
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“ 

 

Baigiamųjų darbų aprobacijos procedūra vyks laikantis šių nuostatų: bus  

perskaitomas pirminio recenzento ir baigiamojo darbo vadovo 

atsiliepimas. Jei pirminio recenzento vertinimu darbas parengtas 

nepatenkinamai, aprobacijos metu bus išklausytas studento pranešimas, 

užduodami klausimai. Baigiamųjų darbų aprobacija bus vykdoma 

gegužės 8-9 d. 

 

„Socialinė pedagogika“ 

 

Nutarta gegužės 2 d. paskirti baigiamuosius darbus recenzentams. 

Gegužės 8-9 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“ 

 

Nuspręsta, kad bakalauro baigiamųjų darbų aprobacija vyks tokia tvarka: 

Baigiamieji darbai bus perduoti komisijos pirmininkui ir jis juos paskirs 

pirminei recenzijai. Gegužės 8 d. 4 kurso studentai dalyvauja atvirame 

baigiamųjų darbų aprobavimo komisijos posėdyje, kur kiekvienas 

trumpai (iki 3 min.) pristato savo darbą, recenzentas pateikia savo išvadą, 

komisija pateikia klausimus ir pastabas. Pirma SRT 4 kurso grupė 

pradeda gynimus 9 val. Antra grupė – 13 val. 
 

 

„Turizmas ir sporto 

vadyba“ 

Baigiamieji darbai gegužės 2 d. 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. 12 val. 

Studentai nuo gegužės 6 d. 13 val. 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. 9.35 val. (209 irkl.) 

studentai dalyvauja atvirame baigiamųjų darbų aprobavimo komisijos 

posėdyje, kuriame pristato savo darbą (iki 10 min.). 

 



II PAKOPA 

„Edukologija“ 

 

Gegužės 6 d. 9.30 val., baigiamųjų darbų aprobacijos metu, bus 

išklausytas kiekvieno studento pranešimas, kiekvienas studentas atsakys į 

klausimus ir bus perskaitomas ekspertavusio darbą recenzento 

atsiliepimas. 

 

„Kūno kultūra“ 

 

Studijų programos direktorė baigiamuosius darbus paskirstys pirminiams 

recenzentams. Gegužės 6 d., baigiamųjų darbų aprobacijos metu, 

komisija supažindins studentus su recenzentų pastabomis ir pateiks 

išvadas: „leisti ginti“, „neleisti ginti“ baigiamąjį darbą arba „leisti ginti 

baigiamąjį darbą po pataisymo“. 

 

„Turizmas ir sporto 

vadyba“ 

 

Baigiamieji darbai balandžio 29 d. perduodami baigiamųjų darbų 

aprobacijos komisijos pirmininkui, kuris darbus paskirsto pirminiams 

recenzentams bei sudaro sąlygas su darbu susipažinti visiems norintiems. 

Pirminis recenzentas pagal atitinkamus kriterijus (pasirinktos temos 

aktualumas, reikšmingumo pagrindimas, temos formulavimas, darbo 

mokslinis lygmuo, darbo vientisumas ir turinio išbaigtumas bei 

apipavidalinimo kokybė) parengia pirminę recenziją ir pateikia fakulteto 

administratorei iki gegužės 5 d. 16 val. Studentai nuo gegužės 6 d. 9 val. 

gali susipažinti su recenzijomis, kreipdamiesi pas fakulteto 

administratorę. 

Baigiamųjų darbų aprobavimo komisijos posėdyje (2014 m. gegužės 7 d. 

14 val.) turi dalyvauti tik tie studentai, kurių pirminės recenzijos buvo 

neigiamos. Šie studentai komisijai pristato savo darbą (pristatymo trukmė 

iki 7 min.), akcentuojant darbo tikslą, uždavinius, problemą, tyrimo 

metodologiją bei esminius tyrimo rezultatus ir pateikia darbo 

originalumą įrodančius dokumentus (cituojamų straipsnių kopijas, 

duomenų laukus, užpildytas anketas). Išanalizavus visas recenzijas bei 

išklausius neigiamas recenzijas gavusių studentų pristatymus aprobavimo 

komisija sprendžia ar studentų darbai yra rekomenduojami ar ne viešam 

gynimui. 

 

 


