Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir
baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas

FAKULTETO PAVADINIMAS
KATEDROS /AKADEMIJOS / CENTRO / SKYRIAUS PAVADINIMAS

Autoriaus vardas ir pavardė

BAIGIAMOJO DARBO PAVADINIMAS
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas
Studijų programos pavadinimas (kilmininko linksniu) studijų programos
valstybinis kodas (įrašykite)
Studijų krypties pavadinimas (kilmininko linksniu) studijų krypties

Vadovas: mokslinis laipsnis Vardas Pavardė
Konsultantas: mokslinis laipsnis Vardas Pavardė

Miestas, metai

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo
ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas

FAKULTETO PAVADINIMAS

Baigiamojo darbo autoriaus deklaracija
20____ m. ______________ ___ d.
Kaunas

Aš, ______________________________, ____________________studijų programos studentas(-ė)
patvirtinu, kad mano baigiamasis darbas ___________________________________________________
___________________________________________________________ parengtas savarankiškai ir visi
pateikti duomenys yra teisingi ir gauti sąžiningai. Darbe nėra panaudota informacinė medžiaga, kurią
galima priskirti plagiatui ar kuri pažeidžia autorių teises, visi darbe pateikti duomenys surinkti paties darbo
autoriaus arba cituojami pagal visus teisės dokumentuose ar bibliografinėse nuorodose keliamus
reikalavimus. Darbe nėra neskelbtinos informacijos arba informacijos, kuriai būtų taikomi teisės aktuose
numatyti skelbimo apribojimai (jei darbui nėra suteikta speciali žyma).
Prisiimu atsakomybę už baigiamojo darbo kalbos ir stiliaus taisyklingumą.
Suteikiu Kauno kolegijai ir jos įgaliotiems atstovams teisę:
− įkelti apgintą baigiamąjį darbą į Kauno kolegijos institucinę talpyklą neterminuotai prieigai
Kauno kolegijos intranete;
− be apribojimų skelbti duomenis apie baigiamąjį darbą (metaduomenis, turinį, santrauką,
anotacijas) Kauno kolegijos intranete ir portaluose, pasiekiamuose naudojant įvairias paieškos
sistemas;
− baigiamąjį darbą naudoti mokslo ir studijų tikslais, suteikiant sąlygas plagiato patikros sistemoms
gauti atspaudą.

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo
ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Rekomenduojamas)

FAKULTETO PAVADINIMAS
KATEDROS / AKADEMIJOS / CENTRO PAVADINIMAS

BAIGIAMOJO DARBO VADOVO ATSILIEPIMAS
20__ m. ___________ ___d.
Kaunas
Studentas(-ai)
Baigiamojo darbo tema
Studijų programa
BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS
1. Temos aktualumas, naujumas ir praktinė baigiamojo darbo reikšmė
2. Darbo loginis nuoseklumas (temos, tyrimo objekto, tikslo, uždavinių, taikomų metodų ir gautų išvadų sąsajos)
3. Gebėjimas sisteminti ir vertinti medžiagą
4. Problemos sprendimo ir naudotų tyrimo metodų racionalumas
5. Darbo rezultatų, išvadų bei rekomendacijų pagrįstumas
6. Naudoti literatūros šaltiniai (naujumas, įvairovė, akademinis sąžiningumas ir kt.)
7. Maketavimo, tekstinės bei vaizdinės medžiagos pateikimo kokybė
8. Darbo kalbos taisyklingumas
9. Darbo privalumai
10. Darbo trūkumai
11. Darbo atlikimo sistemiškumas ir savarankiškumas
12. Siūlymas dėl darbo gynimo baigiamųjų darbų vertinimo komisijos posėdyje
Baigiamojo darbo vadovas:
___________________
(pareigos)

_________________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo
ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Rekomenduojamas)

BAIGIAMOJO DARBO RECENZIJA
20__ m. ___________ ___d.
Kaunas
Studentas(-ai):
Baigiamojo darbo tema:
Studijų programa:

1. Temos aktualumas, praktinė baigiamojo darbo reikšmė
2. Tyrimo parametrų (problemos, objekto, tikslo, uždavinių) tikslumas ir tarpusavio dermė
3. Autoriaus susipažinimo su kitų autorių darbais ir šaltinių panaudojimo darbe tikslingumas ir korektiškumas
4. Tyrimo metodikos aprašymo aiškumas, logiškumas
5. Tyrimo rezultatų interpretavimo lygis
6. Išvadų atitiktis uždaviniams, rekomendacijų pagrįstumas
7. Privalomi darbo struktūros elementai, apimties tinkamumas ir struktūrinių dalių subalansuotumas,
dalių pavadinimų atitiktis tekstui
8. Maketavimo, tekstinės bei vaizdinės medžiagos pateikimo kokybė, logiškumas
9. Rekomendacijų praktinis pritaikomumas
10. Darbo privalumai
11. Darbo trūkumai
12. Papildomos pastabos ir klausimai
Išvada ir įvertinimas pažymiu
(10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – vidutiniškai, 6 – patenkinamai, 5 – silpnai, 4, 3, 2, 1 – nepatenkinamai)

Recenzentas:

(įmonė, organizacija, pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo,
saugojimo ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
5 priedas

FAKULTETO PAVADINIMAS
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
20__m.___________ ___d. Nr. ______
Kaunas
Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos posėdis
Pirmininkas
Nariai
Sekretorius
Posėdyje buvo išklausyti ______________________________ studijų programos diplomantai:
1. Diplomantas
Vadovas
Recenzentas
Tema

Klausimai

Pirmininkas
Nariai
Sekretorius

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo
ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
6 priedas

FAKULTETO PAVADINIMAS
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
20__m.___________ ___d. Nr. ____
Kaunas
Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos posėdis
Pirmininkas
Nariai
Sekretorius
SVARSTYTA: ______________ studijų programos baigiamųjų darbų gynimo įvertinimas
NUTARTA:
I .Patvirtinti, kad studijų programoje numatyti studijų rezultatai pasiekti.
II. Suteikti _______________________ profesinio bakalauro laipsnį / _______________________
profesinio bakalauro laipsnį ir __________________ kvalifikaciją, baigiamųjų darbų gynimą įvertinti:
1.

