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1. PATEIKIAMI GINTI RAŠTO DARBAI 

 

 

Besimokydami universitete studentai paprastai atlieka vienokius ar 

kitokius darbus. Vieni iš svarbesnių yra rašto darbai. Rašto darbai – tai 

kursiniai ir baigiamieji darbai, projektai bei kiti šiai kategorijai priskirti 

studentų darbai, sukurti studijų metu. Rašto darbai tai ne tik popieriuje 

spausdinti darbai, bet ir turintys elektroninį pavidalą. Šiuo metu 

elektroniniai darbų variantai yra saugomi universiteto rašto darbų duomenų 

bazėje ir gali būti plačiai prieinami, komentuojami, taip pat gali būti 

tikrinami siekiant nustatyti svetimos autorystės faktą. Visa tai reikalauja 

nemažo dėmesio, nes nuo rašto darbo kokybės dažnai priklauso darbo 

galutinis įvertinimas. Rašto darbas yra dokumentas, kuris ne tik parodo 

autoriaus dalykinę kompetenciją, bet ir apibūdina autorius asmenybę, todėl 

reikia išmanyti rašto darbų rengimo tvarką ir jų apipavidalinimo 

reikalavimus. 

Pagrindinės nuostatos yra aprašytos Vilniaus universiteto Senato 

patvirtintose Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkos 

taisyklėse [1]. 

Šis skyrius yra skirtas pateikiamų ginti rašto darbų bendriesiems 

rengimo ir apipavidalinimo reikalavimams aprašyti, taip pat rašto darbo 

gynimo eigai aptarti. 

 

 

1.1. Bendrieji reikalavimai 

 

Rašto darbas, kuriame studentas aprašo atliktus tyrimus, skaičiavimo 

rezultatus, aptaria mokslinę problemą ir pan. ir kuris ruošiamas viešai 

svarstyti ar ginti, turi būti parengtas taip, kad tenkintų tam tikrus 

reikalavimus. Rašančiajam jie kartais nepakankamai žinomi, todėl 

akivaizdžiai nukenčia atlikto darbo kokybė. Rengiant darbą kompiuteriu, 

pačių bendriausių reikalavimų paprastai nesunku laikytis. Šiame skyriuje 

pateiksime reikalavimus, skirtus tiksliųjų ir gamtos mokslų studentų 

darbams. 

Vilniaus universiteto studijų nuostatai [23] nurodo, kad universitete 

dėstomoji kalba – lietuvių kalba, todėl rašto darbai turi būti parašyti lietuvių 

kalba. 

Visi kvalifikaciniai rašto darbai, t.y. bakalauro ir magistro baigiamieji 

darbai, yra atspausdinami A4 formato lapuose ir įrišami. Tekstas 
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spausdinamas vienoje lapo pusėje 1,5 eilutės intervalu. Puslapio paraštės 

tokios: 3 cm iš kairės, 1 cm iš dešinės, 2 cm nuo viršaus, 2 cm nuo apačios. 

Raidžių aukštis 12 taškų (12 pt.). Rekomenduojama puslapių numeraciją 

pradėti nuo antraštinio lapo ir puslapio numerį rašyti viršutiniame 

dešiniajame kampe. Antraštiniame lape lapo numeris nerašomas. 

Kiekvienas rašto darbas turi turėti: antraštinį lapą, turinį, aiškinamąjį 

tekstą. Reikalui esant, gali turėti santrauką, bibliografinį aprašą, anotaciją 

ir priedus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antraštinis lapas turėtų būti toks, kaip parodyta paveiksle. Jame 

pateikiama pagrindinė informacija apie darbą, t. y. kokiame fakultete ir 

kokioje katedroje darbas parengtas, kas yra darbo autorius, koks darbo 

pavadinimas, koks rašto darbo tipas, kokia studijų programa, taip pat 
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nurodomas darbo vadovas ir konsultantas (jei jis yra), recenzentas, katedros 

vedėjas, darbo rengimo vieta ir metai (žr. 1 pav.). 

 

Turinyje pateikiami visų darbo skyrių ir poskyrių pavadinimai, 

nurodoma, kuriame puslapyje jie prasideda. Turinys yra dedamas tuoj po 

antraštinio puslapio, kad iš jame esančių skyrių ir poskyrių pavadinimų 

skaitytojas galėtų nesunkiai susidaryti pirminę nuomonę, ką ir kaip atliko 

darbo autorius. 

 

Aiškinamasis tekstas – tai svarbiausia rašto darbo dalis, kurioje, 

laikantis atitinkamos loginės sekos, nuosekliai aprašomas atliktas darbas. 

Aiškinamąjį tekstą paprastai sudaro tokie pagrindiniai skyriai: 

Įvadas 

Darbe nagrinėjamos problemos apžvalga 

Tyrimo metodai 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Išvados 

Nuorodų (literatūros šaltinių) sąrašas. 

 

Ypač reikia atkreipti dėmesį į skyrių ir poskyrių pavadinimus, kurie turi 

nuosekliai įvardyti atitinkamus atlikto darbo etapus. Iš aukščiau pateiktų 

skyrių pavadinimų tik dvejų skyrių, t.y. „Įvado“ ir „Išvadų“ pavadinimai 

turėtų likti būtent tokie. Kitų darbo skyrių pavadinimai turi priklausyti nuo 

darbo pobūdžio ir juose turi atsispindėti tyrimo eiga ir rezultatai. Pastarųjų 

negalima vadinti: „Apžvalga“, „Tyrimo būdas“, „Rezultatų aptarimas“ ar 

pan. Jų pavadinimai turi atitikti konkretų skyriaus turinį, pvz., 

„Elektromagnetinės bangos ir amorfinis kietasis kūnas“ arba „Plokščiųjų 

elektromagnetinių bangų sklidimas nevienalytėje puslaidininkinėje 

medžiagoje“ ir t.t. 

