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Pirmosios studijų pakopos (bakalauro) tikslas – ugdyti bendrąsias ir pasirinktos studijų krypties 

dalykines kompetencijas. Šios universitetin÷s studijos baigiamos parengiant baigiamąjį darbą ir jį 

apginant, jo tikslas – geb÷jimų atlikti tyrimus ugdymas. Studentas, apgynęs pirmosios pakopos 

studijų baigiamąjį darbą, geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mokslin÷ms, 

profesin÷s veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

laim÷jimais ir metodais. Baigusiesiems pirmosios pakopos studijas suteikiamas bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis, ir jas galima toliau tęsti antroje studijų pakopoje (magistrantūroje).  

Pirmosios studijų pakopos (bakalauro) baigiamasis darbas – tai savarankiškas darbas, atspindintis 

studento įgytas teorines žinias ir geb÷jimus nagrin÷jant pasirinktą tyrimo problemą. Baigiamieji 

darbai gali būti analitiniai, eksperimentiniai, projektiniai.  

Baigiamojo darbo apimtis priklauso nuo pasirinktos temos, atliktų tyrimų, sukauptos medžiagos. 

Rekomenduojama darbo apimtis yra ne mažiau kaip 30 (1,5 spaudos lankas ir 60000 spaudos 

ženklų, įskaitant tarpus) puslapių, neįskaitant priedų. 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

Baigiamasis darbas rengiamas laikantis darbo rengimo grafiko, numatyto baigiamojo darbo 

užduotyje. Baigiamojo darbo rengimas pradedamas renkant pirminę medžiagą ir detaliai 

susipažįstant su analizuojamu objektu. Surenkama reikiama literatūra, statistin÷ medžiaga, norminiai 

ir normatyviniai dokumentai, papildomi šaltiniai ir, jei reikia, atliekami tyrimai. Baigiamojo darbo 

eigą kontroliuoja darbo vadovas.  

 

BAIGIAMOJO DARBO SUDöTINöS DALYS 

 

Pirmos studijų pakopos baigiamąjį darbą sudaro tekstin÷ dalis (įvadas, literatūros apžvalga, darbo 

rezultatai, išvados ir pasiūlymai ir kt.) ir, jei reikalingi, priedai. 

Baigiamojo darbo struktūrą sudaro tokie privalomi elementai: 

- tituliniai lapai (1 ir 2 priedai); 

- turinys; 

- santrauka lietuvių ir užsienio (anglų) kalbomis (3 ir 4 priedai); 

- įvadas; 

- literatūros apžvalga (situacijos analiz÷); 

- darbo metodika; 

- darbo rezultatai; 



2 

- išvados (ir pasiūlymai, rekomendacijos); 

- literatūra; 

- priedai (jeigu jų yra) (7 priedas). 

 
Titulinis lapas 

 
Tituliniame lape pateikiama pagrindin÷ privalomoji informacija apie paruoštą baigiamąjį darbą: 

universiteto, fakulteto ir instituto, kuriame buvo parengtas baigiamasis darbas, pavadinimas; darbo 

autoriaus vardas ir pavard÷; darbo pavadinimas; studijų sritis; studijų kryptis; studijų programa; 

darbo vadovo, instituto direktoriaus, darbo recenzento vardas ir pavard÷; darbo parengimo metai (1 

priedas).  

 

Turinys 

 

Turinyje nurodomi visų darbo skyrių, poskyrių pavadinimai, dešin÷je lapo pus÷je, nurodant 

kuriame puslapyje jie prasideda. Skyrių pavadinimai turi būti rašomi didžiosiomis, poskyrių – 

mažosiomis raid÷mis. 

Santrauka 

 

Santrauka – tai trumpas baigiamojo darbo esm÷s išd÷stymas lietuvių ir viena iš užsienio kalbų 

(anglų, vokiečių ir kt.), kurios apimtis kiekviena kalba atskirai apie 0,5 puslapio arba 150 – 300 

žodžių. Santrauka pradedama rašyti nuo baigiamojo darbo bibliografinio aprašo (pateiktas žemiau), 

toliau pateikiama pati darbo santrauka.  

 

Baigiamojo darbo aprašo pavyzdys lietuvių k. 

Pavardenis V. Kauno marių regioninio parko medynų tinkamumo rekreacijai pagrindimas. 

Miškininkyst÷s pagrindinių studijų baigiamasis darbas / vadovas doc. dr. V. Vadovaitis; Aleksandro 

Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos institutas. – 

Akademija, 2010. – 35 p.: 65458 sp. ž. 

 

Baigiamojo darbo aprašo pavyzdys anglų k. 

Pavardenis V. Forest stands fitting for recreation in Kauno marios regional park. Final Theses in 

Forestry / supervisor assoc. prof. dr.  V. Vadovaitis; Institute of Environment and Ecology, Faculty 
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of Forest Sciences and Ecology, Aleksandras Stulginskis University. – Akademija, 2010. – 35 p.: 

65458 characters . 

 

Toliau rašoma santrauka anglų kalba. 

 

Pagrindin÷s sąvokos ir jų apibr÷žimai 

 

Šioje darbo dalyje galima pateikti baigiamajame darbe vartotų terminų ir sąvokų apibūdinimą. Terminai 

(sąvokos) aprašomi lietuviškos ab÷c÷l÷s tvarka. Santrumpų sąrašas – teikiamas tik esant poreikiui, jei 

darbe dažnai naudojamų nestandartinių santrumpų skaičius – 5 ar daugiau. 

 

Įvadas 

 

Įvade pabr÷žiamas ir pagrindžiamas pasirinktos temos problemos, sprendžiamos darbe, 

aktualumas, nurodomas darbo tikslas ir uždaviniai. 

- aktualumas. Aktualumo požymiai: 1) pasirinkto darbo dalyko svarbumas teorijai ar praktikai 

šiuolaikiniame mokslo ir technologijos vystymosi etape; 2) pasirinkto tyrimo dalyko taikymo 

neatid÷liotino mokslinio pagrindimo reikalingumas; 

- tikslas – bendraties forma formuluojamas numatomas darbo rezultatas. Tikslui išreikšti 

naudotini vaiksmažodžiai: ištirti, išnagrin÷ti, nustatyti, pagrįsti, išanalizuoti, apibūdinti, apibr÷žti, 

atskleisti, numatyti, parengti, sudaryti, sukurti ir pan. 

