
 

14.1. Baigiamasis darbas (projektas) vertinamas balais pagal dešimties balų skalę, vadovaujantis 

studijų rezultatų pasiekimo lygmenimis, kurie nustatomi taip: 
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14.1.1. puikus (10-9 balai): baigiamojo darbo (projekto) metodologiniai parametrai (tyrimo 

problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, tyrimo uždaviniai (jei jie keliami)) dera 

tarpusavyje ir yra nuosekliai apibūdinti, aiškiai suformuluoti; pagrįstas tyrimo imties pasirinkimas, 

duomenų rinkimo ir analizės metodų dermę su tyrimo problema ir tyrimo klausimais; tyrimo 

rezultatai susiję su išsikeltais tyrimo klausimais ir tyrimo problema; rezultatai interpretuoti dermėje 

su profesiniu tyrimo ir praktikos lauku; išvados aiškios, nepakartojančios rezultatų; rekomendacijos 

susiję su profesine praktika ir išplaukia iš atlikto tyrimo rezultatų; pristatymas yra nuoseklus ir 

pateiktas pagal metodologinius parametrus (tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo 

klausimai, imtis, tyrimo etikos principų įgyvendinimas, duomenų rinkimo ir analizės metodų 

pasirinkimo argumentacija, esminiai tyrimo rezultatai, esminės išvados ir praktinės rekomendacijos). 

14.1.2. tipinis (8-7 balai): baigiamojo darbo (projekto) metodologiniai parametrai (tyrimo problema, 

tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, tyrimo uždaviniai (jei jie keliami)) suformuoti; 

tyrimo imties pasirinkimas, duomenų rinkimo ir analizės metodai parinkti taisyklingai; tyrimo 

rezultatai pateikti, interpretuoti; išvados aiškios; rekomendacijos susiję su profesine praktika ir 

išplaukia iš atlikto tyrimo rezultatų; pristatymas pateiktas pagal metodologinius parametrus (tyrimo 

problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, imtis, tyrimo etikos principai, duomenų 

rinkimo ir analizės metodai, tyrimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos). 

14.1.3. slenkstinis (6-5 balai): baigiamojo darbo (projekto) metodologiniai parametrai (tyrimo 

problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas, tyrimo klausimai, tyrimo uždaviniai (jei jie keliami)) 

suformuoti; tyrimo imtis, duomenų rinkimo ir analizės metodai įvardyti; tyrimo rezultatai pateikti; 

išvados pateiktos; rekomendacijos suformuotos; pristatymas pateiktas. 

14.2. Baigiamasis darbas (projektas) laikomas apgintu, jei gynimo metu įvertinimai atitinka ne 

žemesnį kaip slenkstinį būtinąjį lygmenį. 
 

14.3. Baigiamojo darbo (projekto) gynimo kaupiamąjį vertinimą sudaro toks procentinis sukauptų 

vertinimų santykis: 

14.3.1. Baigiamojo darbo (projekto) kvalifikavimo komisijos narių įvertinimų sumos vidurkis – 30 

proc. 

14.3.2. Baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir argumentuoti atsakymai į kvalifikavimo komisijos 

narių bei recenzento klausimus – 20 proc. 

14.3.3. Baigiamojo darbo (projekto) vadovo įvertinimas – 20 proc. 
 

14.3.4. Baigiamojo darbo (projekto) recenzento įvertinimas – 30 proc. 
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15. Kvalifikavimo komisijos darbo dokumentavimas baigiamojo darbo (projekto) gynimo metu 
 

15.1. Kvalifikavimo komisijos sudėtis tvirtinama Kolegijos Direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip 

savaitė iki viešo baigiamųjų darbų (projektų) gynimo. 

15.2. Kvalifikavimo komisijos posėdžiai baigiamųjų darbų (projektų) gynimo metu protokoluojami. 
 

15.3. Kvalifikavimo komisijos posėdžio pradžioje skiriama posėdžio sekretorė, kuri nėra 

kvalifikavimo komisijos narė ir kuri suformuoja protokolą bei rūpinasi reikalinga dokumentacija 

baigiamųjų darbų gynimo metu. 

15.4. Kvalifikavimo komisijos protokole įrašomi apgintų baigiamųjų darbų (projektų) įvertinimų 

balai. 
 

15.5. Kvalifikavimo komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi Komisijos nariai. 
 

15.6. Apgintų  baigiamųjų  darbų  (projektų)  įvertinimo  rezultatai  (balai)  skelbiami  pasibaigus 

kvalifikavimo komisijos posėdžiui. 

16. Apeliacijos teikimas 
 

16.1. Apeliacijos  dėl  Kvalifikavimo  komisijos  sprendimų,  susijusių  su  įvertinimais  ir  galimų 

procedūrų pažeidimų yra svarstomos nustatyta tvarka. 

 
 

 

 

Parengė 

 
Prof. hab. Dr. Vilma Žydžiūnaitė 

Doc. Dr. Edita Jezukevičienė 

Mag. Lina Šedbarė
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