VERSLO VADYBOS IR MARKETINGO/ SVETINGUMO IR RENGINIŲ INDUSTRIJOS/TRANSPORTO VERSLO
VADYBOS (VVM, SPI, TVV) STUDIJŲ PROGRAMŲ
bakalauro baigiamojo darbo/projekto rengimo grafikas 2015-2016 m. m.

Nr. Darbo rengimo etapai

Data

Pateikiama

Pastabos

VVK organizuoja baigiamojo
darbo/projekto (toliau BD) rengimo
aptarimą/konsultaciją
Studentas renkasi BD vadovą ir savo
pasirinkimą registruoja pas katedros vedėją
dr. Jūratę Butvilienę
Studentas pasirenka Baigiamojo darbo
temą/projektą (pildoma Forma Nr.1)

Iki 2015-10-16

BD rengimo grafikas

Pateikiamas BD rengimo grafikas,
bendroji tvarka

Iki 2015-10-23

Studentas turi ateinama į VVK
pasikalbėti individualiai

Dėl susitikimo kreiptis
jurate@kolegija.lt arba į studijų skyrių

Iki 2015-10-30,
15.00 val.

4.

Organizuojamas baigiamųjų darbų temų
/projektų tvirtinimas katedros posėdyje

2015-11-9/13

5.

Studento individuali konsultacija su
vadovu, darbų aptarimas (baigiamojo
darbo/projekto tikslų ir uždavinių
formulavimas, tolimesnių darbų aptarimas)

Iki 2015-12-04

6.

Studentas pristato su darbo/projekto
vadovu suderintą BD tikslo ir uždavinių
formą (darbo tema/projektas, tikslas ir
uždaviniai)
Studentas koreguoja baigiamojo
darbo/projekto tikslą ir uždavinius (jei yra
pastabų)
Socialinių tyrimų metodų seminarai
nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams
Studento individuali konsultacija su
vadovu, (BD teorinės dalies pristatymas,
literatūros sąrašo tikrinimas, tyrimo
metodų aptarimas )

Iki 2015-12-11

Studentas studijų koordinatorei pateikia temos/projekto registracijos
formą NR. 1
Temos/projekto registracijos formoje NR. 1 turi būti studento ir vadovo
parašai
Katedros posėdžio dokumentai
Informaciją dėl temos/projekto
patvirtinimo studentai gaus el. paštu iki
2015-11-18
Studentas formuluoja BD tikslą ir Studentas susitikimo datą derina
uždavinius bei juos derina su
individualiai su darbo vadovu nurodytu
vadovu.
periodu
Vadovas pildo BD dienyną dėl
atliktų darbų (BD dienynas
dėstytojų kambaryje)
Studentas turi atsiųsti BD tikslo ir uždavinių formą NR. 2
el. paštu: jurate@kolegija.lt

1.
2.
3.

7.
8.
9.

Iki 2015-12-22
Laikas
tikslinamas
2016-02-01/05

Studento atsiųstoje formoje NR. 2, direktorės pavaduotoja akademinei veiklai
dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė pateikia pastabas, studentas pastabas
turi aptarti su vadovu ir pataisyti BD tikslą ir uždavinius iki 2016-01-08
Doc. dr. T. Butvilas
Socialinių tyrimo metodų klausimais
rašykite tomas.butvilas@kolegija.lt
Vadovo tikrinama studento
Studentas susitikimo datą derina
pateikta BD teorinė dalis,
individualiai su darbo vadovu nurodytu
literatūros sąrašas, tyrimo
periodu
metodai.
Vadovas pildo BD dienyną.

10. Studento individuali konsultacija su
baigiamojo darbo/projekto vadovu,
baigiamojo darbo/projekto aptarimas
60 % įdirbio pristatymas
11. Baigiamojo darbo/projekto tarpinis
patikrinimas dalyvaujant studentui,
vadovui ir katedros atstovui
12. Studento individuali konsultacija su
baigiamojo darbo vadovu, baigiamojo
darbo aptarimas
13. 80% baigiamojo darbo/projekto
pristatymas vadovui

2016-03-14/18

Studentas vadovui turi pateikti
60 % BD
Vadovas pildo BD dienyną

Studentas susitikimo datą derina
individualiai su darbo vadovu nurodytu
periodu

2016-03-21/25

Studentas turi atsinešti
atspausdintą baigiamojo
darbo/projekto variantą

14. Baigiamojo darbo/projekto gynimas
Ekonomikos ir verslo katedros
komisijoje.
Studentas pristato 100% baigtą
baigiamąjį darbą/projektą su vadovo
leidimu (vadovo parašas ant darbo
titulinio) gintis katedros komisijoje
15. Po komisijos pastabų pataisytas ir pilnai
apiformintas baigiamasis
darbas/projektas pateikiamas studijų
skyriui su studento bei darbo vadovo
parašais bei BD vadovo atsiliepimu
16. Baigiamųjų darbų/projektų gynimas
kvalifikavimo komisijoje

Iki 2016-05-20

Dalyvavimas vadovo ir studento
būtinas. Konkretų laiką derins
Justina/Jūratė
Studentas susitikimo datą derina
individualiai su darbo vadovu nurodytu
periodu.
Studentas BD pateikimo formą
(elektroninė/spausdinta) derina
individualiai su darbo vadovu
BD pateikiamas atspausdintas,
parengtas pagal Baigiamojo
darbo/projekto ruošimo metodinius
nurodymus bei VVK rašto darbų
apipavidalinimo metodinius
nurodymus, studentas pasiruošia
pristatyti darbą su prezentacija
Studijų skyrius turi teisę nepriimti
BD, jei jis yra blogai apiformintas, be
vadovo ir studento parašų ir be
vadovo atsiliepimo

2016-04-11/15
Iki 2016-04-29

Studentas turi pateikti vadovui 80
% BD
Vadovas pildo BD dienyną
Studentas į katedrinį gynimą
atneša atspausdintą BD su
vadovo parašu, patvirtinančiu
leidimą gintis katedroje ir
žodžiu pristato darbą katedros
komisijai

Iki 2016-05-27,
16:00

Studentas turi studijų skyriui
pateikti spausdintą BD (1 egz.)
su vadovo atsiliepimu ir
elektroninę BD versiją

2016-06-07/10

Studentas turi paruošti
darbo/projekto prezentaciją ir
ją įkelti į gynimui numatytos
auditorijos kompiuterį iki
Kvalifikacinės komisijos
posėdžio pradžios