- uždaviniai – pateikiamas sąrašas esminių klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, norint pasiekti 

užsibr÷žtą tikslą. Baigiamajame darbe jų gali būti 3–5. Kiekvieno uždavinio sprendimas tur÷tų būti 

aprašomas atskirame pagrindin÷s dalies skirsnyje. 

Rekomenduojama „Įvado“ teksto apimtis 1–2 puslapiai. 

 

Literatūros apžvalga 

 

Skyriuje turi būti aprašytas pasirinktos temos ištirtumas, t. y. mokslo dalyko, kurio dalį sudaro 

vykdomas tyrimas, laim÷jimai, įvertinamas žinių nepakankamumas ar prieštaringumas. Ši darbo 

dalis gali būti išskaidyta į poskyrius. Rašant šią dalį būtina pateikti kitų autorių duomenis, citatas ir 

tyrimo rezultatus. Rekomenduojama šios dalies apimtis – 5 – 10 puslapių. 

Tekstas gali būti rašomas: 
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1) referatyviai – nurodant, ką ir kaip nagrin÷jamu klausimu rašo skirtingi autoriai, 

atkreipiant d÷mesį į bendrus ir skirtingus teiginius bei nuomonių įvairovę; 

2) chronologiškai – skirtingų autorių rezultatus, susijusius su darbo tema, išd÷stant 

chronologine tvarka, naudojant chronologinį istorinį ar loginį metodą; 

3) problemiškai – apibūdinant kitų autorių tyrimų rezultatus ir keliant klausimus, į kuriuos 

atsakyti nepakanka turimų žinių; 

4) kombinuotai – naudojant anksčiau išvardintų būdų elementus. 

Apžvalgos pabaigoje turi būti padaromos apibendrinančios išvados, kurios apibūdintų iškilusią 

problemą ir pad÷tų parinkti darbo metodus. Pageidautina pateikti problemos formuluotes. 

Baigiamasis darbas privalo būti tinkamai bibliografiškai įformintas. Privaloma pateikti bet 

kokios tekste esančios kitų autorių informacijos nuorodą į šaltinį: skaičiaus, datos, lentel÷s, 

diagramos, paveikslo, teiginio ir kt. 

Literatūros apžvalgos skyriai tur÷tų sudaryti 10 – 15 % teksto. Baigiamajame darbe turi būti 

panaudota ne mažiau kaip 20 mokslin÷s informacijos šaltinių. Mokslin÷s informacijos šaltinis 

(monografija, disertacija, straipsnis, knyga bei kiti šaltiniai) – dokumentas, atitinkantis mokslo 

darbui keliamus reikalavimus. Mokslin÷s informacijos šaltiniai gali būti spausdinti ir nespausdinti 

(interaktyvūs). 

 

Darbo metodika 

 

Darbo metodika išd÷stoma išsamiai aprašant darbo objektą (objektus), metodus, darbo sąlygas.  

Darbo metodiką lemia darbo tikslas ir turinys. Ji gali būti išskaidoma į poskyrius. Metodin÷s dalies 

apimtis n÷ra ribojama, tačiau ji negali viršyti darbo rezultatų ir jų analiz÷s apimties.  

Metodika turi būti parašyta detaliai, kad skaitančiajam nekiltų klausimų d÷l darbo eigos, naudotos 

įrangos ar pan. 

Sąlygiškai galima skirti dvi metodų grupes: medžiagų rinkimo ir duomenų apdorojimo. 

Metodikos skyriuje išvardinami darbo metodai, nurodant jų pavadinimą. Darbo metodai vardinami 

pradedant nuo svarbiausiųjų. Standartinius metodus pakanka išvardyti pateikiant nuorodas, o 

nestandartinius, specifinius būtina apibūdinti detaliai.  

Būtina aprašyti ir duomenų rinkimo metodus.  
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Darbo rezultatai 

 

Tai pagrindin÷ baigiamojo darbo dalis, kurioje pateikiami svarbiausi darbo autoriaus atliktų darbų 

rezultatai. Duomenys iliustruojami paveikslais ir/arba pateikiami lentel÷se (duomenys 

nedubliuojami). Paveiksluose ir lentel÷se turi būti pateiktų duomenų patikimumo statistiniai 

rodikliai. Gauti rezultatai turi atsakyti į darbo įvade suformuluotus uždavinius.  

Labai svarbus yra loginis pereinamasis ryšys tarp atskirų šios dalies skyrių ir poskyrių. 

Kiekvienas skyrius turi būti nuoseklus: tur÷ti pradžią, rezultatų pateikimą ir aptarimą bei pabaigą, 

kurioje būtų trumpai apibendrinti gauti rezultatai. 

Rezultatų aprašymas turi būti lakoniškas ir trumpas. Lentelių ir paveikslo perpasakoti nereikia. 

Nurodomi tik d÷sningumai,  išplaukiantys iš lentelių ir paveikslų.  

Iliustracin÷ medžiaga ir tekstas turi vienas kitą papildyti, o ne kartoti. 

Darbo rezultatų dalies apimtis – 60–70 % teksto. 

 

Išvados ir pasiūlymai 

 

Darbo išvados turi atspind÷ti darbo tikslą ar atsakyti į suformuluotus darbo uždavinius. Jos turi 

būti trumpos, aiškios ir konkrečios. Perskaičius išvadą, turi būti aišku, kas nustatyta, įvertinta ar pan. 

Pageidautina, kad išvadų skaičius atitiktų uždavinių skaičių. Išvados numeruojamos. Kai darbe 

pateikiami pasiūlymai, jie formuluojami po išvadų. 

