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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.
1.1.Toliau išdėstytos nuostatos detalizuoja Tvarką pagal susiklosčiusias studijų krypties Italų
filologija tradicijas tiek, kiek jos neprieštarauja Tvarkai.

2. Reikalavimai studijų programos „Italų filologija“ bakalauro baigiamiesiems darbams ir
gretutinės studijų programos „Italų kalba ir kultūra“ baigiamiesiems darbams (projektams)
2.1. Baigiamųjų darbų pobūdis
2.1.1. Analitiniai probleminiai darbai, nagrinėjantys šią tematiką:
2.1.1.1. kalbotyra: italų kalbos reiškinių analizė fonetikos, morfologijos, sintaksės,
gramatikos, leksikologijos, dialektologijos, pragmatikos, kalbos raidos, teksto lingvistikos
ar kitais (tarp jų – tarpdisciplininiais) požiūriais; italų, lietuvių ar kitų kalbų gretinimas;
taikomieji kalbotyros aspektai (vertimo, leksikografijos, italų kalbos mokymo(si) ir kt.
problemos);
2.1.1.2. literatūrologija: italų literatūros raidos ir poetikos problemos; italų rašytojų
kūrybos ir jų recepcijos Lietuvoje tyrimai; komparatyvistika;
2.1.2. Kritinės ar grožinės italų literatūros, kalbotyros ir istorijos tekstų vertimai su
dalykiniais komentarais. Viso darbo apimtis šiuo atveju yra 80 000 spaudos ženklų be tarpų, o
komentarų dalis - ne mažesnė nei 50 000 spaudos ženklų be tarpų.
2.1.3. Taikomojo pobūdžio darbai, pavyzdžiui, italų kalbos žodyno rengimas su teoriniu įvadu,
fonetikos ir fonologijos tyrimai, atliekami remiantis instrumentiniais fonetikos metodais,
tekstyno, kalbos arba tarmės atlaso rengimas su teoriniu įvadu ir pan. Viso darbo apimtis šiuo
atveju yra 80 000 spaudos ženklų be tarpų, o teorinio įvado apimtis - ne mažesnė nei 50 000
spaudos ženklų be tarpų.
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2.2. Baigiamųjų darbų apimtis
2.2.1. Italų filologijos krypties bakalauro baigiamojo darbo apimtis sudaro 50 000–80 000
spaudos ženklų su tarpais (apie 25–40 puslapių). Į apimtį nėra įtraukiamas literatūros sąrašas.
Literatūros sąrašą sudaro ne mažiau nei 20 pozicijų.
2.2.2. Italų kalbos ir kultūros (gretutinės studijų šakos) baigiamojo darbo/ projekto apimtis
sudaro 25 000–40 000 spaudos ženklų su tarpais (apie 12–20 puslapių). Į apimtį nėra
įtraukiamas literatūros sąrašas. Literatūros sąrašą sudaro ne mažiau nei 15 pozicijų.
2.3. Baigiamųjų darbų/projektų kalba
2.3.1. Italų filologijos krypties bakalauro baigiamasis darbas rašomas italų kalba.
2.3.2. Italų kalbos ir kultūros (gretutinės studijų šakos) baigiamasis darbas arba projektas gali
būti rengiamas italų arba lietuvių kalba.
2.4. Darbo struktūra ir reikalavimai teksto formatui. Šie reikalavimai išdėstyti išsamiame
pavyzdžiais iliustruotame apraše Norme redazionali, kuris pateiktas Italų kalbotyros ir literatūros
katedros interneto svetainėje.
3. Darbo temos pasirinkimo, atsiskaitymo ir darbo pateikimo terminai
3.1. Baigiamojo darbo temą bakalaurantas renkasi ir formuluoja padedamas darbo vadovo. Apie
pasirinktą temą (tematiką) bakalaurantas informuoja studijų programos „Italų filologija“
komiteto pirmininką elektroniniu paštu iki mokslo metų, kuriais turi būti ginamas darbas, spalio
10 dienos. Laiku nepateikus šios informacijos, prarandama galimybė ginti baigiamąjį darbą tais
mokslo metais.
3.2. Kad gautų įskaitą už bakalauro darbo seminarą, per rudens semestrą bakalaurantas privalo
parengti ir pateikti vadovui teorinę (įvadinę) darbo dalį arba atlikti darbe pasitelkiamos
mokslinės literatūros kritinę apžvalgą.
3.3. Paskutinį darbo variantą vadovui peržiūrėti bakalaurantas pateikia iki mokslo metų, kuriais
turi būti ginamas darbas, balandžio 30 d.
3.4. Baigiamojo darbo pateikimo datą žr. Tvarkos 6.1.1 ir 6.1.2 punktus. Nuo šios datos iki
gynimo dienos vienas darbo egzempliorius turi būti viešai prieinamas Italų kalbotyros ir
literatūros katedroje.
4. Baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai nurodyti toliau pateikiamoje šio priedo lentelėje.
Kiekvienoje grafoje apibraukiamas vertinimas pagal konkretų kriterijų. Galutinis pažymys –
vertinimų vidurkis. Apvalinama studento naudai.
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Lentelė „Baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai“
Eil.
Nr.

Kriterijai

Vertinimas

1.

Darbo tikslo, uždavinių pagrįstumas ir dermė; tiriamosios
medžiagos apimties pakankamumas; tyrimo (analizės) būdų
(metodų) tinkamumas.

4

5

6

7

8

9

10

2.

Naudotos teorinės literatūros naujumas, tikslingumas, aptarimo
tinkamumas.
Atlikto tiriamojo darbo ir jo aprašymo lygis (patikimumas,
dalykinių klaidų nebuvimas ir kt.).

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4.

Išvadų pagrįstumas.

4

5

6

7

8

9

10

5.

Tinkamų gebėjimų atskleidimas: taikyti žinias, apibrėžti,
aprašyti, aiškinti, analizuoti, apibendrinti, interpretuoti,
klasifikuoti, pagrįsti, priešinti, sintetinti, vertinti.

4

5

6

7

8

9

10

6.

Darbo struktūros, apimties ir įforminimo tinkamumas.

4

5

6

7

8

9

10

7.

Darbo kalbos taisyklingumas, stiliaus tinkamumas – jei pagal šį
kriterijų darbas vertinamas 4, galutinis baigiamojo darbo
vertinimas gali būti tik 4.

4

5

6

7

8

9

10

8.

Darbo pristatymo gynimo metu tinkamumas, atsakymų į
klausimus pagrįstumas.

4

5

6

7

8

9

10

3.

Studijų programos „Italų filologija“ komiteto pirmininkas
doc. dr. Dainius Būrė
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