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Atsižvelgdama į situaciją, susiklosčiusią dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos ir 

vadovaudamasi susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Vilniaus kolegijos 
baigiamųjų darbų (projektų) rengimo ir gynimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus kolegijos 
Akademinės tarybos 2020  m. birželio 16 d. nutarimu  Nr. AT N –5: 

n u r o d a u, rengiant ir ginant 2020-2021 mokslo metų pavasario semestre baigiamuosius 
darbus (projektus) (toliau – baigiamieji darbai), vadovautis šiomis nuostatomis: 

1. Baigiamųjų darbų peržiūra ir (arba) gynimas katedroje vykdomas nuotoliniu būdu. 
2. Baigiamiesiems darbams ir baigiamiesiems egzaminams (jei tai numatyta studijų 

programoje) vertinti direktoriaus įsakymu sudaroma Baigiamųjų darbų gynimo komisija (toliau – 
Komisija) iš 3 asmenų, kurių vienas yra darbdavių atstovas ir skiriamas šios Komisijos pirmininku. 

3. Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos baigiamųjų darbų (projektų) 
gynimui direktoriaus įsakymu sudaryti 5 asmenų Komisiją, į kurią įeina Verslo vadybos fakulteto 
dekanas, trys studijų programos kuratoriai, vienas socialinių partnerių atstovas, pastarasis skiriamas 
šios komisijos pirmininku. 

4. Studentai parengtų baigiamųjų darbų galutinius elektroninius dokumentus PDF formatu 
įkelia į katedros vedėjo nurodytą katalogą Moodle aplinkoje. Leidžiama baigiamuosius darbus 
pateikti be parašų ant titulinio lapo. 

5. Recenzentui priskirti recenzuoti baigiamieji darbai pateikiami OneDrive talpykloje. 
6. Recenzentas baigiamojo darbo recenziją katedros vedėjui / katedros administratoriui 

pateikia elektroniniu paštu arba įkelia į OneDrive talpyklą. 
7. Baigiamieji darbai ginami / baigiamieji egzaminai (išskyrus Lietuvių gestų kalbos vertimo 

studijų programos baigiamųjų darbų gynimą / baigiamąjį egzaminą, Veterinarijos studijų programos 
baigiamąjį egzaminą) laikomi nuotoliniu būdu, baigiamojo darbo gynimą / baigiamojo egzamino 
laikymą įrašant. 

8. Baigiamojo darbo recenzija (su įvertinimu) studentui siunčiama elektroniniu paštu.  
9. Baigiamųjų darbų gynimas / baigiamojo egzamino laikymas nėra viešas. Galimybė 

dalyvauti baigiamųjų darbų gynime sudaroma tik baigiamuosius darbus ginančios akademinės grupės 
studentams ir baigiamojo darbo vadovui (išskyrus Lietuvių gestų kalbios vertimo studijų programos 
baigiamųjų darbų gynimą / baigiamąjį egzaminą, kai dalyvauja lietuvių gestų kalbos vertėjai ir 
situacijų atlikėjai). 

10. Studentai su baigiamųjų darbų / baigiamųjų egzaminų įvertinimais gali susipažinti 
Akademinėje informacijos sistemoje (AIS). Įvertinimus į AIS ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų 
nuo baigiamojo darbo gynimo / baigiamojo egzamino laikymo datos suveda Komisijos sekretorius. 
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