Kursinio darbo metodiniai nurodymai, Bioinformatikos specialybės studentams.
Matematinės informatikos katedra
Kursinio darbo tikslai yra:
1) pasirinktos temos teoriniu‘ žiniu‘ analizė, apžvalga ir pritaikymas praktikoje;
2) tiriamojo darbo i‘ gūdžiu‘ formavimas;
3) susipažinimas su rašto darbo rengimo metodika;
4) parengto darbo pristatymo rengimas.
Darbo tema‘ studentas gali pasirinkti iš siūlomu‘ temu‘ sa‘ rašo. Tema‘ gali siūlyti ir pats
studentas. Temos tvirtinamos SPK. Kursinis darbas neturi apsiriboti literatūros apžvalga, bet
turi būti pateikiama i‘ sisavintos tematikos teorinės medžiagos analizė, referato pavidalu, be to
turi būti pateikiama ir šios teorinės medžiagos (kokios nors dalies) praktinė realizacija.
1. Bioinformatikos studiju‘ programos tinklalapyje paskelbiamos siūlomos kursiniu‘ darbu‘
temos iki vasario 1 dienos.
2. Trečio kurso studentai, remdamiesi siūlomomis temomis, renkasi kursinio darbo vadova‘
ir, gave‘ jo sutikima‘ , praneša Studiju‘ skyriui iki vasario 15 d.
3. Kursinio darbo vadovas gali būti Informatikos instituto darbuotojas, GMC darbuotojas arba kitos i‘ staigos darbuotojas (šiuo atveju turi būti priskiriamas ir antrasis vadovas iš
Informatikos instituto).
4. Kursinio darbo apimti‘ bei leidima‘ gintis nustato darbo vadovas. Darbai nėra recenzuojami.
5. Kursinis darbas gali būti atliekamas ir dvieju‘ studentu‘ (bet ne daugiau). Jei kursini‘ darba‘
rašytu‘ didesnis studentu‘ skaičius, turėtu‘ būti gautas katedros pritarimas, išklausius motyvus.
6. Studiju‘ skyrius kursiniu‘ darbu‘ vadovus patvirtina ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos.
7. Parengtas kursinis darbas turi būti pateikiamas vadovui likus ne mažiau kaip dvi savaitės
iki darbo gynimo dienos (gynimai vyksta ne vėliau negu pavasario sesijos paskutinė diena), bet
darbo vadovas gali nustatyti ir kita‘ darbo pristatymo termina‘ , apie tai informave‘ s studenta‘ .
8. Darbu‘ gynimo komisija‘ nustato SPK pirmininkas.
9. Bioinformatikos studiju‘ programos kursiniai darbai vertinami pažymiu, kuris sudaromas
iš komisijos pasiūlytu‘ pažymiu‘ . Komisijoje būtinai dalyvauja darbu‘ vadovai. Jei vadovas negali
dalyvauti, jo pažymys yra taip pat i‘ traukiamas i‘ vertinimus.
Rašto darbas turi būti parengtas, remiantis bendrosiomis Vilniaus universiteto rašto darbu‘
rengimo metodika.
1. Titulinis lapas;
2. Turinys;
3. I‘ vadas;
4. Teorinės medžiagos pateikimas;
5. Rezultatai ir išvados;
6. Literatūra;
7. Priedai.
Pastaba Rašto darbas turi būti parašytas sklandžiai, be gramatiniu‘ klaidu‘ . Ši darbo dalis
(rašto darbas) taip pat turi būti viena iš vertinimo sudėtiniu‘ daliu‘ .
Kursinio darbo pažymi‘ siūlo darbo vadovas, o komisija, atsižvegdama i‘ darbo pristatyma‘ ,
rašto darbo kokybe‘ bei studento atsakymus i‘ klausimus, pažymi‘ gali koreguoti.
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