
   
 
 

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO 
VERSLO MOKYKLOS 

ORGANIZACINĖS INOVACIJOS IR VADYBA II PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS 
MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO GRAFIKAS 2019 M. RUDENS SEMESTRĄ 

                    (grafikas skirtas OIV magistrantams, pradėjusiems rengti baigiamuosius darbus 2019 m. rugsėjo mėn.) 
 
 

Nr. Data Turinys Pateikimo būdas Kam pateikiama? Kas pateikia? 
 
 
1. 

 
 
2019-10-05 

Pirmoji konsultacija (grupinė): ,,Baigiamųjų darbų rengimo proceso ir temų pasirinkimo 
aptarimas”. Vyksta KSU patalpose Vilniuje 9:30– 10.15 val. 205 aud.  
Konsultacijos turinys: darbų rengimo gairės ir grafikas, konsultavimo tvarka ir grafikas, darbų temų pasirinkimo aptarimas ir atsakymai į magistrantų 
klausimus, baigiamųjų darbų reikalavimai.  

 

2. 

 

Iki 2019-10-11 
Magistrantūros baigiamojo darbo preliminarios 
temos pasirinkimas/ preliminarių temų 
pateikimas svarstymui 

 
Tema 
pasirenkama 
Moodle 
sistemoje; 
Tema 
siūloma -  
elektroniniu 
paštu (iki 
12:00 val.) 

 
Verslo mokyklos 
direktorei 
Deimantei 
Žilinskienei 
(adresu 
deimante.zilinskie
ne@ksu.lt ) 

 
OIV magistrantai  

 
3. 

 
2019-10-15 Magistrantūros baigiamojo darbo vadovo 

Paskyrimas (studento pasiūlytos temos atveju)  
Elektroniniu paštu 
(iki 17:00 val.) 

OIV magistrantams   
Verslo mokyklos direktorė 
Deimantė Žilinskienė  

 
 
4. 

 
 
Iki 2019-10-31 

Antroji (individuali) konsultacija su paskirtuoju baigiamojo darbo vadovu (šią ir visas kitas individualias konsultacijas inicijuoja magistrantas). 
Konsultacijos laikas ir vieta – magistranto ir baigiamojo darbo vadovo abipusiu susitarimu (bet ne vėliau kaip 2019-10-31). 

Konsultacijos turinys: baigiamojo darbo temos tikslinimas (darbo problemos, tikslo ir uždavinių aptarimas), individualaus konsultacijų grafiko 
sudarymas, užduočių, reikalingų atlikti kitam (,,BD temos ir turinio pristatymas pagal patvirtintą formą”, „Literatūros apžvalgos“/ ,,Problemos 
identifikavimas ir konteksto analizė“) atsiskaitymui, aptarimas. 

 

5. 

 

2019-11-23 
I tarpinis žodinis atsiskaitymas: ,,BD temos ir turinio pristatymas pagal patvirtintą formą”: Literatūros apžvalga; Problemos identifikavimas 
ir jos formuluotė; Darbo tikslas ir uždaviniai.  
Iki I tarpinio atsiskaitymo turi būti atlikta ir sutarta forma pateikta vadovui prieš konsultaciją: 
Baigiamojo darbo problemos formuluotė, darbo tikslas ir uždaviniai, literatūros apžvalgos skyrius, bibliografijos šaltinių sąrašas, aptartas 
planuojamas empirinis tyrimas ir jo uždaviniai.  
Pristatoma vaizdinės medžiagos pagalba, pristatymo trukmė – iki 8 min.  



   

Atsiskaitymas vyksta KSU patalpose, Vilniuje, 8:30 – 10:00 val., 210 aud.  dalyvaujant visiems OIV magistrantams ir Tarpinių MBD darbų patikrinimo 
komisijai.  