Pažymiu 10 (dešimt):

2.

Pažymiu 9 (devyni):

3.

Pažymiu 8 (aštuoni):

4.

Pažymiu 7 (septyni):

5.

Pažymiu 6 (šeši):

6.

Pažymiu 5 (penki):

III. Nesuteikti ___________________ profesinio bakalauro laipsnio / _________________ profesinio
bakalauro laipsnio ir _________________ kvalifikacijos, baigiamųjų darbų gynimą įvertinti:
7.

Pažymiu 4 (keturi):

8.

Pažymiu 3 (trys):

Pirmininkas
Nariai
Sekretorius

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo
ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
7 priedas
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ IR (AR) BAIGIAMOJO EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJOS NARIO INTERESŲ
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA IR KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS
20----XX-XX
Aš, būdamas baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos nariu, pasirašydamas šią deklaraciją
pasižadu:
1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis nediskriminavimo, skaidrumo,
nepriklausomumo ir nešališkumo principais, atlikti man pavestas pareigas.
2. Dirbti tik kaip asmuo, neatstovauti jokiai įstaigai, organizacijai, politinei partijai, interesų grupei ar asmeniui bei
laikytis akademinės etikos principų.
3. Nusišalinti nuo komisijos nario pareigų ir atsisakyti vertinti absolvento baigiamąjį darbą ir (ar) baigiamąjį
egzaminą, jei paaiškės, kad yra žemiau išvardintos aplinkybės, sąlygojančios viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
Deklaruoju man žinomus ryšius ir aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano nepriklausomumui ir nešališkumui:
Ar yra su Jumis ar Jūsų artimaisiais* susijusių aplinkybių, kurios gali trukdyti Jums būti nepriklausomam ir nešališkam
(pvz.: esate susijęs giminystės ryšiais ar viešai išsakęs neigiamą požiūrį į kurį nors baigiamojo darbo vadovą / baigiamojo
egzamino komisijos narį ar absolventą, ar pan.)?
TAIP NE
Jei atsakėte TAIP, pateikite išsamesnę informaciją, nurodydami interesų pobūdį ir kt.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
* artimas asmuo – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai
partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka,
tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai.

Patvirtinu, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs.
Sutinku, kad deklaruotieji interesai būtų žinomi Kauno kolegijos padalinio, organizuojančio baigiamųjų darbų
gynimą ir (ar) baigiamąjį egzaminą, vadovui.
Pasikeitus šioje deklaracijoje nurodytiems duomenims ir iškilus interesų konfliktui, nedelsdamas apie tai informuosiu
padalinio vadovą.
Būdamas(-a) baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino vertinimo komisijos nariu (-e), pasižadu laikytis
konfidencialumo įsipareigojimo:
1. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti su baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamųjų
egzaminų vertinimu susijusią informaciją, kuri taps žinoma, būnant komisijos nariu(-e);
2. Baigiamojo darbo duomenis, rezultatus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji
asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. Nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
3. Naudoti visą informaciją apie komisijos darbą, jos uždarus posėdžius tik baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamųjų
egzaminų vertinimo tikslams ir neskleisti informacijos kitiems suinteresuotiems asmenims.
Man išaiškinta, kad konfidencialią (neviešintiną) informaciją sudaro: baigiamųjų darbų ir (ar) baigiamojo egzamino
vertinimo komisijos narių, dalyvaujančių atliekant vertinimą, asmens duomenys; Kauno kolegijos baigiamųjų darbų ir
baigiamųjų egzaminų vertinimo metu man pateikti dokumentai; vertinimo metu aptariami klausimai ir priimti sprendimai ir
jų argumentai; kita informacija, susijusi su baigiamųjų darbų ir baigiamųjų egzaminų vertinimo klausimais.
Esu įspėtas(-a), kad pažeidęs(-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka.

(parašas)

(vardas, pavardė)

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo
ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarkos aprašo
8 priedas

BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMO SKAIČIUOTĖ
Recenzento įvertinimo svertinis koeficientas

0,1

Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos įvertinimo svertinis koeficientas

0,9

Recenzentas
Vardas, Pavardė
1.

Įvertinimas

Vardas, Pavardė

Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariai
Vardas, Pavardė

El. Nr.
1.

Vardas Pavardė

2.

Vardas Pavardė

3.

Vardas Pavardė

4.

Vardas Pavardė

5.

Vardas Pavardė

Įvertinimas

Įvertinimų vidurkis
Įvertinimų vidurkis suapvalintas iki sveiko skaičiaus

0

0,00

Recenzento įvertinimo svertinė dalis

0

Komisijos įvertinimo svertinė dalis

0
Galutinis įvertinimų vidurkis

0

Galutinis įvertinimas

0

