VILNIAUS KOLEGIJA
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS (653N28004)
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO IR GYNIMO TVARKA
I. BENDROJI DALIS
1.
Ši Baigiamųjų darbų rengimo tvarka (toliau - Tvarka) apibrėžia baigiamojo rašto darbo tikslą ir
paskirtį, reikalavimus, rengimo ir vertinimo organizavimo tvarką.
2.
Ši Tvarka taikoma Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūrinės veiklos
vadybos studijų programos baigiamiesiems darbams (toliau BD).
3.
BD rengimo ir vertinimo organizavimo tikslas – nustatyti studento profesinių kompetencijų, įgytų
studijuojant dalykus profesinei kvalifikacijai bei specializacijai įgyti ir atliekant profesinės veiklos
praktikas, lygį.
4.
Tvarka parengta vadovaujantis šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu
(Žin., 2009, Nr. 54-2140), Vilniaus kolegijos studijų tvarka, patvirtinta 2016 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.
ATN-5 (pakeitimai patvirtinti Akademinės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. ATN-8; 2016 m.
lapkričio 23 d. nutarimu Nr. ATN-11), Vilniaus kolegijos baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo
tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. lapkričio 23 d. Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos nutarimu
Nr. ATN-11.
II. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS
5.
Siekiant motyvuoti studijoms, studentai supažindinami su studijų programa, įgytinomis profesinėmis
kompetencijomis ir šia Tvarka prieš pradėdami rengti BD.
6.
BD ginamas baigus studijuoti visus studijų programoje numatytus dalykus, bei atlikus visas
profesinės veiklos praktikas.
7.
BD rengimo metu studentą konsultuoja katedros teikimu dekano patvirtintas BD vadovas. BD
vadovais gali būti skiriami ne tik Kolegijos dėstytojai, bet ir socialinių partnerių atstovai, turintys ne
žemesnį nei magistro laipsnį.
8.
BD temų gynimo, pristatymo į katedrą bei gynimo kvalifikacinėje komisijoje (toliau – Komisija)
tvarkaraštį sudaro katedros vedėjas ir tvirtina fakulteto prodekano įsakymu ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki
studijų grafike numatyto BD gynimo (1 priedas).
9.
BD temą studentai renkasi iš sąrašo arba gali siūlyti patys, suderinę su katedros vedėju.
10. BD temos aptariamos ir tikslinamos katedros posėdyje dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3
Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos dėstytojų.
11. BD tema įforminama pagal nustatytą formą (2 priedas) ir registruojama katedroje. Katedros vedėjo
teikimu tvirtinama fakulteto dekano ne vėliau kaip per 3 dienos nuo BD temos registravimo katedroje.
12. BD temą ir vadovą galima keisti motyvuotu prašymu dekanui, suderinus su katedros vedėju, bet
ne vėliau kaip 6 savaitės iki viešo BD gynimo.
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III. BAIGIAMOJO DARBO STRUKTŪRA
13. Baigiamąjį darbą sudaro:
14.1 antraštinis lapas, kuriame nurodomas institucijos ir programos pavadinimas, autorius, darbo tema,
vadovas, atlikimo metai;
14.2 turinys;
14.3 anotacija (lietuvių kalba);
14.4 santrumpų lentelė (jei reikia);
14.5 paveikslų ir lentelių sąrašas;
14.6 įvadas – jame turi būti apibūdinamas tyrimo aktualumas, tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo
tikslas ir uždaviniai;
14.7 teorinė darbo dalis;
14.8 analitinė darbo dalis;
14.9 empirinė darbo dalis;
14.10 išvados ir rekomendacijos;
14.11 literatūros sąrašas;
14.12 anotacija (anglų, vokiečių arba prancūzų kalba);
14.13 priedai (jei reikia).
14. BD darbo apimtis – ne mažiau 30 lapų (pagal raštvedybos reikalavimus). Į darbo apimtį
neskaičiuojami priedai ir iliustracijos, tiesiogiai nepapildančios ar neiliustruojančios teksto (nuotraukos,
kūrinių ištraukos ir kt.)
15. Bendrieji teksto reikalavimai:
16.1. šrifto dydis - 12 pt.;
16.2. intervalai tarp eilučių – 1,5;
16.3. kraštinės: viršus ir apačia – 2 cm, kairė – 3 cm, dešinė – 1 cm.
IV. BAIGIAMOJO DARBO PRISTATYMAS IR
GYNIMAS
17. Studentas BD pristato ir gina katedros posėdyje, kuris šaukiamas ne vėliau kaip 2 savaitės iki
paskelbtos viešo BD gynimo datos.
18. BD gynimo katedros posėdyje tikslas – įvertinti BD atitikimą formaliesiems BD rengimo
reikalavimams ir pasirinktos tyrimo problemos atskleidimą.
19. Posėdyje dalyvauja studentas, baigiamojo darbo vadovas ir ne mažiau kaip 5 Kultūrinės veiklos
vadybos studijų programos dėstytojai.
20. Katedra protokoliniu sprendimu leidžia/neleidžia ginti BD viešai. Leidimas ginti BD viešai
skelbiamas dekano įsakymu. Leidimas ginti BD ir recenzento skyrimas įteisinamas fakulteto dekano
įsakymu.
21. Parengtą ir tinkamai įformintą (įrištą kietais viršeliais) (1 egz.) ir atspausdintą įsegtą (1egz.) BD, bei
