
KŪRYBOS VISUOMENĖS IR EKONOMIKOS INSTITUTO 

MADOS INDUSTRIJOS NUOLATINIŲ STUDIJŲ BAKALAURO PROGRAMŲ STUDENTŲ  

 6 SEMESTRO  

ATSISKAITYMŲ PLANAS 

 

(2020 m. pavasario semestras) 

 

Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 

koordinatoriai 

Komentaras 

2020-02-27 d. 

(ketvirtadienis) 

13.30 val.  

210 aud. 

Bakalauro baigiamojo 

darbo seminaras 

MI  Mindaugas 

Kazlauskas 

Studentų dalyvavimas būtinas. 

2020-03-17 d. 

(antradienis)  

Iki 16:00 val.  

 

Bakalauro baigiamųjų 

darbų temų pasirinkimas 

MI  Temų pasirinkimas vyksta per KSU 

Moodle sistemą. Temos skelbiamos 

Moodle sistemoje – 2019 03 10  

Iki 2020-03-20 d. 

(penktadienis) 

Iki 16:00 val.   

203 aud. 

Bakalauro baigiamojo 

darbo temos ir/arba vadovo 

pasirinkimas/patikslinimas 

ne pagal sąrašą. 

 

MI  Mindaugas 

Kazlauskas 

Jei keičiamas darbo vadovas arba tema, arba 

pasirenkamas vadovas ir tema nesanti 

sąraše, tuomet pasirašytas prašymas kartu su 

vadovo parašu (skirtas KVEI direktoriui) 

pateikiamas studijų skyriaus koordinatorei. 

Prašymo formą rasite čia: 

http://www.ksu.lt/wp-

content/uploads/2016/06/Prasymas-del-

diplominio-vadovo-ir-temos.pdf 

 

2020-04-07 d. 

(antradienis) 

10:15 val.  

205 aud. 

 

 

Socialinių tyrimų 

metodologija. Seminaras.  

MI Deimantė 

Žilinskienė 

Studentų dalyvavimas būtinas. 

Iki 2020-04-14 d. 

(antradienis)  

 

Tarpinės bakalauro 

baigiamojo darbo plano 

elektroninės arba 

MI  Baigiamojo darbo 

vadovas  

 

Spausdintas / el. variantas parengto 

baigiamojo darbo plano pristatomas 

baigiamojo darbo vadovui. Planas 

http://www.ksu.lt/wp-content/uploads/2016/06/Prasymas-del-diplominio-vadovo-ir-temos.pdf
http://www.ksu.lt/wp-content/uploads/2016/06/Prasymas-del-diplominio-vadovo-ir-temos.pdf
http://www.ksu.lt/wp-content/uploads/2016/06/Prasymas-del-diplominio-vadovo-ir-temos.pdf


 

 

 spausdintinės versijos 

pateikimas vadovui 

 

 

rengiamas vadovaujantis KVEI direktoriaus 

patvirtintais nurodymais.  

Metodinius nurodymus galima rasti čia:  
https://www.ksu.lt/kurybos-visuomenes-ir-
ekonomikos-instituto-studiju-dokumentai-
dokumentai/ 

 

Iki 2020-04-17 d. 

(penktadienis) 

 

Vadovo atsiliepimo apie 

studento baigiamojo darbo 

planą, užmegztą kontaktą su 

vadovu  pateikimas  

 

MI  Baigiamojo darbo 

vadovas  

 

Baigiamojo darbo vadovas užpildo 

patikrinimo formą (darbo vadovas 

atsiliepimo formą pateikia KVEI 

direktoriui). 

 

2020-05-05 d. 

(antradienis) 

10:15 val.  

205 aud. 

 

Socialinių tyrimų 

metodologija. Seminaras. 

MI Deimantė 

Žilinskienė 

Studentų dalyvavimas būtinas 

Iki 2019-06-17 d. 

(trečiadienis) 

Iki 14 val.  

 

Baigiamojo darbo plano 

pateikimas atsiskaitymui  

 

MI  Baigiamojo darbo 

plano patikrinimo 

komisija  

 

Baigiamojo darbo planai siunčiami el. paštu 

mindaugas.kazlauskas@ksu.lt 

Ant baigiamojo darbo plano viršelio 

būtinai turi būti pasirašęs darbo 

vadovas/arba turi būti pateikiamas 

vadovo patvirtinimas elektroniniu paštu 

 

Iki 2019-06-22 d. 

(penktadienis) 

Nuo 9 val.  

204 aud.  

 

Baigiamojo darbo plano 

atsiskaitymas  

 

MI  Baigiamojo darbo 

plano patikrinimo 

komisija  

 

 

https://www.ksu.lt/kurybos-visuomenes-ir-ekonomikos-instituto-studiju-dokumentai-dokumentai/
https://www.ksu.lt/kurybos-visuomenes-ir-ekonomikos-instituto-studiju-dokumentai-dokumentai/
https://www.ksu.lt/kurybos-visuomenes-ir-ekonomikos-instituto-studiju-dokumentai-dokumentai/

