BAIGIAMOJO BAKALAURO DARBO METODINIAI
NURODYMAI

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematines informatikos
katedros bioinformatikos ir matematines informatikos programu bakalauro darbai ginami
komisijoje ir vertinami paºymiu.
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Baigiamojo bakalauro darbo bendrieji reikalavimai
• Katedros darbuotojai paskelbia siulomu bakalauro darbu temu s¡ra²¡ iki spalio men.
30 d.
• Studentai, remdamiesi siulomomis temomis, renkasi bakalaurinio darbo vadov¡ ir, gav¦
jo sutikim¡, prane²a apie pasirinkim¡ katedrai ne veliau, kaip lapkri£io 30 d. Renkantis
tem¡, pirmenybe teikiama studentams, ra²iusiems pasirinktos temos kursinius darbus
arba nagrinejusiems j¡ tiriamajame seminare.
• Bakalaurinio darbo vadovas nebutinai turi buti katedros darbuotoju. Tada katedros
nutarimu gali buti skiriamas antrasis vadovas i² katedros darbuotoju. Studentas gali
pateikti katedrai pra²ym¡ ra²yti bakalaurini darb¡ be vadovo. Kiekvienas toks atvejis
yra sprendºiamas individualiai.
• Studentui nepasirinkus vadovo, ji skiria katedra.
• Katedrai leidus, keli studentai gali ra²yti bendr¡ bakalaurini darb¡.
• Kursiniu darbu temos yra tvirtinamos katedros posedyje vasario menesi.
• Semestro metu studentas privalo reguliariai susitikti su vadovu, o parengtas darbo variantas turi buti pateikiamas vadovui, likus ne maºiau kaip savaitei iki pateikimo katedrai dienos (vadovas gali nustatyti ir kitus reikalavimus, apie tai informav¦s student¡).
Studentui nesilaikant nustatytu darbo rengimo reikalavimu, vadovas gali neleisti darbo
ginti.
• Darbas turi buti atspausdintas A4 formato lapuose, tvarkingai iri²tas ar susegtas.
Spausdinant paliekamos tokio plo£io para²tes: kairioji  30 mm, de²inioji  ne maºesne
kaip 15 mm, vir²utine - 20 mm, apatine  20 mm. Pagrindines darbo dalies tekstas
spausdinamas 12pt ²riftu su 1,5 intervalu tarp eilu£iu.
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• Tinkamai parengt¡, iri²t¡ darb¡ ir jo kopij¡ elektronineje laikmenoje studentas iteikia
katedrai ne veliau kaip prie² penkias darbo dienas iki baigiamuju darbu gynimo sesijos
pradºios.
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Baigiamojo bakalauro darbo struktura

Rekomenduojama baigiamojo bakalauro darbo struktura:

• antra²tinis lapas;
• turinys;
• ivadas;
• pagrindine dalis;
• literaturos (²altiniu) s¡ra²as;
• trumpa darbo santrauka ir raktiniai ºodºiai lietuviu kalba;
• trumpa darbo santrauka ir raktiniai ºodºiai anglu kalba;
• priedai (jei reikalingi);
• darbas (su visais priedais) elektronineje laikmenoje (kompaktin¦ plok²tel¦ ideti i vok¡
ir isegti).
Antra²tinis lapas iforminamas pagal pateikiam¡ pavyzdi.
Turinyje atskleidºiama darbo struktura: ivadas, pagrindine dalis, literaturos (²altiniu)
s¡ra²as ir t.t. Skyriai ir poskyriai numeruojami arabi²kais skaitmenimis (ºr. pavyzdi). Skyriu
ir poskyriu pavadinimai turi buti trumpi ir ai²kus.
Ivade formuluojamas pasirinktos temos aktualumas, nurodomas darbo tikslas, uºdaviniai,
darbo teorine ir praktine reik²me.
Pagrindineje dalyje pagal suformuluotus uºdavinius destoma ir analizuojama teorine ir
praktine medºiaga, pateikiamos i²vados. i dalis skaidoma i skyrius ir poskyrius.
Literaturos (²altiniu) s¡ra²e pateikiami naudotu ²altiniu ir literaturos bibliograniai
apra²ai pagal atitinkamus reikalavimus (ºr. pavyzdi).
Santraukose lietuviu ir anglu kalbomis pateikiama: darbo pavadinimas, autoriaus vardas
ir pavarde, raktiniai ºodºiai bei glausta bakalauro baigiamojo darbo santrauka, atspindinti
darbo tiksl¡ ir uºdavinius, metodus ir rezultatus.
Darbo ra²ymui rekomenduojama naudoti dokumentu rengimo sistem¡ LaTeX, kompiliuoti su pdatex.
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