
KŪRYBOS VISUOMENĖS IR EKONOMIKOS INSTITUTO 

MADOS INDUSTRIJOS NUOLATINIŲ STUDIJŲ BAKALAURO PROGRAMŲ STUDENTŲ  

 7 SEMESTRO  

ATSISKAITYMŲ PLANAS 

 

(2020 m. rudens semestras) 

 

Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 

koordinatoriai 

Komentaras 

2020-10-20 (antradienis)  

Iki 17:00 val. 203 kab. 

 

 MI  Mindaugas 

Kazlauskas/ 

Studijų skyrius 

Šis papildomas plano pristatymas skirtas tiems 

studentams, kurie pavasario semestro metu 

nepristatė baigiamojo darbo plano arba gavo 

neįskaitą ir tiems, kurie buvo ERASMUS ir 

neturėjo galimybės pavasario semestre 

atsiskaityti tiek plano, tiek seminaro. Ant 

baigiamojo darbo plano viršelio būtinai turi būti 

pasirašęs darbo vadovas/arba turi būti 

pateikiamas vadovo patvirtinimas elektroniniu 

paštu mindaugas.kazlauskas@ksu.lt   

 

Planai pateikiami el. paštu: 

mindaugas.kazlauskas@ksu.lt  

 

2020-10-9 (penktadienis)  

14:00 val (per ZOOM 

platformą) 

Bakalauro baigiamojo darbo 

seminaras 

MI  Mindaugas 

Kazlauskas 

Bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir 

profesinės praktikos atsiskaitymų proceso 

pristatymas. 

Iki 2020-11-10 

(antradienis) 

Iki 16:00 val.  

Parengtos bakalauro 

baigiamojo darbo dalies 

pateikimas tarpiniam 

patikrinimui  

MI  Baigiamųjų darbų 

patikrinimo komisija 

Ant baigiamojo darbo plano viršelio būtinai turi 

būti pasirašęs darbo vadovas/arba turi būti 

pateikiamas vadovo patvirtinimas elektroniniu 

paštu mindaugas.kazlauskas@ksu.lt 

Darbai pateikiami Word format, el. paštu: 
mindaugas.kazlauskas@ksu.lt 
 

Iki 2020-11-13  

(penktadienis) 

10:00 val.  per ZOOM 

(nuoroda bus atsiųsta 

Bakalauro baigiamojo darbo 

pirmasis tarpinis patikrinimas 

MI  Baigiamųjų darbų 

patikrinimo komisija  

Patikrinime dalyvauja ir studentai ir komisijos 

nariai. Komisiją sudaro KVEI direktorius. 

Patikrinimas organizuojamas pagal abėcėlę. 

Atsiskaitymų forma, valandos bus patikslinta. 
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kelios dienos prie6 

atsiskaitymą) 

 

 

Iki 2020-12-09  

(trečiadienis) 

Iki 16:00 val. 203 kab.  

 

Parengtos bakalauro 

baigiamojo darbo dalies 

pateikimas galutiniam 

patikrinimui  

MI  Baigiamųjų darbų 

patikrinimo komisija  

Ant baigiamojo darbo plano viršelio būtinai turi 

būti pasirašęs darbo vadovas/arba turi būti 

pateikiamas vadovo patvirtinimas elektroniniu 

paštu mindaugas.kazlauskas@ksu.lt 

Darbai pateikiami Word format, el. paštu: 
mindaugas.kazlauskas@ksu.lt 
 

Iki 2020-12-11  

(penktadienis) 

10:00 val. per ZOOM 

(nuoroda bus atsiųsta 

kelios dienos prie6 

atsiskaitymą) 

 

 

Galutinis bakalauro 

baigiamojo darbo patikrinimas  

MI  Baigiamųjų darbų 

patikrinimo komisija  

Patikrinime dalyvauja ir studentai ir komisijos 

nariai. Komisiją sudaro KVEI direktorius. 

Patikrinimas organizuojamas pagal abėcėlę.  

Patikrinimas organizuojamas pagal abėcėlę.  

Atsiskaitymų forma, valandos bus patikslinta. 

Patikrinimo metu nusprendžiama ar studentas 

gali ginti bakalauro baigiamąjį darbą viešame 

posėdyje. 

 

Iki 2020-12-15 

(antradienis) 

Iki 16:00 val. 203 kab.  

 

Parengtos profesinės praktikos 

ataskaitos pristatymas  

MI  Mindaugas 

Kazlauskas/ 

Studijų skyrius 

Atspausdinta profesinės praktikos ataskaita su 

praktikos vadovo priimančioje organizacijoje 

atsiliepimu pristatoma  studijų koordinatorei 

(203 kab.) 

 

Iki 2020-12-17 

(ketvirtadienis) 

10:00 val.  per ZOOM 

(nuoroda bus atsiųsta 

kelios dienos prieš 

atsiskaitymą) 

 

Profesinės praktikos ataskaitos 

gynimas 

MI  Profesinės praktikos 

gynimo komisija 

Profesinės praktikos gynime dalyvauja ir 

studentai ir komisijos nariai. Komisiją sudaro 

KVEI direktorius. Gynimas organizuojamas 

pagal abėcėlę.  Atsiskaitymų forma, valandos 

bus patikslinta. 

 

Iki 2020-12-17 

(trečiadienis) 

Iki 16:00 val. 203 kab 

Bakalauro baigiamųjų 

darbų pateikimas gynimui 

MI  Mindaugas 

Kazlauskas/ 

Studijų skyrius 

Atspausdinti ir įrišti darbai (2 vnt.) turi būti 

pristatomi nuolatinių studijų koordinatorei. 

Darbų elektroninės versijos įkeliamos  į CD 

arba USB raktą. Atspausdinti ir įrišti 

baigiamieji darbai turi būti pristatyti su darbų 

vadovų parašais. Darbai be vadovų parašų 

priimami nebus. 
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2020-12-17 

(ketvirtadienis) 

Bakalauro baigiamųjų darbų 

perdavimas recenzavimui 

MI Studijų skyrius Studijų koordinatorė pateikia bakalauro 

baigiamuosius darbus recenzentams. 

 

2020-12-22 

(antradienis) 

Recenzijų pateikimas 

studentams 

MI Studijų skyrius Recenzentai pateikia recenzijas nuolatinių 

studijų koordinatoriui, kuris jas (recenzijas) 

persiunčia studentams susipažinti. 

 

2020-12-23  (trečiadienis) Bakalauro baigiamojo darbo 

gynimas 

MI  Baigiamųjų darbų 

gynimo komisija 

Gynimas organizuojamas pagal abėcėlę, 

Rektoriaus patvirtintoje komisijoje. 

 

2021 m. Sausio mėn. 

pabaiga 

Diplomų įteikimo šventė MI   Data ir adresas bus patikslinti. 