 

Toliau pateikiame, ką reikėtų rašyti aiškinamajame tekste. 

 

Aiškinamojo teksto „Įvade“ (jo ilgis apie vieną puslapį) trumpai 

pristatoma ta mokslo šaka, kuri tiesiogiai siejasi su darbo tema, pasirinktos 

temos ryšys su ta mokslo šaka, taip pat pristatoma problema, kurią darbe 

siekiama spręsti, ir pabaigoje vienu sakiniu aiškiai suformuluojamas darbo 

tikslas. Darbo tikslą reikėtų rašyti iš naujos eilutės taip: „Šio darbo tikslas 

yra …“ 

 

Skyrius sąlyginiu pavadinimu „Darbe nagrinėjamos problemos 

apžvalga“, kaip minėta, turi turėti konkretų pavadinimą. Čia reikėtų 
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nagrinėti įvairius literatūros šaltinius, susijusius su darbo tema, remiantis 

tais šaltiniais išaiškinti esamą padėtį nagrinėjamoje srityje ir iškelti darbe 

sprendžiamas problemas. Labai svarbu, kad bet kokia medžiaga (sakiniai, 

mintys, formulės, schemos, brėžiniai, nuotraukos ir pan.), paimta iš kitur, 

tekste turėtų nuorodą, iš kokio šaltinio tai paimta, o nuorodų (literatūros 

šaltinių) sąraše turi būti pateiktas to šaltinio bibliografinis aprašas. 

 

Priklausomai nuo darbo pobūdžio skyrius, kurio sąlyginis pavadinimas 

„Tyrimo metodai“ ir kuris, kaip minėta, taip pat turi turėti konkretų 

pavadinimą, gali būti labai įvairus ir skirtingo pobūdžio. 

Jei darbo pobūdis teorinis, tai šiame skyriuje galėtų būti aprašytos 

matematiniam skaičiavimui skirtos formulės, algoritmai, programos, darbe 

naudotos priemonės ir pan. 

Jei darbo pobūdis eksperimentinis, tai šiame skyriuje paprastai rašoma, 

kaip buvo atlikti eksperimentai. Tada būtina trumpai išdėstyti tyrimo 

metodikos teoriją, pateikti matavimų schemas, parodyti pasirinktų tyrimo 

metodų privalumus bei problemas, ir, jei pavyko patobulinti tyrimo 

metodiką, ją aprašyti. Taip pat reikėtų nurodyti matavimų ar modeliavimo 

rezultatų apdorojimo būdus, pateikiamų matavimų rezultatų neapibrėžties 

įvertinimus ar pan. Jei naudojama gerai žinoma metodika, tai darbe pakanka 

nurodyti tik šaltinį, kurioje ta metodika aprašyta. Skyrelis galėtų būti 

baigiamas naudotos aparatūros metrologinėmis charakteristikomis. Jei 

naudojama standartinė serijinės gamybos aparatūra, tai nurodoma tik 

matuoklio markė ir matuojamų dydžių intervalas. Apie tai taip pat reikėtų 

rašyti, jei darbo pobūdis yra mišrus ir turi eksperimentinę dalį. 
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2 pav. Rašto darbo schema 
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Jei darbo pobūdis taikomasis, tai šiame skyriuje turėtų būti aprašyta, 

kaip buvo tiriamas pagal tam tikrus fizikos dėsnius veikiantis įrenginys, t.y. 

panašiai taip, kaip rašoma eksperimentinio pobūdžio darbuose. 

Pagaliau analitinio pobūdžio darbe galėtų būti aptariama, kaip ir iš 

kokių šaltinių surinkta informacija, kaip ji buvo apdorota, surūšiuota, 

išrikiuota ir pan. 

Skyriuje, kurio sąlyginis pavadinimas „Rezultatai ir jų aptarimas” ir 

kuris, kaip minėta, taip pat turi turėti konkretų pavadinimą, pateikiami gauti 

darbo rezultatai ir jų analizė. Gauti rezultatai paprastai pateikiami 

diagramomis, grafikais, lentelėmis, schemomis, brėžiniais ar pan. Lentelės 

neturėtų dubliuoti diagramų ir atvirkščiai. Gautų rezultatų nagrinėjimas 

turėtų išryškinti išmatuotus parametrus, nustatytus dėsningumus ar kitus 

ypatumus. Paprastai šio skyriaus medžiaga būna pagrindas viso darbo 

išvadoms rašyti. 

 

Rašant minėtuosius skyrius, reikėtų nepamiršti, kad kiekvieno skyriaus 

pradžioje turėtų būti paaiškinta, kodėl toks skyrius yra, koks jo tikslas, o 

kiekvieno skyriaus pabaigoje turi būti apibendrinti esminiai skyriaus 

dalykai. Apibendrinimo tekstas yra rašomas iš naujos eilutės ir gali 

prasidėti, pavyzdžiui, tokiais žodžiais: Taigi … arba Tuo būdu … ar pan., o 

toliau gali būti rašoma … parodyta, kad …, … nustatyta, kad …, … 

skaičiavimai rodo, kad …, … iš gautų rezultatų matyti, kad … ir t.t. 

