
           Bakalauro darbai, jų rengimas, pristatymas ir vertinimas  

                              VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Kompiuterijos katedra  

       Bakalauro darbo rengimas  

       Bakalauro darbas  –  tai savarankiškas tiriamojo arba analitinio pobūdžio darbas, kuriam 

keliami reikalavimai, tokie kaip temos aktualumas, pagrindimas bei išbaigtumas. Bakalauro darbo 

temoje turi dominuoti informatikos žinios.  

       Darbą  sudaro  tiriamo objekto teorinė  bazės rengimas, analitinė tyrimo dalis bei 

eksperimentinis /praktinis pagrindimas.  

       Apiformindami bakalauro darbą, tyrimų ir praktinius rezultatus bei juos gindami, studentai turi 

vadovautis „Rašto darbų apipavidalinimo reikalavimai“.  

       Atsiskaitant: iki katedros paskelbtos datos katedrai pateikiamas vadovo pasirašytas pilnas 

atlikto darbo aprašas ir rezultatai bei skaitmeninė darbo aprašo ir rezultatų versija (įrašyta  CD ar 

DVD). Darbas pateikiamas oficialiam bakalauro darbų gynimui komisijoje.  

       Bakalauro darbų gynimas ir vertinimo principai  

       Bakalauro darbai yra viešai ginami fakultete informatikos bakalauro darbų gynimo komisijos 

posėdyje. Darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 15 minučių, iš jų darbo pristatymui - iki 7 

minučių. Darbo autoriui klausimai gali būti pateikti iš tiriamosios temos bei iš studijų metais 

išklausytų disciplinų, kurios yra artimos jo ginamo darbo tiriamajai tematikai.  

       Bakalauro darbus komisija vertina dešimties balų sistema, vertinimo pažymys yra sudaromas 

kaip aritmetinis vidurkis keturių pažymių: darbo vadovo pažymys, recenzento pažymys, komisijos 

pažymys už darbą, komisijos pažymys už gynimą (pristatymą).  

       Darbo įvertinimo balą didina:  

       a) temos sudėtingumas, šiuolaikiškumas ar originalumas;  

       b) aiški atlikto darbo motyvacija;  

       c) temos vietos informatikos mokslo krypčių kontekste atskleidimas;  

       d) anksčiau kitų autorių atliktų darbų panašia tema analizė;  

       e) novatoriški darbo rezultatai ir jų palyginimais su kitų autorių analogiškais rezultatais;  

       f) harmoningas santykis tarp teorinės ir praktinės tiriamojo darbo dalies; tipiniu atveju praktinės 

dalies svoris (algoritmų, projekto realizacija) neturėtų viršyti darbo trečdalio svorio;  

       g) sugebėjimas darbo įvade aiškiai ir paprastai (populiariai) išdėstyti problemos esmę bei 

gautus pagrindinius darbo rezultatus;  



       h) sugebėjimas dalykinėje bakalauro darbo dalyje taisyklinga lietuvių ir gera profesine kalba 

atskleisti darbo turinį;  

       i) parodyta iniciatyva darbo eigoje tikslinant tyrimų objektą ir naudojamas metodikas;  

       j) sugebėjimas pažvelgti į savo atliktą darbą kritiškai suformuluojant nepakankamai išspręstas 

ar darbo eigoje iškilusias naujas spręstinas problemas;  

       k) kvalifikuoti atsakymai į recenzento pastabas ir komisijos klausimus;           

      l) sistemingas nuoseklus darbas visu akademiniu laikotarpiu, skirtu rengti bakalauro darbą.  

      Darbo įvertinimo balą mažina:  

      a) darbo temos šabloniškumas ar siaurumas;  

      b) dominavimas vien referatyvinio ar aprašomojo pobūdžio elementų;  

      c) pateikimas žinomų rezultatų nepastebint, kad tai atlikta kitų autorių;  

      d) nesugebėjimas savo darbe ar gynimo metu suprantamai pateikti pasiektus rezultatus;  

      e) nesugebėjimas panaudoti kitų autorių pasiektų rezultatų ir metodų sprendžiant savo darbo 

temos uždavinius;  

      f) nekvalifikuoti atsakymai į recenzento ir komisijos klausimus;  

      g) nesilaikymas bakalauro darbo pateikimo recenzavimui terminų ar darbo apiforminimo 

formalių taisyklių  

      h) nesugebėjimas suplanuoti ir atlikti subalansuotą pranešimą komisijos skirtu laiku (iki 7 min. 

pranešimui);  

      Sprendimas apie darbo įvertinimą priimamas gynimo dieną komisijos uždarame posėdyje atviru 

balsavimu, dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Rezultatai surašomi į nustatytos formos 

bakalauro darbų gynimo protokolus ir paskelbiami tą pačią dieną.  

 


