
KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO 

INTERNETO INŽINERIJOS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTŲ  

9 SEMESTRO  

ATSISKAITYMŲ PLANAS 

 

(2018 m. rudens semestras) 

 

Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 
koordinatoriai 

Komentaras 

2018 m. rudens semestras 
2018 m. rugsėjo 22 d. 

(šeštadienis)  

Iki 12:00 val.  

 

Bakalauro baigiamųjų 

darbų temų pasirinkimas 

ir suderinimas su vadovu 

III 

 

Ana Ušpurienė  

Iki 2018 m. spalio 6 d.  

(šeštadienis) 

Iki 12:00 val.   

Bakalauro baigiamojo 

darbo temos ir/arba 

vadovo 

pasirinkimas/patikslinima

s ne pagal sąrašą 

 

III Ana Ušpurienė Jei keičiamas darbo vadovas arba tema, arba 

pasirenkamas vadovas ir tema nesanti 

sąraše, tuomet pasirašytas prašymas kartu su 

vadovo parašu (skirtas KSU direktoriui) 

pateikiamas ištęstinių studijų koordinatorei. 

Prašymo formą rasite čia: 

http://www.ksu.lt/wp-

content/uploads/2016/06/Prasymas-del-

diplominio-vadovo-ir-temos.pdf 

 

2018 m. spalio 7 d.  

(sekmadienis) 

11.00val. – 12.00 val. 

214 aud. 

Seminaras dėl Profesinės 

praktikos 

III Lekt. Olegas 

Beriozovas 

Studentų dalyvavimas būtinas. 

Iki 2018 m. spalio 19 d. Profesinės praktikos 

sutarčių sudarymas su 

praktikos institucijų 

atstovais 

 

III Lekt. Olegas 

Beriozovas 

 

 

http://www.ksu.lt/wp-content/uploads/2016/06/Prasymas-del-diplominio-vadovo-ir-temos.pdf
http://www.ksu.lt/wp-content/uploads/2016/06/Prasymas-del-diplominio-vadovo-ir-temos.pdf
http://www.ksu.lt/wp-content/uploads/2016/06/Prasymas-del-diplominio-vadovo-ir-temos.pdf


Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 
koordinatoriai 

Komentaras 

Iki 2018 m. spalio 19 d.  

 

Profesinės praktikos plano 

parengimas ir praktikos 

užduočių (tyrimų) 

suderinimas su vadovu 

praktikos atlikimo vietoje 

III Lekt. Olegas 

Beriozovas 

 

Sudaryti ir vadovo praktikos vietoje 

pasirašyti praktikos planai pristatomi lekt. 

Olegui Beriozovui el. paštu 

olegas.beriozovas@ksu.lt  ir spausdintas 

variantas studijų koordinatorei į 203 kab. 

Planai vertinami įskaita (apie įvertinimą 

studentai informuojami el. paštu). 

 

 

Iki 2018 m. spalio 26 d.  

 

Profesinės praktikos planų 

įvertinimų paskelbimas 

III Lekt. Olegas 

Beriozovas 

 

Apie įvertinimą studentai informuojami el. 

paštu 

Iki 2018 m. gruodžio 8 d.  

 

 

Bakalauro baigiamojo 

darbo teorinės dalies 

pateikimas 

 

 

III Ana Ušpurienė 

 

Spausdintas parengto baigiamojo darbo 

teorinės dalies variantas pristatomas 

baigiamojo darbo vadovui. Darbas 

rengiamas vadovaujantis Interneto 

inžinerijos specialybės baigiamujų darbų 

rengimo metodiniais nurodymais. 

 

Iki 2019 m. sausio 4 d. 

16:00 val. 316 kab. 

Profesinės praktikos 

ataskaitos parengimas ir 

pristatymas į Karjeros 

centrą 

 

III Lekt. Olegas 

Beriozovas 

 

2019 m. sausio mėn. 

(data bus suderinta 

sesijos metu)  

 

Profesinės praktikos 

ataskaitos gynimas 

 

III Lekt. Olegas 

Beriozovas 

 

Iki 2019 m. sausio mėn. 

(data bus suderinta 

sesijos metu)  

 

Baigiamojo darbo teorinės 

dalies atsiskaitymas  

 

III Baigiamojo darbo 

patikrinimo 

komisija  

 

Spausdintinė baigiamojo darbo teorinės 

dalies versija, pasirašyta vadovo ir studento, 

pateikiama ištęstinių studijų koordinatorei. 

Darbas rengiamas vadovaujantis KSU 

direktoriaus patvirtintais nurodymais. 

Studento pristatytą darbą vertina tarpinio 

patikrinimo komisija. Darbai vertinami 

mailto:olegas.beriozovas@ksu.lt


Data Darbas Specialybė Dėstytojai / 
koordinatoriai 

Komentaras 

įskaita (apie įvertinimą studentai 

informuojami el. paštu). 

 

 


