KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO
VERSLO MOKYKLOS
ORGANIZACINĖS INOVACIJOS IR VADYBA II PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS
MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO GRAFIKAS 2020 M. RUDENS SEMESTRĄ
(grafikas skirtas OIV magistrantams, pradėjusiems rengti baigiamuosius darbus 2019 m. rugsėjo mėn.)

Nr.

Data

1.

2020-09-19

2.

2020-10-24

3.

2020-11-28

Turinys
Pateikimo būdas
Kam pateikiama?
Pirmoji konsultacija (grupinė ): ,,Baigiamųjų darbų rengimo procesas ir eiga III semestro metu”
Vyksta nuotoliniu būdu, ZOOM, 8:30 – 10:00 val.

Kas pateikia?

Kazimieras Simonavičius University | KSU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81309173248?pwd=akVsMTFHc0N3V2VkRnl5akZHQm5qdz09
Meeting ID: 813 0917 3248
Passcode: 155349
Konsultacijos turinys: darbų rengimo gairės ir grafikas, konsultavimo tvarka ir grafikas, atsakymai į magistrantų klausimus, baigiamųjų
darbų
reikalavimai
I tarpinis žodinis atsiskaitymas: ,,Baigiamojo darbo Metodologinės dalies pristatymas, empirinio tyrimo pradžios
pristatymas”:
Iki I tarpinio atsiskaitymo turi būti atlikta ir sutarta forma pateikta vadovui prieš konsultaciją:
Baigiamojo darbo teorinė dalis, baigiamojo darbo metodologinė dalis, pradėtas empirinis tyrimas ir jo aprašymas.
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 (auditorija bus patikslinta)
II tarpinis žodinis atsiskaitymas: ,,Baigiamojo darbo empirinės dalies ir duomenų analizės pristatymas”
Iki II tarpinio atsiskaitymo turi būti atlikta ir sutarta forma pateikta vadovui prieš konsultaciją:
Baigiamojo darbo empirinė dalis, duomenų analizė, išvados bei rekomendacijos.
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 (auditorija bus patikslinta)

Nr.

Data

Turinys

Galutinis baigiamojo darbo pateikimas
gynimams
4.

Iki 2020-12-20

5. 2021-01-13

Pateikimo būdas

Kam pateikiama?

Atspausdintas, įrištas darbas, Teikiamas KSU Studijų
pateikiamas dviem
skyriui iki 2020 m. gruodžio
egzemplioriais kartu su
20 d. 16:00 val.
skaitmenine darbo laikmena

Kas pateikia?

OIV magistrantai

Pagal reikalavimus atspausdintas, baigiamojo
darbo
vadovo pasirašytas ir įformintas darbas
pateikiamas
galutiniam darbo gynimui
Magistro baigiamojo darbo gynimas
Gynimas vykdomas Rektoriaus patvirtintoje Gynimų komisijoje, 214 aud. 10:00 val. (arba Online, priklausomai nuo situacijos šalyje)
Gynimo trukmė – 30 min.
Baigiamojo darbo pristatymas – prezentacijos forma, 10 min.

Pastabos.
1. Visi tarpiniai atsiskaitymai, užsiėmimai ir konsultacijos, jeigu nenurodyta kitaip, yra privalomi.
2. Visi užsiėmimai bei atsiskaitymai, siekiant išvengti COVID-19 grėsmės, gali būti vykdomi nuotoliniu būdu.
3. Studentai, neatsiskaitę ir / arba negavę MBD įskaitų už II-ojo pusmečio Baigiamojo darbo rezultatus, turi kreiptis individualiai į Studijų skyrių dėl skolos perlaikymo bei
finansinės skolos už perlaikymą apmokėjimo (jeigu privaloma). Gavus skolos perlaikymo informaciją, iki 2020 m. spalio 20 d. 00:00 val. studentas turi atsiųsti savo MBD teorines
dalis, metodologines bei empirinės dalies pradžias (kaip nurodyta praėjusio semestro reikalavimuose) ir užpildytą MBD Turinio formą Verslo mokyklos direktorei Deimantei
Žilinskienei el. paštu deimante.zilinskiene@ksu.lt. Jeigu įdirbis bus pakankamas – bus likviduota turima skola už II-ojo semestro MBD dalį ir studentas bus prileidžiamas prie I
žodinio atsiskaitymo tolimesniam MBD rašymui bei gynimui. Nepateikus darbo iki nustatytos datos arba pateikus darbą su nepakankamu įdirbiu, skola nebus likviduojama ir
studentas nebus prileidžiamas prie tolimesnio MBD atsiskaitymo – I žodinio patikrininimo.

