
TEISĖS FAKULTETO 

TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMOS 5 NUOLATINIŲ SESIJINIŲ STUDENTŲ 

ATSISKAITYMŲ PLANAS 

 

(2021 m. pavasario semestras) 

 

Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 

koordinatoriai 

Komentaras 

2021 m. pavasario  semestras (praktika, baigiamasis egzaminas) 

2021 m. sausio 28 d. 15 

val.  

Baigiamosios teisinės 

praktikos konsultacija 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

Konsultacija vyks online, bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda individualiai.  

2021 m. vasario 13-14 

d. online 

Teisės baigiamojo egzamino 

konsultacijos 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

Studentai bus informuoti, kurių teisinių 

šakų konsultacijos vyks 2021 m. sausio 

mėn. Grafikas konsultacijų bus atsiųstas 

individualiai. 

Iki 2021 m. balandžio 

21 d.  

Baigiamosios teisinės 

praktikos dokumentų 

pateikimas 

Teisė Prodekanas Visi praktikos dokumentai turi būti pateikti 

moodle sistemoje iki numatyto termino.  

2021 m. balandžio 25 

d. 10 val. online 

Baigiamosios teisinės 

praktikos gynimas 

Teisė Prodekanas Olegas 

Beriozovas 

 

Gynimo metu dalyvauja tik tie studentai, 

kurie gavo el. paštu laiškus dalyvauti 

gynime, visi kiti studentai negavę kvietimo 

dalyvauti jų praktikos dokumentai 

vertinami jiems nedalyvaujant.  

2021 m. balandžio 23 

d. 9.00 val. online 

Teisės baigiamasis 

egzaminas 

Teisė Teisės fakulteto 

sudaryta Teisės 

baigiamojo 

egzamino komisija 

Ruoštis pagal Teisės baigiamojo egzamino 

programą, patvirtintą 2020 m. 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto 

Rektoriaus prof. dr. Arūno Augustinaičio 

2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 15 

2021 m. liepos mėn. Diplomų įteikimo šventė Visų programų Akademinė 

bendruomenė 

Data ir adresas bus patikslinti 

2021 m. pavasario  semestras (baigiamasis magistro darbas) 

 

 



1. 

Baigiamojo darbo II dalies (praktinės-teorinės) 

projekto parengimas, pateikimas ir aptarimas su 

baigiamojo darbo vadovu 

Iki vasario 1 d. 

Pateikiamas 

baigiamojo darbo 

vadovui  

 

2. 

Baigiamojo darbo III dalies (empirinės) 

projekto parengimas, pateikimas ir aptarimas su 

baigiamojo darbo vadovu 

Iki vasario 15 d. 

Pateikiamas 

baigiamojo darbo 

vadovui 

 

3. II baigiamojo darbo tarpinis patikinimas Vasario 21 d. 

Baigiamųjų darbų 

tarpinių patikrinimo 

komisija 

Tarpinio patikrinimo komisijos vertinimas, darbai pateikiami 

moodle sistemoje iki vasario 19 d. studentų dalyvavimas pagal 

poreikį apie tai informuojami studentai individualiai 

4. 

Baigiamo darbo rengimo koregavimas pagal 

Tarpinio patikrinimo komisijos pateiktas 

pastabas, suderinimas su baigiamojo darbo 

vadovu (pildoma, jei buvo pateiktos pastabos) 

Iki kovo 1 d. 

Baigiamųjų darbų 

tarpinių patikrinimo 

komisija 

Pakeitimai pateikiami moodle sistemoje, jeigu buvo gautos 

komisijos pastabos. 

5. 

Baigiamojo darbo įvadinės dalies, išvadų ir 

pasiūlymų parengimas, pateikimas ir aptarimas 

su baigiamojo darbo vadovu 

Iki kovo 10 d. 

Pateikiamas 

baigiamojo darbo 

vadovui 

 

6. 
Pirminio baigiamojo darbo projekto pateikimas 

baigiamojo darbo vadovui  
Iki kovo 25 d. 

Pateikiamas 

baigiamojo darbo 

vadovui 

 

7. 
Galutinis baigiamojo darbo pateikimas 

baigiamojo darbo vadovui 
Iki balandžio 10 d.  

Pateikiamas 

baigiamojo darbo 

vadovui 

 

8. 
III/ Galutinis baigiamojo darbo tarpinis 

patikinimas 
Balandžio 15 d. 

Baigiamųjų darbų 

tarpinių patikrinimo 

komisija 

Tarpinio patikrinimo komisijos vertinimas.  

Komisijos išvada, ar studentas gali gintis baigiamąjį darbą. 

Dalyvavimas būtinas. Darbai pateikiami moodle sistemoje iki 

balandžio 13 d.  

9. 

Baigiamo darbo trūkumų pašalinimas pagal 

Tarpinio patikrinimo komisijos pateiktas 

pastabas 

Iki balandžio 29 d. 

Baigiamųjų darbų 

tarpinių patikrinimo 

komisija 

Tarpinio patikrinimo komisijos išvada, ar studentas gali gintis 

baigiamąjį darbą. 

10. 
Baigiamojo darbo įkėlimas į moodle ir elabą 

sistemas 
Iki gegužės 7 d. 

Teisės fakulteto 

prodekanas, vadovai 

Privaloma pateikti darbus į sistemą, nepateikus darbų gintis 

baigiamųjų darbų neleidžiama. 

11. 
Baigiamo darbo įforminimas, pateikimas 

baigiamo darbo vadovui pasirašyti  
Iki gegužės 10 d.  

Pateikiamas 

baigiamojo darbo 

vadovui 

 

12. Baigiamųjų darbų atvežimas į universitetą  Iki gegužės 14 d. 
Teisės fakultetas  

Studijų skyrius 
 



13. Baigiamųjų darbų recenzavimas  Gegžės 17-18 d.  
Teisės fakulteto 

prodekanas 
 

14. Baigiamojo darbo gynimas Gegužės 20-21 d.  
Teisės baigiamųjų 

darbų gynimo komisija 
 

 

Teisės fakulteto prodekanas                                                                                                                                             Olegas Beriozovas 


