
   
 
 

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO 
VERSLO MOKYKLOS 

ORGANIZACINĖS INOVACIJOS IR VADYBA II PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS 
MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO GRAFIKAS 2020 M. PAVASARIO SEMESTRĄ 
                    (grafikas skirtas OIV I kurso magistrantams, pradėjusiems rengti baigiamuosius darbus 2019 m. rugsėjo mėn.) 

 
 

Nr. Data Turinys Pateikimo būdas Kam pateikiama? Kas pateikia? 
 
 
1. 

 
 
2020-03-07 

 
Pirmoji konsultacija (grupinė): ,,Baigiamųjų darbų rengimo procesas ir eiga II semestro metu aptarimas”.  
Vyksta KSU patalpose Vilniuje 8:30 – 10.00 val. 212 aud. 
Konsultacijos turinys: darbų rengimo gairės ir grafikas, konsultavimo tvarka ir grafikas, atsakymai į magistrantų klausimus, baigiamųjų 
darbų 
reikalavimai. 

 
 
2. 

 
 
Iki 2020-03-15 

Antroji (individuali) konsultacija su paskirtuoju baigiamojo darbo vadovu (šią ir visas kitas individualias konsultacijas inicijuoja 
magistrantas). 
Konsultacijos laikas ir vieta – magistranto ir baigiamojo darbo vadovo abipusiu susitarimu (bet ne vėliau kaip 2020-03-15). 

Konsultacijos turinys: baigiamojo darbo teorinė dalis, darbo metodologinė dalis, individualaus konsultacijų grafiko sudarymas, užduočių, 
reikalingų atlikti kitam atsiskaitymui, aptarimas. 

 
 

3. 

 

2020-04-25 
I tarpinis žodinis atsiskaitymas: ,,Baigiamojo darbo visos Teorinės ir metodologinės dalies pristatymas” 
Iki I tarpinio atsiskaitymo turi būti atlikta ir sutarta forma pateikta vadovui prieš konsultaciją: 

Visa baigiamojo darbo teorinė dalis, preliminari baigiamojo darbo metodologinė dalis.  
Pristatoma vaizdinės medžiagos pagalba, pristatymo trukmė – iki 8 min.  
Atsiskaitymas vyksta KSU patalpose, Vilniuje, 8:30 – 10:00 val., 212 aud. dalyvaujant visiems OIV magistrantams ir Tarpinių MBD 
darbų patikrinimo komisijai.  

 



   

 
Nr. Data Turinys Pateikimo būdas Kam pateikiama? Kas 

pateikia? 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
2020-06-13 

 
II tarpinis žodinis atsiskaitymas: ,,Baigiamojo darbo empirinės dalies, duomenų ir duomenų analizės pradžios pristatymas” 
Iki I tarpinio atsiskaitymo turi būti atlikta ir sutarta forma pateikta vadovui prieš konsultaciją: 
Baigiamojo darbo empirinė dalis, tyrimo duomenys bei duomenų analizės pradžia.  
 
Pristatoma vaizdinės medžiagos pagalba, pristatymo trukmė – iki 8 min. 
Atsiskaitymas vyksta KSU patalpose, Vilniuje, 8:30 – 10:00 val., dalyvaujant visiems OIV magistrantams ir Tarpinių MBD darbų 
patikrinimo komisijai, 
212 aud. 
 

Magistrantų pristatymai konsultacijos metu vertinami teigiamai (,,Įdirbis pakankamas”) arba neigiamai (,,Įdirbis nepakankamas”). 
Neigiamai įvertinti magistrantų pristatymai (įdirbis) svarstomi atskirame Tarpinių patikrinimų komisijos posėdyje, su kurio sprendimais 
magistrantai supažindinami el. paštu. 
 
Parengto darbo apimtis –  40 – 45 psl.  

 
Jeigu iki II tarpinio atsiskaitymo magistrantas nėra susisiekęs su baigiamojo darbo vadovu arba nėra jam pateikęs medžiagos tarpiniams 
atsiskaitymams, o taip pat magistranto neatvykimo į grupinę konsultaciją atveju Tarpinių patikrinimų komisijos posėdyje priimami 
atitinkami sprendimai dėl baigiamojo darbo tolimesnio rengimo (su jais magistrantas supažindinamas el.paštu). 
 



   

 
Nr. Data Turinys Pateikimo būdas Kam pateikiama? Kas pateikia? 

 
5. 

Iki 2020-06-21 
12 val. 

Magistrantai pristato su darbo vadovu galutinai 
suderintą Baigiamojo darbo Įvadą, Teorinę dalį, 
Metodologinę dalį, Empirinę dalį: duomenis bei 
duomenų analizės pradžią.  

Spausdinta versija su 
magistranto ir darbo vadovo 
 Parašais 
Ir  
Elektroninė versija 

Studijų skyriui spausdinta versija 
ir Verslo mokyklos direktorei 
Deimantei Žilinskienei 
elektroninė versija el. paštu 
deimante.zilinskiene@ksu.lt  

 
OIV 
magistrantai  

 
1 Pastaba. Visi tarpiniai atsiskaitymai, užsiėmimai ir konsultacijos, jeigu nenurodyta kitaip, yra privalomi.  
2 Pastaba. Studentai, neatsiskaitę ir / arba negavę MBD įskaitų už I-ojo pusmečio Baigiamojo darbo rezultatus, iki 2020 m. kovo 13 d. 
00:00 val.  turi atsiųsti savo MBD teorines dalis ir užpildytą Turinio formą Verslo mokyklos direktorei Deimantei Žilinskienei el. paštu 
deimante.zilinskiene@ksu.lt ir jeigu įdirbis bus pakankamas – bus likviduota turima skola už I-ojo semestro MBD dalį. Nepateikus darbo 
iki nustatytos datos arba pateikus darbą su nepakankamu įdirbiu, kitas perlaikymas – mokamas ir derinamas studento individualiai su 
Studijų skyriumi.  
 
 
 
 