 

Literatūros sąrašas 

 

Šiame skyriuje pateikiamos žinios apie literatūros šaltinius, minimus ar cituojamus baigiamajame 

darbe. Bibliografiniai įrašai rūšiuojami autorių (o jei autoriai nenurodomi,– antraščių) ab÷c÷l÷s 

tvarka ir numeruojami iš eil÷s. Kiekvienas tekste minimas literatūros šaltinis turi būti nurodytas 

literatūros sąraše. Šaltiniai nurodomi originalo kalba. Pirmiausiai pateikiami literatūros šaltiniai 

lotyniškomis raid÷mis, toliau – kitomis originalo kalbomis.   
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Informacijos šaltinių citavimo ir bibliografinių aprašų pavyzdžiai 

 

Nuoroda tekste – tai kito autoriaus sukurto teksto ištraukos, išreikštų minčių, padarytų išvadų, 

gautų matematinių formulių, sukurto įrenginio ir pan. nurodymo tekste priemon÷. Nuorodoms tekste 

pateikti dažniausiai yra vartojami bibliografiniai aprašai kurie gali būti: 

- pagrindiniame tekste, 

- puslapio išnašoje, 

- darbo pabaigoje. 

Nurodant informacijos šaltinio bibliografinį aprašą pagrindiniame tekste, vartojami lenktiniai 

skliaustai „( )“. Tekste gali būti pateikiami tokie informacijos šaltinio elementai: 1) autorius(-iai); 2) 

metai; 3) puslapis(-iai); 4) indeksas. 

Tekste cituojant vieno autoriaus mokslinį darbą, lenktiniuose skliaustuose rašoma tik autoriaus 

pavard÷ ir informacijos šaltinio publikavimo metai, juos atskiriant kableliu. 

Pvz.: (Pavardenis, 2006)  

Puslapis(-iai) nurodomas didel÷s apimties informacijos šaltinių (monografijos, knygos, 

enciklopedijos, ataskaitos ir pan.) ar cituojant konkrečią informacijos šaltinio teksto dalį. 

Pvz.: (Pavardenis, 2005, p. 35–36) 

Jeigu informacijos šaltinio autorius(-iai) ir  išleidimo metai sutampa, papildomai naudojamas 

indeksas. 

Pvz.: (Pavardenis, 2012 A) ir (Pavardenis, 2012 B) 

Jeigu cituojama kelių ar keliolikos autorių naudota ta pati mintis (fraz÷), tada bibliografiniai 

aprašai atskiriami kabliataškiu. 

Pvz.: (Pavardenis, 2012; Pavardaitis, 2011)  

Jeigu to paties autoriaus teiginys yra vartotas skirtinguose informacijos šaltiniuose, 

bibliografin÷je nuorodoje nurodomas autorius ir informacijos šaltinių publikavimo metai, kurie 

atskiriami kabliataškiu: 

Pvz.: (Pavardenis, 2010; 2011; 2012) 

Jeigu informacijos šaltinio autorių yra daugiau nei du, bibliografin÷je nuorodoje pateikiamas tik 

pirmasis, likusius autorius pažymint „ir kt.“ lietuvių kalba publikuotų arba „et al.“ ne lietuvių kalba 

publikuotų informacijos šaltinių: 

Pvz.: (Pavardenis ir kt., 2010) arba (Pavardenis et al., 2010) 

Jeigu informacijos šaltinio autorius yra institucija, bibliografin÷je nuorodoje rašomas institucijos 

pavadinimas. Esant ilgam institucijos pavadinimui (ilgesniam nei du žodžiai), galima viso 

pavadinimo ir nerašyti: 
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Pvz.: (Generalin÷ miškų ur÷dija prie Aplinkos ministerijos, 2010) arba (Generalin÷ miškų ..., 

2010) 

Kai tekste perteikiama mokslinio literatūros šaltinio autoriaus mintis nepažodžiui, bibliografin÷je 

nuorodoje turi būti pateikta ir autoriaus pirmoji vardo raid÷, o lenktiniuose skliaustuose rašomi tik 

metai (jei reikia, puslapis, indeksas).  

Pvz.: „… atliktuose tyrimuose V.Pavardenis ir V.Pavardaitis (2013) įrod÷ dvi…  ” 

Cituojant informacijos šaltinius puslapio išnašose, tekste turi būti nurodomi numeruojami 

indeksai (1; 2 ir t. t.), o bibliografiniai aprašai pateikiami puslapio apačioje. Visos puslapio išnašose 

pateiktos bibliografin÷s nuorodos turi būti pateiktos literatūros sąraše baigiamojo darbo pabaigoje. 

Įprastai bibliografin÷s nuorodos puslapio išnašose yra trumpesn÷s nei literatūros sąraše.  

Pvz.: „… atliktuose tyrimuose V.Pavardenis ir V.Pavardaitis
1
 pateik÷ dvi…, tačiau A.Pavardutis

2
 pateik÷ ...“ 

________________ 

1
Pavardenis V., Pavardaitis, V. Metai. Antrašt÷. Skelbimo vieta. Numeris. Apimtis. 

2
Pavardutis A. Metai. Antrašt÷. Skelbimo vieta. Numeris. Apimtis. 

Kiekvienas tekste minimas literatūros šaltinis turi būti nurodytas literatūros sąraše. Jame neturi 

būti šaltinių, nepamin÷tų tekste. Literatūros sąrašas priklausomai nuo pasirinkto citavimo stiliaus 

gali būti sudaromas ab÷c÷l÷s ir rašmenų arba citavimo eil÷s tvarka. Sudarant sąrašą ab÷c÷l÷s tvarka, 

pradedama šaltiniais, kurie parašyti ta pačia kalba kaip ir mokslinio kūrinio tekstas, po jų eil÷s 

tvarka apibūdinami šaltiniai, parašyti lotynų rašmenimis, kirilica ir kitais rašmenimis. Literatūros 

šaltiniai numeruojami eil÷s tvarka ir sąraše pateikiami originalo kalba. 

Bibliografiniai aprašai literatūros sąraše turi būti sudaromi vadovaujantis žurnalo ,,Žem÷s ūkio 

mokslai“ nurodymais autoriams (http://www.asu.lt/vagos/lt/16496), standartų nustatytomis 

taisykl÷mis ir žemiau tekste pateiktais pavyzdžiais:  

Knygos: 

Daug÷lien÷ N. 2010. Žolynų ekosistemos: monografija. Akademija: Lutut÷. P. 319.  

