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ALYTAUS KOLEGIJA 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VADYBOS FAKULTETAS 

VADYBOS KATEDRA 

 

ATMINTINĖ DIPLOMANTAMS IR VADOVAMS 

ĮAnl19, ĮĮAi18, VVi18 ir BAi18 grupių 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PERŽIŪRŲ GRAFIKAS 

Peržiūra Grupė 
Data / 

Laikas 
Auditorija 

Dalyvaujantys 

peržiūroje 
Pastaba 

Pirmoji 

peržiūra  

 
(Baigiamojo 

darbo apimtis 

~ 25 %) 

ĮAnl19 

ĮĮAi18 

VVi18 

2022-02-23 

1300 val. Nuotoliniu būdu 

MS Teams 

platformoje  

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti darbo temą, 

problemą, tikslą, 

uždavinius, planą 

BAi18 
2022-02-24 

1300 val. 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti darbo temą, 

problemą, tikslą, 

uždavinius, planą 

Antroji 

peržiūra 

 
(Baigiamojo 

darbo apimtis 

~ 75 %) 

ĮAnl19 

ĮĮAi18 

VVi18 

2022-04-06 

1300 val. 

302*/ nuotoliniu 

būdu MS Teams 

platformoje 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti teorinės 

analizės ir analitinės 

dalis, pataisas pagal 

pirmosios peržiūros 

metu padarytas 

pastabas 

BAi18 
2022-04-07  

1300 val. 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti teorinės 

analizės ir analitinės 

dalis, pataisas pagal 

pirmosios peržiūros 

metu padarytas 

pastabas 

Trečioji 

peržiūra 

 
(Baigiamojo 

darbo apimtis 

~ 100 %) 

ĮAnl19 

ĮĮAi18 

VVi18 

2022-05-04 

1300 val. 302*/ 

nuotoliniu būdu 

MS Teams 

platformoje 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti praktinę dalį 

ir išvadas 

BAi18 
2022-05-05 

1300 val. 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Pristatyti praktinę dalį 

ir išvadas 

Gynimas 

katedroje 

ĮAnl19 

ĮĮAi18 

VVi18 

2022-05-24 

1300 val. 302*/ nuotoliniu 

būdu MS Teams 

platformoje 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Baigiamojo darbo 

gynimas katedroje 

BAi18 
2022-05-25 

1300 val. 

Diplomantai ir 

baigiamųjų 

darbų vadovai 

Baigiamojo darbo 

gynimas katedroje 
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Tarpinėse baigiamojo darbo peržiūrose studentas ir darbo vadovas dalyvauti 

privalo. 

Rengiant baigiamąjį darbą, vadovautis metodiniais nurodymais, esančiais 

https://alytauskolegija.lt/studentams/studiju-dokumentai/ 

Diplomantas, ginantis baigiamąjį darbą katedros komisijoje, likus ne mažiau kaip 2 

darbo dienoms iki baigiamojo darbo gynimo katedroje studentas privalo baigiamąjį darbą įkelti į 

eLABa talpyklą. Už baigiamojo darbo patikrinimą atsako pats studentas. 

Po baigiamojo darbo gynimo katedroje iki katedros nurodytos datos studentas gali 

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

 

Vadybos katedros vedėja                                                                                       Neringa Draugelienė 

https://alytauskolegija.lt/studentams/studiju-dokumentai/

