
Hb4,TEISĖS FAKULTETO 

TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMOS 5 NUOLATINIŲ SESIJINIŲ  

ATSISKAITYMŲ PLANAS 

 

(2020 m. pavasario semestras) 

 

Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 

koordinatoriai 

Komentaras 

2020 m. pavasario  semestras 

2020 m. vasario 8 d. 

8.30 – 10.50 val. 214 

aud.  

Baigiamojo darbo seminaras Teisė Prof. dr. Raimundas 

Kalesnykas 

Vyksta Vilniuje 

2020 m. vasario 22-23 

d. 8.30 -18.50 val. 214 

aud. 

Teisės baigiamojo egzamino 

konsultacijos 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

Studentai bus informuoti, kurių teisinių 

šakų konsultacijos vyks 2020 m. sausio 

mėn. 

Iki 2020 m. kovo 15 d. Baigiamojo darbo 

pateikimas tarpiniam 

patikrinimui 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

 

Spausdintas arba elektroninis parengtos 

baigiamojo darbo dalies variantas 

pristatomas studijų koordinatorei į 203 

kab. Ant viršelio būtinai turi būti 

pasirašęs darbo vadovas/arba turi būti 

pateikiamas vadovo patvirtinimas 

elektroniniu paštu, su kuriuo buvo 

konsultuotasi rengiant baigiamąjį darbą. 

Studento pristatytą darbą vertina tarpinio 

patikrinimo komisija. Klaipėdos studentai 

pateikia darbus el. būdu. Klaipėdos 

skyriaus koordintorei.  

2020 m. kovo 21 d. 

10.00 val. 213 aud.  

Baigiamojo darbo pirmas 

tarpinis patikrinimas 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

Prof. dr. Raimundas 

Kalesnykas 

Prof. dr. Ryšardas 

Burda 

Patikrinime dalyvauja studentai ir 

komisijos nariai. Klaipėdos studentai 

dalyvauja el. būdu per zoom sistemą pagl 

nurodytą grafiką.  



Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 

koordinatoriai 

Komentaras 

2020 m. balandžio 25 

d. 10 val. 213 aud.  

Baigiamosios praktikos 

gynimas 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

Klaipėdos fakultetas 

Gynimo metu kiekvienas studentas 

pateikia dokumentus atspausdintus studijų 

koordinatorei į 203 kab. Dokumentų 

formos pateiktos www.ksu.lt puslapyje. 

Klaipėdos skyriaus studentai dokumentus 

pateikia Klaipėdos skyriaus koordintorei. Į 

gynimą reikės atvykti tik Teisės fakulteto 

prodekano kvietimu pagal poreikį.  

Iki 2020 m. gegužės 6 

d. 

Galutinis baigiamojo darbo 

pateikimas 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

Spausdintas parengtos baigiamojo darbo 

dalies variantas pristatomas studijų 

koordinatorei į 203 kab. Ant viršelio 

būtinai turi būti pasirašęs darbo 

vadovas, su kuriuo buvo konsultuotasi 

rengiant baigiamąjį darbą. Klaipėdos 

studentai darbu pateikiu el. būdu. 

2020 m. gegužės 8 d. 

9.00 val. 214 aud. 

Vilniuje 

2020 m. gegužės 9 d. 

10 val. Klaipėdoje 

Teisės baigiamasis 

egzaminas 

Teisė Teisės fakulteto 

sudaryta Teisės 

baigiamojo 

egzamino komisija 

Ruoštis pagal Teisės baigiamojo egzamino 

programą, patvirtintą 2018 m. 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto 

Rektoriaus prof. dr. Arūno Augustinaičio 

2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3 

2020 m. gegužės 9 d. 

10.00 val.  Klaipėdoje 

2020 m. Gegužės 10 d. 

213 aud. Vilniuje 

Galutinis baigiamojo darbo 

patikrinimas  (Vilnius ir 

Klaipėda) 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

Prof. dr. Raimundas 

Kalesnykas 

Prof. dr. Ryšardas 

Burda 

Patikrinime dalyvauja studentai ir 

komisijos nariai. Šio patikrinimo metu 

nusprendžiama, ar studentas gali gintis 

baigiamąjį darbą. Galutiniame patikrinime 

privalo dalyvauti visi studentai.  

2020 m. gegužės 15 d. 

iki 15.00 val. 

Baigiamųjų darbų 

pateikimas gynimui 

Teisė Studijų koordinatorė Atspausdinti darbai su vadovo parašu turi 

būti pristatomi studijų koordinatorei į 203 

kab. Darbų elektroninės versijos įrašomos 

į kompaktą pdf formatu. Vadovo 

patvirtinimas gali būti pateikiamas el. 

http://www.ksu.lt/


Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 

koordinatoriai 

Komentaras 

Būdu tik išimtiniais atvejais. Klaipėdos 

studentai pristato darbus Klaipėdos 

skyriaus koordinatorei. 

2020 m. gegužės 18 d. Baigiamųjų darbų 

perdavimas recenzavimui 

Teisė Studijų koordinatorė Studijų koordinatorė pateikia magistro 

baigiamuosius darbus recenzentams. 

Iki 2020 m. gegužės  

20 d. 

Recenzijų pateikimas Teisė Studijų koordinatorė Recenzentai pateikia recenzijas nuolatinių 

sesijinių studijų koordinatorei, kuri jas 

(recenzijas) persiunčia studentams 

susipažinti. 

2020 m. gegužės 22 d. 

10.00 val. Vilniuje 

2020 m. gegužės 23 d. 

10.00 val. Klaipėdoje 

Baigiamojo darbo gynimas Teisė Teisės baigiamųjų 

darbų gynimo 

komisija 

Valandos bus patikslintos. Gynimas 

organizuojamas pagal abėcėlę, Rektoriaus 

patvirtintoje komisijoje. 

2020 m. liepos mėn. Diplomų įteikimo šventė   Data ir adresas bus patikslinti 

 

 

Teisės fakulteto prodekanas                                                                                                                                             Olegas Beriozovas 