Makšt÷nien÷ S., Velykis A., Arlauskien÷ A. 2008. Tausojamoji žemdirbyst÷ našiuose 

dirvožemiuose: monografija. Akademija, K÷dainių r.: Lietuvos žemdirbyst÷s institutas. P. 327. 

Straipsniai iš mokslo žurnalų ir tęstinių leidinių:  

Kerpauskas P., Kučinskas V. 2010. Augalo lapo energin÷s apykaitos kitimas d÷l aplinkos 

temperatūros. Žem÷s ūkio mokslai. Nr. 1–2. P. 41–46.  

Velichka R., Rimkevichene M., Martsinkyavichene A. 2006. Changes in the properties of a loamy 

Gleyic Cambisol as related to the saturation of crop rotations with rape. Eurasian Soil Science. Vol. 

39. No. 9. P. 1002–2293.  
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Abalikštien÷ E. 2009. Analysis of Free State Land in Kaunas County. Rural Development 2009: 

Scientific conference Proceedings. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. Vol. 4. P. 95–98.  

Straipsniai iš knygų:  

Ivavičiūt÷ G. 2007. Protected areas and their land use in Lithuania. In: Baltijos šalių žem÷tvarka 

2007. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. P. 23–37.  

Standartai:  

LST ISO 15836:2007. Informacija ir dokumentai. Dublin Core metaduomenų elementų grup÷ 

(tapatus ISO 15836:2003). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2007.  

Patentai:  

Elektromagnetinis šilumos ir vandens kiekio skaitiklis. Int. Cl7: G 01 K 17/16. Lietuvos patentas, 

4851. 2001 10 25. 

Elektroniniai šaltiniai 

Tipin÷ elektroninio šaltinio aprašo struktūra: 

Teikinio autorius. Teikinio antrašt÷ // Pagrindinio dokumento antrašt÷ [Laikmenos žyma] / Pagrindinio 

dokumento autorius arba pirmieji atsakomyb÷s duomenys. Laidos (leidimo) duomenys. Skelbimo 

duomenys. Teikinio vieta pagrindiniame dokumente. Nuorodos sudarymo data (privaloma 

interaktyviems dokumentams). Prieiga. 

Baltr÷nas P., Vaišis V. 2007. Naftos produktų sorbentai aplinkosaugoje: monografija [interaktyvus]. 

Vilnius: Technika. 165 p. [žiūr÷ta 2011-03-21]. Prieiga per internetą: 

http://www.ebooks.vgtu.lt/product/naftos-produkt-sorbentai-aplinkosaugoje. 

Straipsniai iš elektroninių šaltinių:  

Končius D. 2010. Biogeninių elementų fosforo ir kalio dinamika balkšvažemyje. Žem÷s ūkio 

mokslai. T. 17. Nr. 1–2. P. 1–8 [žiūr÷ta 2011-03-21]. Prieiga per internetą: 

http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2010/1-2/1-8.pdf  

Kolukisaoglu Ü., Thurow K. 2010. Future and frontiers of automated screening in plant sciences. 

Plant Sciences. Vol. 178. Issue 6. P. 476–484 [žiūr÷ta 2011-03-21]. Prieiga per duomenų bazę 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/  

Straipsnis (teikinys) iš elektronin÷s laikmenos: 

Valiulyt÷ I. Išlaidos krašto apsaugai, jų pagrįstumas ir tikslingumas // Sociumas [interaktyvus]. 2000, 

vasaris. Prieiga per internetą: http://www.sociumas.lt/ [žiūr÷ta 2002 02 02] 

Interaktyvus teis÷s aktas: 
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D÷l Lietuvos miškingumo didinimo programos patvirtinimo [interaktyvus] / Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro įsakymas: 2002 12 02, Nr. 616/471. 

Prieiga per internetą< www.lrs.lt>. [žiūr÷ta 2010 05 15]. 

Interaktyvi veiklos ataskaita: 

Generalin÷ miškų ur÷dija (2011). Valstyb÷s turto panaudojimo efektyvumas valstybiniuose 

miškuose [interaktyvus]. 201109 28. Prieiga per internetą: http://www.gmu.lt/images/default/ 

source/attachments/Naujienos/ 2011–09–28_pristatymas_seimo_biudzeto_ir_finansu_ 

komitetui.pdf. [žiūr÷ta 2011 10 04]. 

Literatūros sąraše turi būti pamin÷ti visi informacijos šaltinio autoriai nepriklausomai nuo jų 

kiekio. Literatūros sąrašo bibliografiniuose aprašuose mokslin÷s informacijos šaltinių pavadinimai 

netrumpinami. 

Priedai 

 

Baigiamojo darbo pabaigoje pateikiami priedai, jei jie iš esm÷s papildo ir praturtina darbą. 

Kiekvienas priedas pradedamas naujame puslapyje ir pateikiamas pagal sudarytą sąrašą.  
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BENDRIEJI BAIGIAMOJO DARBO RANKRAŠČIO ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 

 

Lapo parašt÷s ir parametrai 

 

Lapo dydis A4 – 210x297 mm, orientacija vertikali (Portrait). Tekstas spausdinamas 

kompiuteriu, laikantis dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių. Lapo paraščių dydžiai tokie: 

kair÷j÷ pus÷j÷ (Left) – 2,5 cm, dešin÷je (Right) – 2,0 cm, viršuje (Top) ir apačioje (Bottom) – 2,0 cm. 

Teksto eilut÷s iš abiejų pusių sulygintos. Kiekviena pastraipa pradedama naujoje eilut÷je, 

atitraukiant nuo kairiojo krašto ne daugiau kaip 2,2 cm. Spausdinama vienoje lapo pus÷je 12 punktų 

Times New Roman šriftu ir 1,5 intervalu (Line spacing) tarp eilučių. 

 

Teksto skirstymas 

 

Darbo tekstin÷ dalis skirstoma į užbaigtas dalis, turinčias savo antraštes: skyrius, poskyrius, 

skyrelius, o šie – punktus, punktų papunkčius.  