Skyriaus rezultatų apibendrinimas tai ne skyriaus turinio santrauka, o 

greičiau išplėstinės skyriaus išvados. 

 

Išvadų skyriuje rašomos pagrindinės ir svarbiausios viso darbo išvados. 

Joms reikia skirti ypatingą dėmesį. Akivaizdu, kad šiame skyriuje 

formuluojamos išvados parašytame tekste turėjo būti įrodytos. Teisingos ir 

tikslios išvados rodo studento sugebėjimus kritiškai vertinti gautus 

rezultatus ir jo dalykinį išprusimą. Išvados iš tikrųjų yra baigiamojo darbo 

autoriaus ginamieji teiginiai. 

 

Kiekviena išvada rašoma vienu sakiniu. 

 

Kiekvieną išvadą sudaro dvi dalys: pirma dalis apibūdina objektą, 

situaciją ir pan., antra dalis apbūdina tai, kas, atlikus tyrimą, gauta naujo, 

nustatyta, teigiama ir pan. Tarp šių dviejų dalių yra skiriamoji dalis. Taigi 

išvadoje galėtų būti parašyta, kas tirta, kokiu būdu tirta ir kas naujo 

nustatyta. Išvados pavyzdys: „Tiriant kūno judėjimą nustatyta, kad, jei 

kūnas nejuda arba jo greičio modulis bei kryptis pastovūs, tai kūną veikianti 
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atstojamoji jėga lygi nuliui“. Čia tekstas „nustatyta, kad“ yra skiriamoji 

dalis tarp žinomo ir naujo. 

 

Nuorodų (literatūros šaltinių) sąraše pateikiama tik darbe cituojamos 

knygos, moksliniai straipsniai ar kiti informacijos šaltiniai. Jie turi būti 

aprašomi taip, kaip reikalauja bibliografinio aprašo sudarymo taisyklės. 

 

Santrauka – tai maždaug vieno puslapio tekstas, kuriame aprašomas 

darbas užsienio kalba. Santraukos pradžioje turėtų būti autoriaus vardas ir 

pavardė bei darbo pavadinimas, toliau tekstas, kuriame paaiškinti 

pagrindiniai darbo tikslai ir pateikti gauti rezultatai. 

 

Bibliografinis aprašas – tai parengto rašto darbo bibliografinis aprašas, 

kuris sudaromas pagal dokumentų bibliografinio aprašo taisykles. 

Pavyzdžiui: 

 

PRANAITIS, Pranas. Elektromagnetinių bangų sklidimas amorfiniame 

kietajame kūne: Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos bakalauro studijų 

programos baigiamasis darbas. Vad. Jonas Jonaitis. Vilnius: Vilniaus 

universitetas Fizikos fakultetas, 2013, 76 p. 

 

Anotacija – tai trumpas tekstas, kuriame glaustai, keturiais penkiais 

sakiniais, pateikiama darbo esmė. Anotacija rašoma po bibliografinio aprašo 

tame pačiame puslapyje. 

 

Priedai – tai tokia darbo dalis, kurią paprastai sudaro pagalbinė 

medžiaga ir kuri, įdėtą į pagrindinį tekstą, jį be reikalo perkrautų. 

Kiekvienas priedas pradedamas nauju puslapiu ir numeruojamas eilės 

tvarka. Kiekvienas priedas turi turėti savo pavadinimą. Jei priedų labai 

daug, tai juos, parengtus su antraštiniu puslapiu, galima įrišti atskirai. Priede 

taip pat galėtų būti baigiamojo darbo rengimo pradžioje sudaryta darbo 

užduotis ir darbo rengimo grafikas. 

 

Rekomenduojama kiekvieną rašto darbo skyrių pradėti naujame lape. 

 

Toliau išsamiai paaiškinsime, kokių reikalavimų reikia laikytis rengiant 

pagrindinių studijų baigiamuosius darbus ir magistro darbus.  
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1.2. Pagrindinių studijų baigiamasis darbas 

 

Kaip rašoma nuostatuose [1], baigiamasis darbas – tai studentų 

savarankiškai atliktas ir įformintas tyrimas, rodantis gebėjimą taikyti studijų 

metu įgytas žinias, pasirinkti mokslinę literatūrą ir ja naudotis (pristatyti, 

analizuoti ir pan.), taikyti ir modifikuoti tyrimo metodus, savarankiškai 

spręsti iškeltas užduotis, pateikti savo išvadas, rekomendacijas, taip pat 

rodantis gebėjimą glaustai, taisyklinga kalba, tvarkingai aprašyti tyrimą. 

Toks darbas paprastai atliekamas baigiant studijas, kaip tai numatyta studijų 

programose ir aprašytas baigiamojo darbo dalyko apraše. Yra pirmosios ir 

antrosios pakopų studijų baigiamieji darbai. 

Pirmosios pakopos baigiamojo darbo tikslas – savarankiškai pritaikyti 

mokymosi metu įgytas praktines ir teorines žinias konkrečiam uždaviniui 

spręsti. Pavyzdžiui, Fizikos fakulteto studentui, apgynusiam pirmosios 

pakopos baigiamąjį darbą, suteikiamas fiziko bakalauro laipsnis (angl. 

bachelor – mokslo laipsnis – bakalauras) ir išduodamas bakalauro 

diplomas. Taip užbaigiama pirmosios pakopos studijų programa. Bakalauro 

laipsnis žymi asmens bendrąjį aukštąjį tam tikros mokslo krypties, šiuo 

atveju fizikos, išsilavinimą ir pasirengimą praktiniam darbui arba tolesnėms 

tos krypties studijoms. 

