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Bendrosios VU Filologijos fakulteto studentų 

baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo 

tvarkos  

PRIEDAS  
 

Patvirtinta  

Lietuvių filologijos / Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studijų programos komiteto posėdyje 

2019 m. rugsėjo 11 d.  

REIKALAVIMAI  

LIETUVIŲ FILOLOGIJOS / LIETUVIŲ FILOLOGIJOS IR UŽSIENIO KALBOS 
STUDIJŲ PROGRAMOS  

STUDENTŲ BAIGIAMIESIEMS DARBAMS 

 

1. Dokumento paskirtis ir pagrindas  

1.1. Šiuo dokumentu patikslinama Bendroji VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų 
rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta Filologijos fakulteto 

Tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 9 d. 
1.2. Toliau išdėstytos nuostatos detalizuoja Tvarką pagal susiklosčiusias studijų krypties 
tradicijas tiek, kiek jos neprieštarauja Tvarkai.  

2. Atsiskaitymas už rengiamą darbą (jo dalį) 
2.1. Konsultacijos su darbo vadovu vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį.  
2.2. Jei studentas su darbo vadovu nesikonsultuoja ir nevykdo Tvarkos 5.3 punkte numatytų 
studento įsipareigojimų, vadovas turi teisę atsisakyti vadovauti darbui iki vasario 15 d.  
2.3. Patikslinama Tvarkos 5.5 punkte minimo „paskutinio darbo varianto“ apibrėžtis: 
paskutinis darbo variantas yra galutinis bakalauro darbo variantas, kuris atitinka visus 

bakalauro darbams keliamus reikalavimus. 

2.4. Lietuvių filologijos / Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos studijų programos  baigiamojo 

darbo apimtis be priedų1
 sudaro 60 000–80 000 spaudos ženklų su tarpais. 

3. Recenzentas 

Baigiamojo darbo recenzija rašoma pagal SPK priimtą recenzijos formą.  
4. Darbų vertinimo kriterijai 

4.1. Vertinant darbus laikomasi Lietuvių filologijos / Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos 

studijų programos dalyko modulyje „Bakalauro baigiamasis darbas“ išdėstytų kriterijų.  
4.2. Už bakalauro darbo tema parengtus pranešimus konferencijose, straipsnius moksliniuose 

periodiniuose leidiniuose ar kultūrinėje spaudoje skiriamas papildomas 1 balas.  

5. Gynimo tvarka 

5.1. Rekomenduojama bakalauro darbo gynimo trukmė – 30 min.  

5.2. Bakalauranto darbo pristatymui skiriama 5–7 min. Studentui pristačius darbą užduodami 
komisijos narių ir kitų ginant darbą dalyvaujančių asmenų klausimai. Darbo vadovas trumpai 
komentuoja darbo rašymo eigą (ne ilgiau nei 2 min.).  

                                                           

1
 Į šią apimtį įeina titulinis puslapis, turinys, įvadas, pagrindinis tekstas (teorinė dalis ir tyrimo aprašymas bei jo 

rezultatai), išvados, santrauka (anotacija). Šaltinių ir literatūros sąrašai, priedai į šią apimtį neįeina. 
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5.3. Darbo recenzijai skiriama iki 10 min.; po jos bakalaurantas atsako į recenzento iškeltus 
klausimus. Tada suteikiama galimybė klausimus užduoti komisijos nariams ir kitiems ginant 
darbą dalyvaujantiems asmenims. Atsakius į klausimus darbo gynimas laikomas baigtas. 
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