
SPORTO EDUKOLOGIJOS FAKULTETO I IR II PAKOPOS „KŪNO 

KULTŪRA“, „SOCIALINĖ PEDAGOGIKA“, „SPORTINĖ REKREACIJA IR 

TURIZMAS‘, I IR II PAKOPOS „TURIZMAS IR SPORTO VADYBA“ II 

PAKOPOS „EDUKOLOGIJA“ STUDIJŲ PROGRAMŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ 

APROBAVIMO PROCEDŪROS: 

 

 

I PAKOPA 

Studijų programa Baigiamųjų darbų aprobavimo procedūra 

„Kūno kultūra“ 

Nutarta darbų aprobacija vykdyti gegužės 9 d. Darbus aprobuoti atvirame 

baigiamųjų darbų aprobavimo posėdyje. Atspausdintas baigiamasis 

darbas gegužės mėnesio 2 d. pateikiamas fakulteto administratorei. 

Baigiamieji darbai perduodami baigiamųjų darbų aprobacijos komisijos 

pirmininkui, kuris privalo darbus paskirstyti pirminiams recenzentams, 

bei sudaryti sąlygas su darbu susipažinti visiems norintiems. Pirminis 

recenzentas parengia pirminę recenziją ir pateikia fakulteto 

administratorei iki gegužės 6 d. Studentai nuo gegužės 7 d. gali 

susipažinti su recenzijomis, kreipdamiesi pas fakulteto administratorę. 

Darbą baigiamųjų darbų aprobavimo komisija aprobuoja, pagal 

recenzento pateiktą išvadą. Esant neigiamam recenzento įvertinimui 

gegužės 9 d. studentai dalyvauja atvirame baigiamųjų darbų aprobavimo 

posėdyje.  

„Socialinė pedagogika“ 

Gegužės 6 d. baigiamieji darbai paskiriami recenzentams; gegužės 9-10 

d., dalyvaujant baigiamųjų darbų aprobavimo komisijai, studentai 

supažindinami su recenzentų atsiliepimais (darbo viešai pristatyti 

nereikia, tik atsakyti į komisijos narių klausimus) ir pateikiamas 

komisijos sprendimas „leisti“ ar „neleisti“ darbą ginti. 

Sportinė rekreacija ir 

turizmas“ 

Nutarta baigiamųjų darbų aprobacijas vykdyti gegužės mėn. 9 d. ir 10 

dienomis. 

Baigiamųjų bakalauro darbų aprobavimo procedūrą vykdyti sekančiai:  

1. Išklausyti studento pranešimą, 5 min.; 

2. Perskaityti pirminio recenzento atsiliepimą; 

3. Studento atsakymai į komisijos narių klausimus. 

„Turizmas ir sporto 

vadyba“ 

TSV studijų programos I pakopos baigiamųjų kursų studentų baigiamųjų 

darbų aprobaciją vykdyti vadovaujantis pateikiama procedūra. 

Atspausdintas baigiamasis darbas balandžio mėn. 29 d. pateikiamas 

fakulteto administratorei. Baigiamieji darbai perduodami baigiamųjų 

darbų aprobacijos komisijos pirmininkui, kuris privalo paskirstyti darbus 

pirminiam recenzentui, bei sudaryti sąlygas su darbu susipažinti visiems 

norintiems. Pirminis recenzentas parengia pirminę recenziją ir pateikia 

fakulteto administratorei iki gegužės 6 d. Studentai nuo gegužės 7 d. gali 

susipažinti su recenzijomis, kreipdamiesi pas fakulteto administratorę. 

Darbą baigiamųjų darbų aprobavimo komisija aprobuoja, pagal 

recenzento pateiktą išvadą. Esant neigiamam recenzento įvertinimui 

gegužės 8 d. studentai dalyvauja atvirame baigiamųjų darbų aprobavimo 

komisijos posėdyje. 



II PAKOPA 

„Edukologija“ 

Baigiamųjų darbų aprobacijos metu bus išklausytas kiekvieno studento 

pranešimas, kiekvienas studentas atsakys į klausimus ir bus perskaitomas 

ekspertavusio darbą recenzento atsiliepimas. 

„Kūno kultūra“ 

Nutarta darbų aprobacija vykdyti gegužės 7 d. Darbus aprobuoti atvirame 

baigiamųjų darbų aprobavimo posėdyje. Atspausdintas baigiamasis 

darbas balandžio mėnesio 29 d. pateikiamas fakulteto administratorei. 

Baigiamieji darbai perduodami baigiamųjų darbų aprobacijos komisijos 

pirmininkui, kuris privalo drabus paskirstyti pirminiams recenzentams, 

bei sudaryti sąlygas su darbu susipažinti visiems norintiems. Pirminis 

recenzentas parengia pirminę recenziją ir pateikia fakulteto 

administratorei iki gegužės 3 d. Studentai nuo gegužės 3 d. gali 

susipažinti su recenzijomis, kreipdamiesi pas fakulteto administratorę. 

Darbą baigiamųjų darbų aprobavimo komisija aprobuoja, pagal 

recenzento pateiktą išvadą. Esant neigiamam recenzento įvertinimui 

gegužės 7 d. studentai dalyvauja atvirame baigiamųjų darbų aprobavimo 

posėdyje. 

„Turizmas ir sporto 

vadyba“ 

TSV studijų programos II pakopos baigiamųjų kursų studentų 

baigiamųjų darbų aprobaciją vykdyti vieną dieną, t.y. gegužės 07d. 

Darbus aprobuoti atvirame baigiamųjų darbų aprobavimo komisijos 

posėdyje, kuriame aprobavimo komisija trumpai išklauso (iki 7 min) ir 

įvertina kiekvieno studento darbo tinkamumą viešam gynimui. 

 