Taigi reikia nepamiršti, kad bakalauro laipsnis, kuris įrodomas 

bakalauro diplomu, yra pati žemiausia aukštojo mokslo pakopa, todėl 

studentams nepatariame tuo baigti studijas, o toliau kelti savo kvalifikaciją 

pagal numatomą dirbti darbą visais įmanomais būdais, kursuose, 

specializuotose profesinėse studijose, magistrantūroje, o vėliau 

doktorantūroje ir įgyti vertingesnių diplomų. 

 

 

1.2.1. Baigiamųjų darbų bendrieji reikalavimai 

 

Pirmosios pakopos baigiamąjį darbą rengti ir ginti leidžiama tik tada, 

kai studentas neturi akademinių skolų, t.y. išlaikęs studijų programoje 

numatytų dalykų egzaminus, parašęs kursinius darbus, atlikęs gamybinę ir 

(ar) pedagoginę praktikas ar pan., t. y. turi būti įvykdęs visą studijų 

programą. 

Baigiamieji darbai paprastai yra nedidelės apimties mokslo tiriamieji 

darbai. Jų pobūdį lemia pasirinkta tema. 

Baigiamajame darbe būtina laikytis Tarptautinės vienetų (SI) ir dydžių 

(ISQ) sistemų teikiamų matavimo vienetų ir dydžių simbolių rašymo 

taisyklių [5]. Taip pat tekste ir demonstracijose turi būti vartojami tik 
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taisyklingi lietuviški atitinkamos fizikos ir elektronikos srities ar temos 

terminai. Juos galima pasitikslinti fizikos, metrologijos, radioelektronikos, 

telekomunikacijų ar kt. terminų žodynuose, Lietuvos terminų banke ir pan. 

Darbe neturi būti rašybos, skyrybos ir kitų kalbos klaidų. 

 

Baigiamąjį darbą sudaro kompiuteriu parengtas, su diagramomis, 

brėžiniais, schemomis ar pan. 40 ir daugiau lapų turintis spausdintas ir 

įrištas darbas. Darbas turi tenkinti bendruosius reikalavimus, aprašytus šios 

knygos 1.1. skyriuje. Paprastai neatspausdinti darbai ginti nepriimamai. 

Aiškinamasis tekstas, diagramų ir brėžinių pavadinimai bei užrašai 

juose turi būti parašyti lietuvių kalba.  

Baigiamojo darbo eigą nuolatos kontroliuoja darbo vadovas, o baigtas 

darbas turi būti pateiktas katedros nurodytam recenzentui. Darbas su raštu 

pateiktu vadovo atsiliepimu ir recenzija visų pirma gali būti aptariamas 

katedros baigiamųjų darbų svarstymo komisijoje. Jei darbas įvertinamas 

teigiamai, jis pristatomas į fakulteto dekanatą ir pateikiamas ginti 

baigiamųjų darbų komisijoje. 

Baigiamąjį darbą reikia parengti per dalyko studijų programoje 

numatytą laiką. Dar viena savaitė skirta darbui pristatyti, recenzuoti ir, jeigu 

numatyta, aptarti katedros komisijoje. Baigiamųjų darbų komisijoje darbai 

paprastai ginami pavasario sesijos metu. Kad nekiltų problemų ir 

bereikalingo jaudinimosi, svarbu dekanate iš anksto užsirašyti baigiamojo 

darbo gynimo datą. 

Nepamirškite – darbą galima ginti tik vieną kartą! 
Studentas, negynęs arba neapgynęs baigiamojo darbo, šalinamas iš 

Universiteto. 

Laiku nepadarius darbo ar neapgynus jo tais metais, sudarius atitinkamą 

sutartį, vėl leidžiama jį ginti ne ankščiau kaip po metų. Norint dar kartą 

ginti darbą baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, studentui teks vėl atlikti 

visus veiksmus pagal baigiamųjų darbų rengimo reikalavimus. Darbą 

baigus, sutvarkius ar parengus naują darbą, galima jį vėl pateikti komisijai. 

Pakartotinai neapgynus baigiamojo darbo, teks, vėl sudarius atitinkamą 

sutartį, rengti naują baigiamąjį darbą. 

 

1.2.2. Baigiamųjų darbų pobūdis 

 

Bet kurios studijų programos baigiamieji darbai turi nagrinėti aktualias 

mokslo problemas. Baigiamieji darbai gali būti teoriniai, eksperimentiniai, 

taikomieji, analitiniai ar mišrieji. 

Teorinis baigiamasis darbas – tai darbas, kuriame matematiniais ar 

skaitmeniniais metodais yra modeliuojami fizikiniai vyksmai. Rengiant tokį 
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darbą paprastai yra rašomos matematinės lygtys, jos sprendžiamos ir pagal 

gautas naujas lygtis braižomos diagramos, iš kurių galima prognozuoti 

reiškinio eigą, taip pat apskaičiuoti atitinkamų dydžių, koeficientų, 

konstantų ar pan. vertes. Kai nepavyksta išspręsti lygčių analitiniu būdu, 

pasitelkiamas kompiuteris. Tada, parašius atitinkamas programas, 

skaitmeniškai sprendžiamos tos matematinės lygtys. Kartais pasitelkiamos 

kompiuterinio modeliavimo programos ir priemonės. Yra tokių 

kompiuterinių programų, kurios turi nagrinėjamos sistemos komponentų 

modelius. Tokiu atveju belieka tuos modelius tam tikra tvarka sudėlioti, 

sujungti ir nurodyti, kad programa pateiktų pageidaujamų dydžių vertes ar 

priklausomybes. Taip pat reikia žinoti, kad teorinis darbas paprastai remiasi 

eksperimentiniu būdu gautais duomenimis. Todėl teorinis darbas padeda 

nuspėti arba surasti norimus dydžius ar naujas savybes be sudėtingų 

eksperimentų. 