Skyriai, poskyriai, skyreliai turi pavadinimus ir numeruojami iš eil÷s arabiškais skaitmenimis, 

pavyzdžiui, 2.; 2.1.; 2.1.1. (po kiekvieno skaitmens rašomas taškas). Numeruojamos tik skyrių 

„Literatūros apžvalga“, „Darbo metodika“, „Darbo rezultatai“, „Išvados“ antrašt÷s. Nenumeruojamų 

skyrių (pvz., „Įvadas“, „Literatūra“ ir kt.) antraščių stilius sutampa su numeruojamų skyrių antraščių 

stiliumi. 

Skyrių, poskyrių bei skyrelių pavadinimai turi būti glausti, aiškūs, prasmingi. Pavadinimai neturi 

kartotis. Neleistina, kad viena iš darbo dalių vadintųsi taip pat kaip visas darbas. Jei pavadinimas 

ilgesnis (netur÷tų būti daugiau kaip 12 žodžių), jis gali būti rašomas per 2 ar 3 eilutes. 

Skyrių pavadinimai  rašomi centruotai didžiosiomis paryškintomis raid÷mis (šrifto dydis – 14 pt). 

Skyriai visuomet pradedami spausdinti naujame puslapyje. 

Poskyrių pavadinimas spausdinamas centruotai mažosiomis paryškintomis raid÷mis, pirmoji raid÷ 

– didžioji (šrifto dydis – 14 pt). Poskyriai spausdinami tame pačiame puslapyje. Jei po poskyrio 

teksto puslapyje liko nedaug vietos, tai naujo poskyrio pavadinimą geriau kelti į naują puslapį.  

Skyrelių pavadinimo pirmoji raid÷ didžioji, kitos – mažosios (šrifto dydis – 12), paryškintos 

(Bold); pats pavadinimas rašomas nuo kairiojo krašto. 

Taškai po pavadinimų nerašomi. Žodžiai, esantys pavadinimuose, nekeliami. Pavadinimų 

pabraukti nereikia.  
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Skyrių, poskyrių, skyrelių antrašt÷s atskiriamos nuo teksto papildomu intervalu. Pavadinimų 

skyrimo intervalas visose darbo dalyse turi būti vienodas. 

 

Lentel÷s, iliustracijos (paveikslai, nuotraukos, diagramos, grafikai, schemos ir kt.) 

 

Lentel÷s ir paveikslai tekste pateikiami ten, kur jie paminimi pirmą kartą. Lentel÷s turi tur÷ti 

aiškius pavadinimus, spausdinamus jų viršuje. Pavadinimai bei pastabos po lentel÷mis rašomi 10 pt 

šriftu, tarp pavadinimo ir lentel÷s paliekant 1 eilut÷s tarpą. Po lentel÷s prieš tekstą taip pat paliekama 

tuščia eilut÷. Tekstas lentel÷se rašomas 9–12 šrifto dydžiu,  rekomenduotinas atstumas tarp eilučių – 

1,0 tntervalo.  

Lentel÷se pateikiama tik tam tikra tvarka sugrupuota skaitmenin÷ medžiaga. Skaitmeniniai 

rodikliai privalo tur÷ti vienodą skaičių ženklų po kablelio. Jei skiltyje ar eilut÷je n÷ra skaitmens, jo 

vietoje rašomas brūkšnys. 

Jei lentel÷ netelpa puslapyje, jos skiltys numeruojamos, o lentel÷ tęsiama kitame puslapyje 

perkeliant tik atitinkamą skilčių numeraciją. Jei lentel÷ labai plati, ją galima braižyti išilgai puslapio 

(Landscape).  

Lentel÷s ir paveikslai numeruojami ištisine seka visame darbe (pvz., 1 lentel÷, 2 lentel÷ ir t. t.). 

Lentel÷s pavyzdys pateiktas 1 pav. 

1 lentel÷. Lentel÷s pavadinimas 
Eilučių 

pavadinimų 
antrašt÷ 

Skilties antrašt÷ Skilties antrašt÷ 
    

    
     

 
1 pav. Lentel÷s pavyzdys 

 
Pateikiant lentelę, publikuotą kitame šaltinyje, prie lentel÷s pavadinimo skliausteliuose nurodomas 

autorius ir metai. 

Iliustracijos įvardijamos kaip paveikslai, nuotraukos, diagramos, grafikai, schemos po jų numerio 

sutrumpintai rašant „pav.“ (pvz., 2 pav.: 1 pav. Egl÷s želdinių vidutinis aukštis skirtingose 

augaviet÷se). Iliustracijos numeruojamos ištisine seka, ne pagal atskirus skyrius.  
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1 pav. Egl÷s želdinių vidutinis aukštis skirtingose augaviet÷se 

2 pav. Paveikslo pavyzdys 

Numeriai ir pavadinimai rašomi po iliustracija tame pačiame puslapyje. Lentelių ir paveikslų 

numeracija atskira. 

 

Puslapių numeracija 

 

Dokumento lapai numeruojami ištisai, pradedant nuo lapo, kuriame yra turinio pradžia. Numeris 

arabiškais skaičiais įterpiamas lapo apačioje, eilut÷s centre. Numerio šriftas ir jo dydis toks pats, kaip 

ir pastraipos teksto simbolių. 

 

Darbo įrišimas 

 

Parengtas baigiamasis darbas įrišamas kietu viršeliu. Paskutiniame viršelyje iš vidaus pus÷s 

įklijuojamas vokas vadovo atsiliepimui ir recenzento recenzijai patalpinti. 
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BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA 
 

Baigiamųjų darbų rengimas 
 

Baigiamųjų darbų tematikos pagal studijų programas yra sudaromos pagal Miškų ir ekologijos 

fakulteto institutų pasiūlymus ir tvirtinamos Miškų ir ekologijos fakulteto studijų komisijoje. 

Baigiamųjų darbų temas siūlo d÷stytojai, d÷stantys pagal atitinkamas studijų programas, pagal savo 

d÷stomo dalyko tematiką arba praktinę, mokslo tiriamąją veiklą. Baigiamojo darbo vadovu gali būti 

magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ir bent 2 metų mokslinio tiriamojo arba praktinio 

darbo patirtį baigiamojo darbo srityje turintis asmuo.  

Studentas baigiamojo darbo temą renkasi iš patvirtintų temų sąrašo 4–6 semestrų pradžioje ir 

kreipiasi į instituto direktorių temai patvirtinti ir darbo vadovui paskirti.  

Studentas per dvi savaites nuo baigiamojo darbo temos gavimo kartu su vadovu sudaro 

baigiamojo darbo rengimo užduotį (5 priedas). Joje numatomas turinys, darbo rengimo grafikas, 

darbo parengimo galutin÷ data. Užduotį pasirašo studentas ir darbo vadovas, tvirtina instituto 

direktorius. Darbo turinys turi tur÷ti bendruosiuose baigiamojo darbo rengimo metodiniuose 

patarimuose pateiktas sud÷tis dalis. Užduotis sudaroma trimis egzemplioriais: vienas atiduodamas 

institutui, antrasis – dekanatui, trečiasis – studentui.  

Darbas rengiamas pagal užduotyje sudarytą rengimo grafiką. Kiekvieno etapo pabaigoje 

studentas ir darbo vadovas aptaria atliktus darbus, jų rezultatyvumą, būtinus koregavimus, naujo 

darbų etapo metodiką, informacinius šaltinius. Nesilaikant baigiamojo darbo rengimo grafiko, 

vadovas apie tokį atvejį informuoja instituto direktorių, kuris, išanalizavęs situaciją, pateikia 

informaciją dekanatui.  

Darbo vadovo pareigos 

1. Konsultuoti studentą sudarant baigiamojo darbo rengimo užduotį. 

2. Įvertinti studento surinktą ir išanalizuotą literatūrą. 

3. Konsultuoti nustatant tyrimo tikslus  ir uždavinius, tyrimo objektą ir sudarant tyrimo metodiką. 

4. Teikti konsultacijas kiekvieno baigiamojo darbo rengimo etapo pradžioje ir įvertinti jo rezultatus. 

5. Perskaityti visą parengtą baigiamąjį darbą, įvertinant jo turinio ir studijų programos atitiktį, 

studento pastangas, tyrimų rezultatus, ir parašyti atsiliepimą. 

Studento pareigos 

1. Padedant vadovui, sudaryti baigiamojo darbo rengimo užduotį ir laiku ją pateikti institutui bei 

dekanatui. 

2. Surinkti reikiamą literatūrą, ją susisteminti. 
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3. Padedant vadovui, nustatyti darbo tikslus ir uždavinius, apibr÷žti darbo objektą, sudaryti darbo 

planą. 

4. Sudaryti tyrimo metodiką. 

5. Laikytis baigiamojo darbo rengimo metodinių nurodymų nuostatų. 

6. Nustatytais terminais užbaigtą darbą pateikti darbo vadovui (ne mažiau kaip 2 savait÷s iki gynimo 

institute) ir recenzentui (ne mažiau kaip savait÷ iki viešo gynimo). 

7. Darbą apginti institute. 

8. Ne mažiau kaip dviem dienoms likus iki viešo gynimo dienos, baigiamąjį darbą pristatyti į 

kuruojantį dekanatą. 

9. Dekano sudarytame darbų gynimo grafike nurodytu laiku darbą apginti Baigiamųjų darbų ir 

egzaminų vertinimo komisijoje, laikantis reikalavimų, nurodytų Baigiamųjų darbų viešo gynimo 

skyriuje. 

Darbo vadovo teis÷s 

1. Gauti iš studento informaciją apie darbo rengimo eigą ir šią eigą paliudijančius dokumentus 

(surinktą literatūrą, atliktus skaičiavimus, parengtas darbo dalis ir pan.). 

2. Atsisakyti vadovauti baigiamojo darbo rengimui, jeigu studentas visiškai nesilaiko darbo rengimo 

grafiko.  

Studento teis÷s 

1. Tikslinti temos pavadinimą, nekeičiant jos iš esm÷s ir koreguoti baigiamojo darbo užduotį, jeigu 

iki viešojo gynimo liko ne mažiau kaip 1,5 m÷nesio. 

2. Prašyti vadovo konsultuoti metodikos sudarymo, medžiagos išd÷stymo ir sisteminimo klausimais. 

3. Prašyti pakeisti darbo vadovą, jeigu vadovas nesilaiko nurodytų pareigų. Prašymas tenkintinas, 

jeigu prašymo motyvai yra argumentuoti ir iki viešo gynimo liko ne mažiau kaip vienas m÷nuo. 

4. Likus 2 savait÷ms iki baigiamojo darbo gybimo institute, studentas turi darbą užbaigti ir neįrištą 

įteikti vadovui. Vadovas darbą turi perskaityti per 3 darbo dienas ir parašyti atsiliepimą, gali 

rekomenduoti studentui operatyviai pašalinti trūkumus ir pakartotinai pateikti. 

Darbo gynimo institute metu studentas trumpai pristato darbo tikslą, uždavinius ir kokius 

metodus taikydamas gavo rezultatus, pakomentuoja gautus rezultatus, įvertina jų reikšmingumą. Po 

to studentas atsako į instituto komisijos narių klausimus. Atsižvelgiant į studento pasisakymą, 

atsakymus į klausimus, institutas priima sprendimą d÷l instituto rekomendacijos ginti darbą viešai. 

Jeigu sprendimas yra teigiamas, paskiriamas recenzentas, ir studentas gali tęsti darbo recenzavimo ir 

gynimo procedūrą. Jeigu sprendimas yra neigiamas, tai darbas laikomas neparengtu, jis turi būti 

taisomas iš esm÷s ir ginamas po metų dekano patvirtintame grafike nustatytu laiku.  
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Baigiamųjų darbų viešas gynimas 

 

Studentas, parengęs darbą ir turintis instituto leidimą darbą ginti viešai, likus 5 darbo dienoms iki 

viešo gynimo, turi įrištą darbą kartu su vadovo atsiliepimu perduoti recenzentui. Recenzentas per 3 

darbo dienas perskaito darbą ir jį įvertina pagal šiuos kriterijus: 

- darbo struktūros atitiktis nustatytus reikalavimus; 

 - darbo tikslo, uždavinių, tyrimo objekto suformulavimas ir suderinimas; 

- tyrimo metodikos pasirinkimo pagrįstumas ir tyrimo metodų naujumas; 

- darbo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo lygis (pagal kiekvieną uždavinį); 

- santraukos informatyvumas; 

 - kalbos stiliaus ir rašybos taisyklingumas; 

 - lentelių, paveikslų ir formulių įforminimas; 

- literatūros pasirinkimas, susisteminimas, jos pritaikymas teoriniams teiginiams ir tyrimo 

rezultatams pagrįsti; 

 - darbo rezultatų (analiz÷s, skaičiavimų, projektavimo) vert÷ ir pateikimo kokyb÷; 

 - darbo rezultatų apibendrinimas; 

- išvadų pagrįstumas. 

Recenzentas įvertina pagal kiekvieną kriterijų. Recenzijos (6 priedas) pabaigoje atliekamas 

bendras darbo įvertinimas 10 balų sistema. Po recenzavimo bet kokie taisymai baigiamajame darbe 

neleidžiami. 

Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijos nariai turi teisę iš anksto susipažinti su kitą 

dieną ginamais baigiamaisiais darbais. Likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki darbo viešo gynimo, 

studentas jį privalo pristatyti į dekanatą. 

Baigiamieji darbai ginami viešame Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijos pos÷dyje, 

laikantis dekano patvirtinto darbų gynimo grafiko. Esant itin svarbioms priežastims, studentas gali 

raštiškai prašyti dekano pakeisti darbo viešo gynimo datą. Jeigu studentas nustatytu laiku ginti 

neatvyko, tai darbo gynimas atidedamas vieneriems metams. 

Baigiamųjų darbų viešas gynimas vyksta, kai pos÷dyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai 

komisijos narių. Pos÷dyje rekomenduojama dalyvauti darbo vadovui. Recenzentas privalo dalyvauti, 

jei jis baigiamąjį  darbą įvertino neigiamai. 

Viešai baigiamieji darbai ginami šia tvarka: 
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1. Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijos pirmininkas supažindina studentus su 

bendrąja gynimo tvarka. 

2. Baigiamųjų darbų gynimo grafike numatyta seka studentai kviečiami ginti savo darbus. Darbai 

ginami šiuo nuoseklumu: 

- pirmininkas patikrina, ar yra visi darbą ginančio studento dokumentai: baigiamasis darbas, vadovo 

atsiliepimas, recenzija; 

 - pirmininkas kviečia studentą pristatyti baigiamąjį darbą; 

- skelbia darbą ginančiojo vardą, pavardę, baigiamojo darbo temą, vadovo mokslinį laipsnį ir 

pedagoginį vardą, vardą ir pavardę, recenzento mokslinį laipsnį ir pedagoginį vardą, vardą ir 

pavardę; 

 - studentas, naudodamas demonstracinę medžiagą, nurodo vardą, pavardę, vadovo mokslinį laipsnį 

ir pedagoginį vardą, vardą ir pavardę, recenzento mokslinį laipsnį ir pedagoginį vardą, vardą ir 

pavardę; 

- paskelbia baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, apibr÷žia tikslą ir uždavinius, išd÷sto taikytus 

metodus ir gautus rezultatus, įvertina gautų rezultatų reikšmingumą. Studento pranešimo trukm÷ 8–

10 min; 

- recenzentas pristato recenziją, atskleisdamas pagrindinius darbo privalumus bei trūkumus, ir 

paskelbia galutinį įvertinimą. Jeigu recenzentas nedalyvauja, recenziją paskaito vienas iš komisijos 

narių; 

 - studentas, argumentuodamas atlikto darbo rezultatais, teorin÷mis žiniomis ir praktiniais 

geb÷jimais, atsako į recenzento pastabas; 

 - komisijos pirmininkas ir nariai pateikia studentui klausimus ir išklauso jo atsakymus. Klausimai 

turi būti tiesiogiai susiję su baigiamojo darbo tema, jos teorinių, metodinių ir praktinių aspektų bei 

gautų rezultatų aiškinimu; 

- klausimus gali pateikti kiti viešame gynime dalyvaujantys asmenys (d÷stytojai, studentai);  

- pirmininkas apibendrina gynimo rezultatus. 

3. Kiekvienas komisijos narys asmeniškai vertina baigiamuosius darbus 10 balų sistema pagal šiuos 

kriterijus: 

- baigiamojo darbo baigtumas, tyrimo sistemiškumas ir išsamumas (reikšmingumo koeficientas – 

0,50); 

- studento geb÷jimas sistemiškai atskleisti baigiamojo darbo rezultatus (reikšmingumo koeficientas 

– 0,20); 

- atsakymų į klausimus išsamumas (0,20) 
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- studento elgsena ir baigiamojo darbo bei demonstracin÷s medžiagos estetin÷ išvaizda 

(reikšmingumo koeficientas – 0,10). 

4. Baigiamųjų darbų gynimas įvertinamas Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijos 

uždarame pos÷dyje. Komisijos pirmininkas sudaro vertinimų suvestinę, įtraukdamas recenzento 

įvertinimą, ir aritmetinio vidurkio skaičiavimo būdu nustato galutinį vertinimą. Esant ribiniam 

vertinimui, lemia komisijos pirmininko nuomon÷. Kai darbo vadovas yra komisijos narys, jis darbo 

nevertina. 

5. Baigiamųjų darbų gynimo galutiniai įvertinimai surašomi į Baigiamųjų egzaminų laikymo 

protokolą. Protokolą surašo dekano paskirtas pos÷džio sekretorius. Šiuos dokumentus pasirašo visi 

gynime dalyvavę komisijos nariai.  

6. Bakalauro kvalifikacija suteikiama studentui, kurio baigiamasis darbas įvertintas ne mažiau kaip 5 

balai (silpnai). Studentui, kurio baigiamasis darbas įvertintas 4 balais ir mažiau, bakalauro 

kvalifikacija nesuteikiama. Jis turi iš esm÷s pertvarkyti darbą ir nustatyta tvarka jį ginti kitais metais. 