jo elektroninę versiją studentas pateikia katedrai ne vėliau kaip 2 savaitės iki nustatytos BD gynimo datos.
22. BD recenzentus katedros vedėjo teikimu tvirtina fakulteto dekanas ne vėliau kaip 2 savaitės iki
paskelbtos baigiamųjų darbų gynimo datos. Recenzentu gali būti skiriamas atitinkamos srities
specialistas, turintis magistro laipsnį. BD negali recenzuoti Vilniaus kolegijos dėstytojai.
23. Recenzentas BD ir jo recenziją, įformintą pagal nustatytą formą (7 priedas), grąžina į katedrą ne
vėliau kaip 3 d. iki paskelbtos BD gynimo datos.
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24. Recenzuotas darbas iki gynimo saugomas katedroje. Su recenzija studentas gali susipažinti
katedroje ne vėliau nei 1d.d. iki Komisijos posėdžio.
25. Baigiamieji darbai ginami viešame Komisijos posėdyje BD rengimo etapų plane numatytu laiku, kuris
skelbiamas ne vėliau nei likus 1 savaitei iki BD viešo gynimo.
26. Gynimo metu diplomantas pristato temos aktualumą, darbo tikslus ir uždavinius, tyrimo metodiką,
išvadas ir praktinio pritaikymo galimybes. Darbo pristatymui diplomantui skiriama iki 10 min.
27. Pristatęs BD diplomantas taip pat atsako į recenzento ir Komisijos narių klausimus.
28. Baigiamajam darbui ginti iš viso yra skiriama iki 20 min.
VI. KVALIFIKAVIMO KOMISIJOS SUDARYMAS
29. Kiekvienais mokslo metais Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos BD rezultatams vertinti
direktoriaus įsakymu sudaroma Komisija iš ne mažiau kaip 5 asmenų, iš kurių ne mažiau kaip pusė
turėtų būti darbdavių atstovai, iš jų vienas direktoriaus įsakymu skiriamas Komisijos pirmininku;
30. Komisija yra teisėta, kai dalyvauja 3/4 Komisijos narių.
31. Komisijos posėdžius protokoluoja dekano paskirtas komisijos sekretorius.
32. Komisijos posėdžiui pateikiami šie dokumentai:
32.1. fakulteto dekano įsakymas, įteisinantis leidimą ginti BD;
32.2. baigiamasis darbas;
32.3. BD vertinimo kriterijai;
32.4. recenzija;
32.5. BD vadovo atsiliepimas;
32.6. ši Tvarka;
V. BAIGIAMOJO DARBO
VERTINIMAS
33. BD vertinamas balais pagal dešimties balų skalę vadovaujantis profesinių kompetencijų lygiais, kurie
nustatomi taip:
33.1. aukščiausias profesinių kompetencijų lygis (9-10 balai): darbo tikslai yra priimtini ir
aiškiai suformuluoti; darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos iš visų, studijų
programoje numatytų, profesinės veiklos sričių; pateikti originalūs arba keli priimtini
išsikeltų problemų sprendimo variantai ir argumentuotai atrinkti optimaliausi; taikyti
įvairūs adekvatūs teoriniai modeliai bei analizės metodai; gauti rezultatai tarpusavyje
palyginti; pademonstruotos visapusiškos teorinės žinios pagal darbe demonstruojamas
profesines kompetencijas; darbo rezultatai gali turėti praktinę reikšmę, o jų taikymas duoti
naudą; išvados yra argumentuotos, konkrečios, apima visus darbo tikslus ir juos atitinka;
darbas parašytas be kalbos klaidų ir įformintas pagal nustatytus reikalavimus;
33.2. vidutinis profesinių kompetencijų lygis (7-8 balai): darbo tikslai yra priimtini; darbe
pademonstruotos profesinės kompetencijos iš daugiau kaip dviejų trečdalių studijų programoje numatytų
profesinės veiklos sričių; problemų sprendimai yra priimtini ir argumentuoti; taikyti adekvatūs teoriniai
modeliai ir analizės metodai; pademonstruotos geros teorinės žinios pagal darbe demonstruojamas
profesines kompetencijas; darbo rezultatai ir išvados yra priimtini, apima visus darbo tikslus ir juos atitinka;
darbas įformintas pagal nustatytus reikalavimus;
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33.3. minimalus būtinas profesinių kompetencijų lygis (5-6 balai): darbo tikslai iš esmės yra priimtini;
darbe pademonstruotos profesinės kompetencijos iš daugiau kaip pusės studijų programoje numatytų
veiklos sričių; problemos iš esmės išspręstos; taikyti priimtini teoriniai modeliai ir analizės metodai;
pademonstruotos minimalios būtinosios teorinės žinios pagal darbe demonstruojamas profesines
kompetencijas; darbo rezultatai ir išvados yra iš esmės priimtini ir atitinka jo tikslus.
34. BD svarstomas ir vertinamas uždarame Komisijos posėdyje.
35. Kiekvienas Komisijos narys BD vertina balu. Galutinį BD įvertinimą sudaro visų Komisijos narių ir
recenzento įvertinimų vidurkis.
VI. KITOS NUOSTATOS
36. Komisijos sprendimas apie BD įvertinimą skelbiamas kiekvienam studentui asmeniškai po
Komisijos uždaro posėdžio.
37. Studentams, dėl svarbių priežasčių negalintiems numatytu laiku ginti BD, fakulteto dekano
įsakymu BD gynimas gali būti atidėtas iki kito K omisijos posėdžio.
38. Neparengę BD nustatytu laiku, neatvykę į BD gynimą be svarbios priežasties ar neapgynę BD
studentai yra braukiami iš studentų sąrašų.
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1 priedas
TVIRTINU

VILNIAUS KOLEGIJOS
..........................................................................................................................................................................
FAKULTETAS
........................................................................................................................................................................
......... KATEDRA
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO ETAPŲ PLANAS
20....... - 20...... m. m.
Mėnuo ir diena (-os)
Baigiamojo darbo rengimo etapas
1. Baigiamųjų darbų probleminio
tyrimo lauko sričių paskelbimas
studentams
2. Baigiamojo darbo vadovo skyrimas
3. Baigiamųjų darbų temų registravimas
katedroje
4. Baigiamųjų darbų temų ir vadovų
tvirtinimas dekano įsakymu
5. Baigiamųjų darbų gynimas katedroje
6. Baigiamųjų darbų registravimas
katedroje
7. Baigiamųjų darbų recenzavimas
8. Studentų susipažinimas su
recenzijomis

Katedros vedėjas
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Vardas Pavardė

2 priedas
VILNIAUS KOLEGIJOS
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
BAIGIAMOJO DARBO TEMOS REGISTRAVIMO LAPAS

Studentas (-ė)…….……………………………………………………………………………..................
Akademinė grupė……………
Baigiamojo darbo vadovas (-ė)……………………………………………………………………...........
Baigiamojo darbo tema:
Lietuvių kalba – ........................................................................................................................................
Anglų kalba –……………………………………………………………………….................................
Darbo baigimo data…………………………
Darbo problema……………………………………………………………………......…………….........
Darbo tikslas…………………………………………………………………………………………........
Preliminarūs baigiamojo darbo uždaviniai ir turinio planas ..…...............................................................