Eksperimentinis baigiamasis darbas – tai darbas, kuris atliekamas su 

realiais objektais, naudojant specialias poveikio priemones ir matuoklius, 

kurių rodmenys yra užrašomi arba registruojami. Paprastai yra matuojamos 

kelių dydžių tarpusavio priklausomybės, o išvados daromos iš gautų 

rezultatų. Dažnai matavimo rezultatai yra reikalingi tam tikroms svarbioms 

dydžių vertėms apskaičiuoti. 

Taikomasis baigiamasis darbas – tai darbas, kurio metu sprendžiamas 

tam tikras uždavinys, susijęs su vieno ar kelių fizikinių reiškinių 

panaudojimu įrenginyje, skirtame tenkinti kokį nors žmogaus praktinį 

poreikį. 

Analitinis baigiamasis darbas – tai darbas, kuriuo metu kritiškai ir 

visapusiškai nagrinėjama, vertinama ar analizuojama tam tikros fizikinės 

problemos esama padėtis. Pagrindinis tikslas – susisteminti esamas žinias 

nagrinėjamu klausimu. Rengiant tokį darbą yra surenkama visa nagrinėjamu 

klausimu prieinama literatūra, kuri randama knygose, moksliniuose 

straipsniuose, patentuose, internete. Renkami duomenys, pavyzdžiai, 

stebėjimo rezultatai, atliekama apklausa, pagal iš anksto paruoštas anketas ir 

pan. Visa sukaupta informacija surūšiuojama, sugrupuojama, aprašoma ir 

padaromos atitinkamos išvados ar teikiamos rekomendacijos. 

Mišrūs baigiamieji darbai – tai tokie darbai, kurie sudaryti, pvz., iš 

teorinės ir eksperimentinės, analitinės ir eksperimentinės, teorinės ir 

taikomosios dalies ir pan. dalių. Mišrių baigiamųjų darbų paprastai būna 

daugiausia. 

 

 

1.2.3. Baigiamųjų darbų temos 
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Baigiamųjų darbų temas pateikia katedros, kuruojančios atitinkamas 

studijų programas, moksliniai institutai ar organizacijos, dirbančios toje 

srityje, kuriai skirta studijų programa, ar net patys studentai. 

Baigiamųjų darbų temas katedros skelbia viešai skelbimų lentose, 

fakulteto interneto ar intraneto svetainėje. Skelbime turi būti nurodoma 

darbo tema, vadovas, siūlomas studentų, kurie gali rinktis tema skaičius ir 

kt. Skelbtų temų skaičius turėtų būti bent kiek viršyti tų metų katedros 

kuruojamų studentų skaičių. Skelbiamos baigiamųjų darbų temos turi būti 

patvirtintos katedros vedėjo. 

Studentai savo noru pasirenka baigiamojo darbo temas. Pasirinktą darbo 

temą studentas galutinai suderina su darbo vadovu ir registruoja duomenų 

bazėje. Baigiamojo darbo temą galima keisti tik katedros vedėjui leidus. 

Baigiamųjų darbų temą studentai turi pasirinkti ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo semestro, kuriame darbas pradedamas rengti, pradžios. 

 

 

1.2.4. Baigiamojo darbo užduotis ir darbo grafikas 

 

Bakalauro baigiamojo darbo užduotį pagal pasirinktą temą kartu su 

studentu sudaro baigiamojo darbo vadovas. Toje užduotyje turi būti 

nurodytas baigiamojo darbo pavadinimas, baigiamojo darbo pobūdis, 

konkretūs darbai bei jų turinys. Taip pat turėtų būti sudarytas darbo 

grafikas, kuriame būtų atskirų darbų vykdymo terminai bei numatytos 

datos, kada baigtas darbas bus įteikiamas recenzentui, katedros baigiamųjų 

darbų komisijai ir kada bus ginamas. Užduotyje turėtų būti nurodyti 

baigiamojo darbo konsultantai. Baigiamųjų darbų užduotis ir darbo grafikas 

turėtų būti pasirašyti darbo vadovo, studento ir patvirtinti katedros vedėjo. 

Baigiamojo darbo užduotį studentas gali koreguoti ar keisti tik pritarus 

vadovui. 

Baigiamojo darbo užduotis ir darbo grafikas gali būti pridėtas prie 

baigto baigiamojo darbo. Darbo užduoties ir darbo grafiko vykdymą 

vadovas aptaria savo atsiliepime. 

 

 

1.2.5. Baigiamojo darbo vadovas 

 

Baigiamojo darbo vadovas yra universiteto darbuotojas, turintis 

atitinkamos mokslo srities aukštąjį išsilavinimą. Pritarus katedrai, darbo 

vadovas gali būti ne universiteto darbuotojas, bet taip pat turintis 

atitinkamos mokslo srities aukštąjį išsilavinimą, tačiau šiuo atveju darbo 
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planas ir grafikas turi būti derinamas ir su universiteto paskirtu vadovu, 

išmanančiu baigiamųjų darbų reikalavimus. 

Jei dirbama su moksline aparatūra, tai darbo vadovas yra atsakingas už 

saugaus darbo sąlygų sudarymą ir savalaikį saugaus darbo instruktažą, kurį 

studentas turi išklausyti ir pasirašyti Saugaus darbo žurnale. 

Baigiamojo darbo vadovas turi: 

 kartu su studentu sudaryti baigiamojo darbo užduotį ir darbo 

rengimo grafiką, 

 rekomenduoti reikiamus informacijos šaltinius, 

 aptarti studento sudarytą baigiamojo darbo planą ir padėti sudaryti 

galutinį jo variantą, 

 aptarti nagrinėjamos problemos teorinius klausimus bei 

atitinkamos mokslo srities lietuviškos terminijos dalykus [2, 3], 

 išmokyti studentą dirbti su mokslinių tyrimų prietaisais, paaiškinti 

ir padėti atlikti reikalingus eksperimentus, kartu aptarti gautus rezultatus ir 

kt., 

 konsultuoti studentą ir rekomenduoti gretimų mokslo sričių 

konsultantus, 

 sistemingai kontroliuoti baigiamojo darbo rengimo eigą, 

 peržiūrėti baigtą baigiamąjį darbą,  

 parašyti Vadovo atsiliepimą ir jame įvertinti studento darbą 

(vadovas vertina: studento gebėjimą taikyti studijų metais įgytas žinias, 

užduočių sprendimo savarankiškumą ir iniciatyvumą, gebėjimą pasirinkti 

mokslinę literatūrą ir ja naudotis, gebėjimą taikyti analizės, tyrimo ar 

eksperimento metodus ir įvertinti teorinių prielaidų ar matavimų rezultatų 

patikimumą, gebėjimą apibendrinti gautus rezultatus ir daryti iš jų 

išplaukiančias išvadas), 

 dalyvauti katedros baigiamųjų darbų nagrinėjimo komisijoje ir 

Valstybinėje egzaminų komisijoje, kuriai pristato savo atsiliepimą. 

 

Darbo vadovas ir konsultantai nėra atsakingi už baigiamajame darbe 

padarytus sprendimus ir išvadas. Už baigiamojo darbo turinį ir kokybę yra 

atsakingas tik studentas – baigiamojo darbo autorius. 

 

 

1.3. Magistrinių studijų baigiamasis darbas 

 

Magistrantūra – tai antroji universitetinių studijų pakopa, teikianti 

specialųjį išsimokslinimą ir priklauso aukštesniųjų studijų kategorijai. Į 

magistrantūrą konkurso tvarka priimami asmenys, turintys bakalauro ar jam 



1. Pateikiami ginti rašto darbai 20 

prilygstantį kvalifikacijos laipsnį (aukštojo mokslo baigimo diplomą), t. y. 

asmenys baigę pagrindines universitetines studijas. 

Magistro studijos Vilniaus universiteto Fizikos fakultete trunka dvejus 

metus. Baigusiems atitinkamą magistrantūros studijų programą suteikiamas 

tos srities ar krypties akademinis magistro laipsnis ir išduodamas magistro 

diplomas. 

Studijos magistrantūroje baigiamos magistro baigiamojo darbo 

gynimu. 

Magistro baigiamojo darbo tikslas – savarankiškai atlikti studijuojamos 

srities ar krypties tam tikro klausimo ar problemos mokslinį tyrimą. 

Baigiamųjų darbų temos turi būti aptartos katedros posėdyje ir 

patvirtintos katedros vedėjo. Jos, kaip ir pagrindinių studijų  baigiamojo 

darbo temos, turi būti viešai paskelbtos katedros skelbimų lentoje, fakulteto 

interneto ar intraneto svetainėje. 

Magistro baigiamajam darbui vadovauja mokslų daktaras ar habilituotas 

mokslų daktaras. 

Magistro baigiamojo darbo apimtis yra platesnė negu pagrindinių 

studijų baigiamojo darbo, nors bendrieji reikalavimai panašūs, kurie 

besimokančiajam magistrantūroje paprastai yra žinomi, o jei nežinomi, juos 

galima rasti šioje knygoje (žr. 1.1. skyriuje). 

Magistro baigiamąjį darbą reikia baigti rengti per antro magistrantūros 

kurso ketvirtą semestrą, trunkantį 16 savaičių. Tačiau jau pirmame 

magistrantūros kurse reikėtų susirūpinti būsimu baigiamuoju darbu, nes per 

skirtas 16 savaičių nelengva paruošti gerą ir vertą dėmesio darbą. Šiam 

darbui reikėtų panaudoti magistrantūros pirmame kurse rengtą kursinį 

darbą, kurį atliekant buvo susipažinta su pasirinktos temos problemomis, 

galimais tų problemų sprendimo būdais, tyrimo metodais ir pan., o antrame 

magistrantūros kurse spręsti tas problemas plačiau ir galutinai jas 

apibendrinti magistrantūros baigiamajame darbe. 

Magistro baigiamasis darbas turi būti parengtas taip, kad tenkintų 

pateikiamų ginti rašto darbų apipavidalinimo reikalavimus. 

Šiuo metu organizuojamos magistrantų ir doktorantų darbų fizikos ir 

kitų sričių mokslinės konferencijos, kuriose gali būti viešai skelbiami ir 

publikuojami magistrantų darbai. Reikėtų siekti, kad magistranto atliktas 

darbas galėtų būti viešai publikuojamas konferencijos leidinyje ar 

moksliniame žurnale. Jei tai pavyktų padaryti iki darbo gynimo valstybinėje 

komisijoje, tai ginamam darbui suteiktų daugiau vertės. 

Primename, kad už magistro baigiamojo darbo turinį ir kokybę yra 

atsakingas tik studentas – darbo autorius. 

Nepamirškite – darbą galima ginti tik vieną kartą! 
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Baigusieji magistro studijas gali toliau tęsti studijas doktorantūroje, 

kurias sėkmingai pabaigę ir parašę bei apgynę daktaro disertaciją gautų 

atitinkamos srities mokslo daktaro laipsnį ir įgytų teisę dirbti mokslo 

tiriamosiose įstaigose, eidami aukštesnes pareigas, o universitetuose – 

pedagogines pareigas ir įgytų mokslinio darbuotojo, docento ir profesoriaus 

pareigas ir vardus. 

 

 

1.4. Baigiamojo darbo viešas gynimas 

 

Pateikti darbus viešam gynimui pradedama ruoštis iš anksto. Vilniaus 

universiteto studijų nuostatai nurodo, kad ginti baigiamąjį darbą leidžiama 

tik įvykdžius visus studijų programos reikalavimus [23]. Fakulteto dekanas 

ir katedrų vedėjai turi sudaryti atitinkamas komisijas, paskelbti gynimo 

datas, paskirti recenzentus. Darbų vadovai turi peržiūrėti studento galutinai 

sutvarkytą darbą, pareikšti savo pastabas ir nurodyti, ką dar reikėtų 

pataisyti. Pats studentas turėtų rūpintis pranešimu ir demonstracinėmis 

priemonėmis. Taigi pasiaiškinkime viso šio proceso eigą ir pagrindines 

sudėtines dalis. 

 

Komisija. Baigiamasis darbas viešai ginamas komisijose. Komisijas 

bakalaurų bei magistrų baigiamiesiems darbams ginti skelbia fakulteto 

dekanas savo įsakymu. Komisijų posėdžių datos ir laikas yra iš anksto 

skelbiamos fakulteto internetiniame puslapyje, dekanato ir katedrų skelbimo 

lentose. Studentai pagal studijų programų ir baigiamųjų darbų profilį 

pasirenka darbo gynimo datą ir registruojasi fakulteto dekanate. 

Fizikos fakultete yra įprasta, kad studentas bakalauro ar magistro 

baigiamąjį darbą pirmiausia pristato katedrų ar studijų programų 

komisijose. Ir tik gavęs vienos iš šių komisijų teigiamą įvertinimą darbą 

viešai gina fakulteto baigiamųjų darbų komisijose. 

Komisija vertina: baigiamajame darbe atsispindinčias ir gynimo metu 

demonstruojamas studento profesines kompetencijas, mąstymo ir dėstymo 

logiką, atitinkamos srities terminijos išmanymą ir vartojimą, kalbos 

taisyklingumą. Atsižvelgia į darbo vadovo ir recenzento raštu pateiktą 

nuomonę. Baigiamųjų darbų gynimo komisija galutinai darbą įvertina viešo 

gynimo posėdyje. 

Recenzentas. Pateikti viešai ginti darbai yra recenzuojami. 

Recenzentus paskiria katedra. Bakalaurų baigiamųjų darbų recenzentai gali 

būti specialistai, turintys tos srities aukštąjį išsilavinimą. Magistro 

baigiamojo darbo recenzentas turi būti tos srities magistras, mokslų daktaras 

ar habilituotas mokslų daktaras. 
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Recenzentas darbų svarstymo posėdžiams turi pateikti recenziją, 

turinčią darbo įvertinimą, raštu. 

 

Darbo vadovas. Bakalauro ar magistro baigiamojo darbo vadovas 

komisijoms savo atsiliepimą su darbo įvertinimu pateikia komisijai raštu. 

 

Taigi prie baigto darbo turi būti pridėtas vadovo atsiliepimas ir 

recenzija. 

Įprasta, kad darbo vadovas ir recenzentas dalyvauja baigiamųjų darbų 

ar diplominių projektų viešame gynime ir dalyvauja diskusijoje. 

 

Pranešimas. Asmuo, pateikęs darbą viešai ginti, turi parengti 

pranešimą. Nuo pranešimo kokybės ir jo pateikimo būdo labai priklauso 

viso atlikto darbo įvertinimas, todėl iš anksto reikia gerai apgalvoti, kaip 

atliktas darbas turi būti pristatytas. Visų pirma reikėtų sudaryti pranešimo 

planą, po to parengti demonstracines priemones. 

 

Pranešimo planas. Kiekvieno pranešimo planas, aišku, bus kiek 

skirtingas. Jis priklausys nuo darbo tematikos, nuo atlikto darbo ir nuo to, 

ką pranešėjas nori įrodyti. Tačiau bendru atveju pranešimas turi turėti tokias 

dalis: 

1) prisistatymas, 

2) mokslinės problemos ir darbo tikslo pateikimas, 

3) medžiagos dėstymas, 

4) atliktų tyrimų rezultatų ir pasiekto tikslo aptarimas, 

5) išvados. 

