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Matematikos ir informatikos mokymo studijų programos studentai rašo du bakalauro 

baigiamuosius darbus - pagrindinės studijų krypties – Dalyko pedagogikos baigiamąjį darbą (9 

kreditai) ir gretutinių studijų – Matematikos bakalauro baigiamąjį darbą (6 kreditai). Baigiamieji 

darbai skirti  matematikos ar informatikos, ar jų mokymo problemoms tirti arba konkrečiam 

uždaviniui spręsti. 

Dalyko pedagogikos baigiamasis darbas yra pedagoginių studijų modulio dalis, integruojanti 

teorinį ir praktinį būsimo pedagogo profesinį pasirengimą  Šio baigiamojo darbo tikslas – įrodyti  

studento įgytas pedagogines profesines kompetencijas. Dalyko pedagogikos baigiamųjų bakalauro 

darbų temos gali būti įvairios – sprendžiamos pedagoginės ir psichologinės matematikos ir 

informatikos dėstymo problemos, nagrinėjami teoriniai ir praktiniai matematikos ir informatikos 

dėstymo klausimai, atliekami mokinių matematinių žinių įsisavinimo tyrimai, tiriamos 

kompiuterinių programų taikymo mokymo ir mokymosi procese galimybės, nagrinėjama darbo su 

gabiais mokiniais teorija ir praktika, matematikos ir informatikos olimpiadų uždavinių sudarymo ir 

parinkimo principai ir kt. Dalyko pedagogikos baigiamajam darbui vadovauja matematikos ir 

informatikos didaktikos, pedagogikos arba psichologijos dalykų dėstytojai.  

Matematikos baigiamojo darbo tikslas – įrodyti studento matematines kompetencijas, gebėjimą 

spręsti matematines problemas, taikyti informacines komunikacines technologijas. Matematikos 

baigiamasis darbas gali būti teorinio arba taikomojo pobūdžio. