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ALYTAUS KOLEGIJA 

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

INFORMACIJOS SISTEMŲ KATEDRA 

 

ATMINTINĖ DIPLOMANTAMS IR VADOVAMS 

III ISTNL, III MDLTNL,  IV ISTI, IV MDLTI  grupių 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PERŢIŪRŲ GRAFIKAS 

Perţiūra Grupė Data / Laikas Auditorija 
Dalyvaujantys 

perţiūroje 
Pastaba 

Pirmoji perţiūra  
 

(Baigiamojo darbo 

apimtis ~ 25 %) 

III ISTNL 

 IV ISTI 

 

 

 

2021-02-23 

15
00

 val. 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 
baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti temą, jos 
naujumo ir 

aktualumo 

pagrindimą, 
objektą, tikslą, 

uždavinius, 

tyrimo/darbo 

metodus, 
preliminarų turinį 

ir literatūros 

šaltinių sąrašą  
Darbo planą. 

IV MDLTI  

III MDLTNL 

 

2021-02-23 

16
00

 val. 

 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 
baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti temą, jos 

naujumo ir 

aktualumo 

pagrindimą, 
objektą, tikslą, 

uždavinius, 

tyrimo/darbo 
metodus, 

preliminarų turinį 

ir literatūros 
šaltinių sąrašą  

Darbo planą.. 

Antroji perţiūra 
 

(Baigiamojo darbo 

apimtis ~ 65 %) 

III ISTNL  

IV ISTI, 

 

2021-03-24 

16
00

 val. 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 
baigiamųjų 

darbų vadovai 

Atlikti pataisas 

pagal pirmosios 

peržiūros metu 
padarytas 

pastabas. Pristatyti 

teorinės analizės ir 
projektavimo dalis.  

III MDLTNL 

IV MDLTI  

 

2021-03-23  

16
00

 val. 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 
baigiamųjų 

darbų vadovai 

Atlikti pataisas 

pagal pirmosios 

peržiūros metu 
padarytas 

pastabas. Pristatyti 

teorinės analizės ir 
projektavimo dalis.  
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Trečioji perţiūra 

 

(Baigiamojo darbo 

apimtis ~ 100%) 

III ISTNL 

 IV ISTI, 

 

 

2021-04-26 

16
00

 val. 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 
darbų vadovai 

Atlikti pataisas 

pagal antrosios  

peržiūros metu 
padarytas 

pastabas. Pristatyti 

praktinę dalį ir 
išvadas ir/ar 

rekomendacijas,  

literatūros ir kitų 

informacijos 
šaltinių sąrašą, 

santraukas lietuvių 

ir užsienio 
kalbomis, priedus. 

III MDLTNL 

IV MDLTI 

 

2021-04-27 

16
00

 val. 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 
darbų vadovai 

Atlikti pataisas 

pagal antrosios  

peržiūros metu 
padarytas 

pastabas. Pristatyti 

praktinę dalį ir 
išvadas ir/ar 

rekomendacijas,  

literatūros ir kitų 
informacijos 

šaltinių sąrašą, 

santraukas lietuvių 

ir užsienio 
kalbomis, priedus. 

Ketvirtoji  
perţiūra 

 

(Baigiamojo darbo 

apimtis 100%) 

III ISTNL 

 IV ISTI, 

 

 

2021-05-17 

13
00

 val. 

MS 
TEAMS 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Atlikti pataisas 

pagal trečios  
peržiūros metu 

padarytas 

pastabas.  

Pristatyti 100 % 
baigtą baigiamojo 

darbo aprašą ir 

sukurtą produktą.  

III MDLTNL 

IV MDLTI 

 

2021-05-18 

13
00

 val. 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 
baigiamųjų 

darbų vadovai 

Atlikti pataisas 
pagal trečios  

peržiūros metu 

padarytas 
pastabas.  

Pristatyti 100 % 

baigtą baigiamojo 
darbo aprašą ir 

sukurtą produktą. 

Gynimas 

katedroje 

 

III ISTNL 

 IV ISTI, 

 

2021-05-24 

13
00

 val. 

MS 
TEAMS 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Baigiamojo darbo 
gynimas katedroje. 

III MDLTNL 

IV MDLTI 

 

2021-05-25 

13
00

 val. 

MS 

TEAMS 

Diplomantai ir 
baigiamųjų 

darbų vadovai 

Baigiamojo darbo 

gynimas katedroje. 
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Tarpinėse baigiamųjų darbų perţiūrose studentas ir baigiamojo darbo vadovas 

dalyvauti privalo. 

Baigiamasis darbas rengiamas ir įforminamas vadovautis  

AK savarankiškų ir baigiamųjų darbų rengimo metodiniais reikalavimais bei 

specialiaisiais IST ir MDLT studijų programųs metodiniais nurodymais, esančiais 

http://akolegija.vma.liedm.lt kurse „Baigiamasis darbas“ – MDLT studijų programos studentams, 

„Baigiamasis darbas (IST)“ – IST studijų programų studentams, Baigiamųjų darbų rengimo, 

pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka Alytaus kolegijoje). 

Baigiamąjį darbą katedros komisijoje gali ginti diplomantai dalyvavę visose 

tarpinėse perţiūrose. 

Diplomantas, ginantis baigiamąjį darbą katedros komisijoje, likus ne maţiau 

kaip 2 darbo dienoms iki baigiamojo darbo gynimo katedroje privalo baigiamąjį darbą įkelti į 

eLABa talpyklą bei turėti įrištą baigiamąjį darbą su savo ir vadovo parašais ir vertinimu. 

Studentui, kurio baigiamąjį darbą vadovas vertino neigiamai, neleidţiama ginti baigiamojo 

darbo katedros posėdyje.  

Po baigiamojo darbo gynimo katedros komisijoje iki katedros nurodytos datos 

studentas gali taisyti darbą. Baigiamojo darbo vadovas turi patvirtinti parašu, ar atlikti pataisymai.  

 

 

Informacinių technologijų katedros vedėja               lekt. Rasa Balynienė 

http://akolegija.lt/wp-content/uploads/2014/09/RA%C5%A0TO-DARB%C5%B2-RENGIMAS_patvirtintas_2014-10-07.pdf
http://akolegija.vma.liedm.lt/
https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2019/09/Baigiamuju_darbu_reng_kt_tvarka_2019_09.pdf
https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2019/09/Baigiamuju_darbu_reng_kt_tvarka_2019_09.pdf