 



   

 
Nr. Data Turinys Pateikimo būdas Kam pateikiama? Kas pateikia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iki 2019-12-02 

Ketvirtoji (individuali) konsultacija su 
paskirtuoju baigiamojo darbo vadovu (šią ir visas 
kitas individualias konsultacijas inicijuoja 
magistrantas).  
Konsultacijos turinys: 
Aptariama magistranto pateikta medžiaga. Teikiamos 
užduotys kitam tarpiniam atsiskaitymui („Empirinio 
tyrimo metodologijos aprašymas“), aptariamas 
empirinio tyrimo tikslas ir uždaviniai. Magistrantui 
teikiamas vadovo nukreipimas su užduotimis dėl 
empirinio tyrimo metodologijos ir instrumentarijaus 
parengimo konsultacijos pas tyrimų konsultantą. 

 
 
 
 
 
 
 

Elektroniniu paštu (arba kaip 
suderinama su darbo vadovu) 

 
 
 
 
 
 
 

Magistrantūros baigiamojo 
darbo vadovui 

 
 
 
 
 
 
 

OIV magistrantai  

 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
2020-01-18 

Šeštoji PRIVALOMOJI GRUPINĖ konsultacija. 
II tarpinis žodinis atsiskaitymas (bendros konsultacijos metu): 

,,Darbo temos ir tyrimo metodologijos pristatymas”. 
Tikslas – galutinai patvirtinti darbo tikslus bei tyrimo metodologiją kaip visumą. 
Iki konsultacijos turi būti atlikta ir el. paštu pateikta Verslo mokyklos direktorei: darbo temos ir tyrimo 
metodologijos prezentacija.  
Pristatymai – grupinės konsultacijos vyks KSU Vilniuje, nuo 8:30 iki ~11:45 val. 
Konsultacijos turinys: 
Pristatoma ir svarstoma: baigiamojo darbo tema, probleminė sritis, problema, hipotezė, tikslas, uždaviniai, darbo etapų eiliškumas, logika ir tyrimo 
užmanymas, empirinio tyrimo tikslas, uždaviniai, metodologija, numatomi gauti rezultatai. 
Pastabos: 

Magistrantų pristatymai konsultacijos metu vertinami teigiamai (,,Įdirbis pakankamas”) arba neigiamai (,,Įdirbis nepakankamas”). Neigiamai įvertinti 
magistrantų pristatymai (įdirbis) svarstomi atskirame Tarpinių patikrinimų komisijos posėdyje, su kurio sprendimais magistrantai supažindinami el. 
paštu. 
 
Parengto darbo apimtis – 15 – 20 psl. arba 25 tūkst. spaudos ženklų, kuriuos sudaro: 

- 5 tūkst. spaudos ženklų - Temos pagrindimui; 
- 10 tūkst. spaudos ženklų -  Literatūros analizei; 
- 5 tūkst. spaudos ženklų – Likusiems apipavidalinimo aspketams (Tituliniai psl., Turinys, Santrumų sąrašas, Pagrindinių sąvokų žodynėlis, 

Bibliografijos šaltinių sąrašas ir kt.).  
 



   

Jeigu iki II tarpinio atsiskaitymo magistrantas nėra susisiekęs su baigiamojo darbo vadovu arba nėra jam pateikęs medžiagos tarpiniams 
atsiskaitymams, arba nėra pateikęs nustatyto turinio pristatymo medžiagos Verslo mokyklos direktorei II tarpiniam atsiskaitymui (bendrai 
konsultacijai), o taip pat magistranto neatvykimo į grupinę konsultaciją atveju Tarpinių patikrinimų komisijos posėdyje priimami atitinkami sprendimai 
dėl baigiamojo darbo tolimesnio rengimo (su jais magistrantas supažindinamas el.paštu). 
 



   

 
Nr. Data Turinys Pateikimo būdas Kam pateikiama? Kas pateikia? 

 
8. 

Iki 2020-01-25 
12 val. 

Magistrantai pristato su darbo vadovu galutinai 
suderintą baigiamojo darbo temos ir turinio 
pristatymo formą. 

Spausdinta versija su 
magistranto ir darbo vadovo 
 parašais 

 
Studijų skyriui 

 
OIV 
magistrantai  

 
Pastaba. Visi tarpiniai atsiskaitymai, užsiėmimai ir konsultacijos, jeigu nenurodyta kitaip, yra privalomi.  
 
 
 


