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TYRIMO METODOLOGIJA 

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti studijų programos Cheminė analizė CH14A absolventų nuomonę 

apie baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybę. 

Tyrimo uždaviniai:  

 Apklausti studijų programos Cheminė analizė CH14A absolventus; 

 Išsiaiškinti absolventų baigiamųjų darbų vadovų konsultavimo stiprybes ir silpnybes; 

 Aptarti baigiamųjų darbų gynimo rezultatus. 

Tyrimo objektas: baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybė. 

Tyrimo populiacija: studijų programos Cheminė analizė diplomantai 

Tyrimo imtis: tikslinė; 21 CH14A diplomantų. 

Tyrimo metodai: anketinė apklausa ir jos analizė. 

Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti taikytas nestandartizuotas klausimynas. 

Tyrimo aplinkybės: apklausa vyko 2017-06-14. 

Statistinė tyrimo duomenų analizė: atlikta taikant MS Excel programą. Taikyta aprašomoji 

statistika: absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimai. 

LITERATŪROS ANALIZĖ 

Baigiamojo darbo (projekto) rengimas – tai studijų dalis, kurios metu studentui suteikiama 

galimybė įrodyti, kad jis pasiekė studijų programos rezultatus ir įgijo studijų programoje nurodytas 

kompetencijas. Toliau baigiamasis darbas (projektas) vadinamas baigiamuoju darbu (BD). 

Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarką vykdo studentas, studijų programą kuruojanti 

katedra, gynimo komisija, administracija. 

Baigiamojo darbo rengimo metu studentą konsultuoja fakulteto dekano paskirtas vadovas, 

turintis aukštąjį atitinkamo profilio išsilavinimą. Vadovas įteisinamas fakulteto dekano įsakymu. 

Vienas vadovas gali vadovauti ne daugiau kaip 10-čiai baigiamųjų darbų tuo pačiu metu. 

Temos išdavimas. Diplomantas galutinai suderina baigiamojo darbo temą su katedros komisija 

ne vėliau kaip per 7 dienas nuo baigiamosios praktikos pradžios pagal paskelbtą grafiką. Katedros 

sudaryta komisija (vadovas, baigiamosios praktikos vadovas ir vyr. konsultantas, ar specialybės 

dėstytojas ir kt.) sprendžia apie užduoties tinkamumą ir siūlo katedros vedėjui tvirtinti arba grąžina 

temą diplomantui papildyti ar pataisyti. 

Baigiamojo darbo užduotį bei kalendorinį darbo rengimo grafiką diplomantas galutinai 

suderina su vadovu baigiamosios praktikos gynimo dieną. Patvirtinti katedros vedėjo parašu 

baigiamojo darbo užduotis ir kalendorinis darbo rengimo grafikas įteikiami diplomantui, 

atsiskaičiusiam už baigiamąją praktiką ne vėliau kaip per 7 dienas nuo BP pradžios. 

Vadovas ir konsultantai su diplomantu dirba pagal baigiamojo darbo rengimo grafiką. 

Vadovas vertina diplomanto baigiamojo darbo rengimą atsiliepimo lape. 

 Diplomantas kartu su vadovu aptaria pranešimą apie baigiamąjį darbą katedroje ir 

kvalifikavimo komisijoje. Pranešimo trukmė 10-15 min. 

 Jei vadovas vertina baigiamąjį darbą neigiamai ir nepasirašo baigiamojo darbo, toks darbas 

nepriimamas ir jo neleidžiama ginti katedroje. Vadovas priima baigiamąjį darbą tik su visų konsultantų 

parašais. Baigiamąjį darbą leidžiama rengti diplomantui, jei jis neturi akademinių skolų. Baigiamasis 

darbas rengiamas baigus studijuoti visus studijų programoje numatytus dalykus ir išlaikius jų 

egzaminus bei atlikus profesinės veiklos praktikas. Baigiamąjį darbą gali rengti vienas diplomantas 

arba keletas, t. y. grupė diplomantų (jei nagrinėjama problema yra aktuali ir pakankamai plati). 

Baigiamasis darbas yra projektas arba darbas, galintis turėti teorinio ar mokslinio darbo elementų, 

menų baigiamasis darbas – kūrybinis projektas. Už baigiamojo darbo kokybę atsako diplomantas – 

baigiamojo darbo autorius. 

 

 



TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

Studijų programos Cheminė analizė absolventams buvo pateiktas klausimynas, tiriantys jų 

nuomonę apie baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybę. Tyrime dalyvavo 21 CH14A 

diplomantas.  

 

1 pav. BD temos pasirinkimas ir konsultacijos 

 

2 pav. Vadovų konsultacijų svarba atskirų dalių parengimui 



  

 

3 pav. Darbo rengimui pakako žinių gautų studijų metu 

 

4 pav. Pasirengimas BD gynimo etapui ir pasitenkinimas vadovo konsultacijomis 

 

 



IŠVADOS 

 

1. Konsultacijas Chemijos katedros BD vadovai organizuoja tinkamai. 

2. Baigiamojo darbo vadovais skirti kolegijos dėstytojus, specializacijos Biocheminiai tyrimai 

diplomantų konsultavimui paskirti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ darbuotoją –

konsultantą. 

3. BD vadovų kompetencija pateisino diplomantų lūkesčius (85,7  proc.). 

4. Baigiamųjų darbų gynimo vidurkis 8,57 balo. 
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