Studentas (-ė)

...............................
(parašas)

Baigiamojo darbo vadovas (-ė)

.........................
(parašas)

.........................................
(vardas, pavardė)
...................................
(vardas, pavardė)

Tema užregistruota: ............................ katedros vedėjas (-a)….......................................................
(parašas, data)

(vardas, pavardė)
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3 priedas

Kultūrinės veiklos vadybos, 653N28004

BAIGIAMOJO DARBO PAVADINIMAS

Baigiamasis darbas

Diplomantas(-ė)

.............................
(parašas)

Vardas, Pavardė

Baigiamojo darbo vadovas(-ė)

.............................
(parašas)

Vardas, Pavardė

Vilnius,
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4 priedas
BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA
Vilniaus kolegijos menu ir
kūrybinių technologijų
fakultetas
Kultūros vadybos ir šokio
pedagogikos katedra

Baigiamasis darbas
Pavadinimas…………………………………………………………
……
………………………………………………………………………
……
Autorius……………………………………………………………
………
Psl. sk. ………… Darbo pristatymo
data…………………………………

Baigiamajame darbe analizuojama:
………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………
…………

Reikšminiai žodžiai:
………………………………………………………………………………………………….
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5 priedas
Veiklos sritis

Specializacijos
veiklos sritis:

Profesinės kompetencija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Puslapio
nr.*

Vilniaus kolegijos baigiamųjų darbų (projektų)
rengimo ir gynimo tvarkos aprašo
6 priedas

VILNIAUS KOLEGIJOS
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
KULTŪROS VADYBOS IR ŠOKIO PEDAGOGIKOS KATEDRA
BAIGIAMOJO DARBO VADOVO ATSILIEPIMAS
Studijų programa: ....................................................... , valstybinis kodas ......................................
Studentas (-ė) ………………………………………………………………………………………....
(vardas,
pavardė)
Baigiamojo darbo tema …………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….......
Baigiamojo darbo autoriaus savarankiškumas, iniciatyva, darbo rengimo nuoseklumas
………………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………........
Baigiamojo darbo
vadovas

………………
……………………………........
(paraša
(vardas,
s)
pavardė)
................................................................................................................................................................
(darbovietė)

................................................................................................................................................................
(pareigos)
………………………………
(data)
10

Vilniaus kolegijos baigiamųjų darbų (projektų)
rengimo ir gynimo tvarkos aprašo
7 priedas
VILNIAUS KOLEGIJA
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ
FAKULTETAS KULTŪROS VADYBOS IR ŠOKIO
PEDAGOGIKOS KATEDRA BAIGIAMOJO
DARBO RECENZIJA
Darbo tema

----------------------------------------------------------

Darbo autorius

---------------------------------------------------------(vardas, pavardė)

Recenzentas
_______________________________________
(vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, pedagoginis
vardas, mokslinis laipsnis)
Baigiamojo darbo tikslas, uždaviniai, problemos sprendimas
Teorinės dalies vertinimas
Tiriamosios dalies vertinimas
Tiriamosios dalies ryšys su teorine dalimis
Darbo rezultatai ir išvados
Baigiamojo darbo praktinė reikšmė (pritaikymo galimybės)
Kalbos taisyklingumas
Darbo privalumai
Darbo trūkumai
Klausimai darbo autoriui
Baigiamojo darbo vertinimas (dešimties balų sistemoje) --------------------------------( įrašyti )
---------------------------------------------------------(vardas, pavardė, parašas)

