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Vertimo studijų katedros  

Bakalauro ir magistro darbų vertinimo kriterijai 

I dalis (maksimalus balas: 9) 

TURINIO KRITERIJAI  

Literatūros analizė, tikslas, užduotys, metodai, hipotezė 

0 0,5 – 1  1,5 – 2  2,5 – 3,5  ĮVERTINIMAS 

- Neaiškus darbo tikslas, 

užduotys, darbo objektas, 

- netinkami tyrimo metodai, 

- literatūros šaltiniai tarpusavyje 

nesusiję, 

- netinkamai pateikiamos 

mokslinės nuorodos arba jos 

visai nepateikiamos. 

- Neaiškus darbo tikslas, darbo 

objektas, dauguma užduočių 

neaiškios, 

- dauguma tyrimo metodų 

netinkami, 

- didžioji literatūros dalis 

nesusijusi su aptariama tema, 

- dauguma mokslinių nuorodų 

pateikiama netinkamai. 

- Ne visai aiškus darbo tikslas, 

užduotys, darbo objektas, 

- kai kurie tyrimo metodai 

netinkami, 

- literatūra ne visada susijusi su 

aptariama tema, 

- kai kurios mokslinės nuorodos 

pateikiamos netinkamai. 

- Aiškus darbo tikslas, užduotys, 

darbo objektas, 

- tinkami tyrimo metodai, 

- analizuojama tinkama literatūra 

užsienio kalba, 

- literatūra susijusi su aptariama 

tema,  

- tinkamai pateikiamos mokslinės 

nuorodos. 

 

Tyrimas, duomenų analizė, išvados 

0 0,5 – 1  1,5 – 2  2,5 – 3,5  ĮVERTINIMAS 

- Duomenys netinkami, nesusiję 

su darbo tikslu, 

- išvados neaiškios, nepagrįstos, 

nepatikimos. 

- Dauguma duomenų nesusiję su 

darbo tikslu, 

- dauguma išvadų neaiškios, 

nepagrįstos, nepatikimos. 

- Kai kurie duomenys nesusiję su 

darbo tikslu, 

- kai kurios išvados neaiškios, 

nepagrįstos, nepatikimos. 

- Tinkami duomenys, susiję su 

darbo tikslu, 

- aiškios, pagrįstos, patikimos 

išvados. 

 

 



FORMALIEJI KRITERIJAI 

Kalba, teksto struktūra, bibliografijos sąrašas 

0 0,5 1 1,5 – 2  ĮVERTINIMAS 

- Netinkama akademinė kalba, 

- netaisyklinga kalba, 

netinkamas stilius, 

- neaiški struktūra, 

- darbas neatitinka formaliųjų 

reikalavimų. 

- Dažnai vartojama netinkama 

akademinė kalba, 

- daug netaisyklingos kalbos, 

netinkamo stiliaus atvejų, 

- dažna neaiški struktūra, 

- darbas neatitinka formaliųjų 

reikalavimų. 

- Kai kada vartojama netinkama 

akademinė kalba, 

- pasitaiko netaisyklingos kalbos, 

netinkamo stiliaus atvejų, 

- kai kuriose vietose neaiški 

struktūra, 

- darbas ne visada atitinka 

formaliuosius reikalavimus. 

- Tinkama akademinė kalba, 

- taisyklinga kalba, tinkamas 

stilius, 

- aiški struktūra, 

- darbas atitinka formaliuosius 

reikalavimus. 

 

 

II dalis (maksimalus balas: 1) 

DARBO GYNIMAS  

0 0,5 1 ĮVERTINIMAS 

- Darbo rezultatai pristatomi neaiškiai ir 

moksliškai nepagrįstai, 

- į komisijos narių klausimus atsakoma 

neargumentuotai, 

- neaktyviai dalyvaujama mokslinėje 

diskusijoje, 

- prezentacija parengta netinkamai. 

- Ne visi darbo rezultatai pristatomi aiškiai ir 

moksliškai pagrįstai, 

- ne į visus komisijos narių klausimus 

atsakoma argumentuotai, 

- nelabai aktyviai dalyvaujama mokslinėje 

diskusijoje, 

- ne visos prezentacijos skaidrės parengtos 

tinkamai. 

- Aiškiai ir moksliškai pagrįstai pristatomi darbo 

rezultatai, 

- argumentuotai atsakoma į komisijos narių 

klausimus, 

- aktyviai dalyvaujama mokslinėje diskusijoje, 

- tinkamai parengta prezentacija. 

 

 

Bendras balas: _______________ (maksimalus bendras balas: 10). 