 

Prisistatymo metu pranešėjas pateikia darbo pavadinimą, nusako darbo 

rūšį (bakalauro ar magistro baigiamasis darbas ar pan.), išvardija: kas darbo 

vadovas, kokioje katedroje, kokioje laboratorijoje atliktas darbas. Jei darbas 

atliktas ne Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, tai pateikiami duomenys 

apie įstaigą, kurioje tas darbas atliktas. 

Mokslinės problemos ir darbo tikslo dėstymo metu pranešėjas 

apibūdina mokslo sritį ir aiškina, kokios neišspręstos tos mokslo srities 

problemos, kurias iš jų sprendė ir koks tikslas buvo keliamas. Reikia 

pateikti aiškų darbo tikslą. 

Dėstydamas medžiagą pranešėjas pradžioje turi labai trumpai pateikti 

dėstymo schemą. Dėstymo schema galėtų būti pačių svarbiausių skyrių 

pavadinimų sąrašas. Labai svarbu viską dėstyti logiškai ir tokia seka, kad 

komisija ir klausytojai lengvai suprastų, kokiu būdu ir metodais problema 
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buvo išspręsta, ar studentas pasiekė užsibrėžtą tikslą ir ką naujo padarė jis 

pretenduodamas gauti atitinkamą vardą. 

Pranešimas baigiamas padarytų išvadų skaitymu. 

Pranešimo trukmė – ne ilgesnė kaip 10 min., todėl būtina iš anksto 

pranešimo trukmę pasitikrinti. 

 

Demonstracinės priemonės. Gynimo metu demonstracinės priemonės 

gali būti plakatai ar ekrane projektuoti paruošti kompiuteriniai vaizdai, taip 

pat rengiant baigiamuosius darbus padaryti gaminiai ar maketai. Kartais 

tinka komisijai pademonstruoti tyrimo objektus, sukurtus įtaisus, 

matuoklius, specialių kompiuterinių programų veikimą ir pan. 

Demonstracijose informacija turi būti pateikta pagal sudarytą pranešimo 

planą. Kiekvienas demonstruojamas vaizdas ir jame esančios diagramos, 

grafikai, lentelės, schemos ir pan. turi turėti pavadinimus ir paaiškinimus, 

Plakatų ir skaidrių pavadinimai turėtų sutapti su rašto darbe skyriaus, 

kuriame aprašomas dėstomas klausimas, pavadinimu. Plakatai ar skaidrės 

turi būti numeruotos. Visi demonstracinėse priemonėse esantys užrašai turi 

būti rašomi lietuvių kalba. 

 

Viešo gynimo posėdis. Bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų viešo 

gynimo posėdis prasideda komisijos pirmininkui pristačius studentą, darbo 

pavadinimą, darbo vadovą ir recenzentą bei pakvietus studentą daryti 

pranešimą. Studentas daro maždaug 10 min. trukmės pranešimą, po kurio 

komisijos nariai ir posėdžio dalyviai pateikia studentui klausimų. Atsakius į 

klausimus, recenzentas ir vadovas skaito savo atsiliepimus, po jų studentas 

atsako į recenzento ir vadovo klausimus. 

Posėdis turi vykti sklandžiai, todėl galimiems netikėtumams (pvz., 

techniniai trikdžiai prijungiant atmintinę ar valdant kompiuterį ir 

projektorių, pranešimo metu komisijos narių klausimai dėl netinkamai 

paruoštos grafinės medžiagos ar per didelio grafinės informacijos kiekio ir 

pan.) studentas turi būti pasiruošęs iš anksto. 

Pradėdamas pranešimą, studentas turėtų kreiptis į komisiją, pavyzdžiui 

taip: „Gerbiamoji komisija, Jūsų dėmesiui pateikiu mano parengtą darbą, 

.….” ir t.t. Baigęs pranešimą, studentas turėtų padėkoti klausytojams. 

 

Komisija uždarame posėdyje (t. y. nedalyvaujant studentui), kuriame 

gali dalyvauti recenzentas ir darbo vadovas, ginamą darbą įvertina pažymiu. 

Baigiamojo darbo dalyko apraše nurodoma, kad visas galutinis vertinimas 

sudaromas iš: darbo rezultatų (25 %), darbo pristatymo (25 %), recenzento 

(25 %) ir atsakymo į klausimus (25 %) vertinimų. 
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Tada komisija nutaria, ar pranešimo autoriui verta suteikti atitinkamą 

kvalifikaciją ir užpildo baigiamųjų darbų gynimo komisijos protokolą, kurį 

pasirašo pirmininkas ir visi nariai. 

Baigus posėdį dalyvaujant komisijos nariams, studentams ir svečiams, 

komisijos pirmininkas viešai perskaito komisijos nutarimą, kuriame 

paminimos studentų pavardės, kuriems suteikta bakalauro ar magistro 

kvalifikacija. Komisijos pirmininkas ir kiti dalyviai sako sveikinimo kalbas. 

Komisijos nariai ir posėdyje dalyvavę dėstytojai sveikina kiekvieną 

studentą, įgijusį bakalauro, magistro ar fiziko inžinieriaus vardą. 

Tuo viešas gynimas ir baigiasi. 

Į viešo gynimo posėdį komisijos nariai ir studentai turėtų ateiti 

šventiškai nusiteikę ir pasipuošę. Posėdžiai turėtų vykti gražiausiose 

fakulteto auditorijose, kurios turėtų būti tvarkingos ir šventiškos. 

 