7. S÷kmingai apginti baigiamieji darbai saugomi kuruojančiame institute 5 metus. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIEDAI



 

1 priedas. Titulinio lapo pavyzdys 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS 

................................................................institutas 

 

 

 

 

VARDENIS PAVARDENIS 

 

 

 

 

KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO MEDYNŲ TINKAMUMO REKREACIJAI 

PAGRINDIMAS 

Pirmosios pakopos universitetinių studijų baigiamasis darbas 

 

 

Studijų sritis: ................................... 

Studijų kryptis: ................................ 

Studijų programa: ............................ 

 

 

 

Darbo vadovas: doc. dr. Vardenis Pavardenis 

Instituto direktorius:  doc. dr. Vardenis Pavardenis 

Recenzentas: doc.dr. Vardenis Pavardenis 

 

 

 

 
Akademija, 2014  



 

 

 

2 priedas. Antrojo antraštinio lapo pavyzdys 

 

Pirmosios pakopos ekologijos studijų programos baigiamųjų darbų vertinimo komisija 

(patvirtinta Rektoriaus 2013 m. geguž÷s 10 d. įsakymu Nr. 133-kb,§2):  

 

Pirmininkas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos 

departamento direktorius dr. Imantas Lazdinis (mokslininkas) 

Nariai:          Aplinkos ir ekologijos instituto direktorius, profesorius dr. Vitas Marozas 

 Miškų ir ekologijos fakulteto prodekan÷, Aplinkos ir ekologijos instituto lektor÷ dr. 

Aida Stiklien÷ 

 Aplinkos ir ekologijos instituto docent÷ dr. Anželika Raškauskien÷ 

          UAB ,,Kamesta’’ aplinkos inžinierius Antanas Petrauskas 

 

 

 

 

 

Mokslinis vadovas: prof. dr. Vardas Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Instituto direktorius: prof. dr. Vardas Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Recenzentas: doc. dr. Vardas Pavardenis, Aleksandro Stulginskio universitetas 

  



 

Pavyzdys 

3 priedas. Bibliografinio aprašo, santraukos ir raktažodžių pavyzdys 
 
Pavardenis V. Kauno marių regioninio parko medynų tinkamumo rekreacijai pagrindimas. 

Miškininkyst÷s pagrindinių studijų baigiamasis darbas / vadovas doc. dr. V. Vadovaitis; Aleksandro 

Stulginskio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos institutas. – 

Akademija, 2010. – 35 p.: 65458 sp. ž. 

 

SANTRAUKA 

 

 Darbe tiriamas vietinių ir invazinių ąžuolo ir klevo rūšių medžių lapų nuokritų irimo 

procesas. 

 Darbo objektas – vietinių rūšių medžių paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) ir paprastojo 

klevo (Acer platanoides L.) bei invazinių rūšių medžių raudonojo ąžuolo (Q. rubra L.), platanalapio 

klevo (A.pseudoplatanus L.) ir uosialapio klevo (A. negundo L.) lapų nuokritos. 

 Darbo metodai – eksperimentinis lapų nuokritų tyrimas lauko sąlygomis. 

 Darbo rezultatai. Atliekant tyrimus, nustatyta, kad vienų medžių rūšių lapų nuokritos iro 

l÷čiau nei svetimžemių rūšių. Tuo remiantis, galima teigti, kad svetimžemiai ąžuolai ir klevai 

sukuria kitokias dirvožemio mikroorganizmams maitinimosi sąlygas nei vietin÷s rūšys. Lapų 

nuokritos anaerobin÷mis sąlygomis iro l÷čiau, tačiau šis skirtumas buvo žymus (p<0,05) tik 

svetimžem÷ms klevo rūšims. Tod÷l pasikeitus aplinkos sąlygoms (padid÷jus temperatūrai ir 

keičiantis dr÷gm÷s kiekiui), svetimžemių klevų rūšių nuokritos skirtingai veiks mikroorganizmų 

aktyvumą dirvožemyje, o vietinio klevo nuokritos dirvožemio mikroorganizmų gyvenimo sąlygų 

nekeis. Suminio azoto koncentracija nuokritose did÷jo b÷gant laikui visų tirtų medžių rūšių, tai rodo, 

kad lapų nuokritos akumuliuoja azotą. Pagal rastą C:N santykį lapų nuokritose, nustatyta, kad iš 

ąžuolų prieinamiausios mikroorganizmams paprastojo ąžuolo nuokritos, o iš klevų – uosialapio 

klevo nuokritos. Tarp bandymų, atliktų laboratorijoje ir lauko sąlygomis, gautų rezultatų skirtumas 

neesminis, d÷l to lapų irimo tyrimuose galima taikyti abu metodus. 

 Raktažodžiai: invazin÷s medžių rūšys, lapų nuokritos, irimo intensyvumas, N, C:N. 
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SUMMARY 

 

 Leaves litter decomposition process for native and invasive oak and maple species was 

investigated in the work. 

 Object of the work – trees of native species – England oak (Quercus robur L.) and Norway 

maple (Acer platanoides L.) and trees of invasive species – Nothern red oak (Q. rubra L.), 

Sycamore maple (A.pseudoplatanus L.) and Manitoba maple (A. negundo L.) leaves litter. 

 Method of the work – experimental research of leaves litter in field site. 

 The results of the work. It was defined in the study, that leaves litter of native species of 

trees was decomposing faster that alien ones. With reference to that we can forecast, that alien oaks 

and maples forms different nutrition soil conditions for microorganisms 

rather than native species. Leaves litter was decomposing slower in anaerobic conditions, but this 

difference was not significant (p<0,05), except alien maple species. Therefore having changed the 

environmental conditions (increase of temperature and change of moisture content), alien maple 

species litter will affect the activity of microorganisms in the soil in different way; and native maple 

litter will not change conditions for soil microorganisms. Total nitrogen concentration in the litter 

was increasing vs. time for all species of trees. Found C to N ratio in leaves litter notifies, that 

England oak litter and Manitoba maple litter are best adjusted for migroorganisms. The difference is 

insignificant between field site investigations and the laboratory experiments, thus we can apply 

both methods in our research. 

 Key words: invasive tree species, leaves litter, decomposition intensity, N, C:N. 
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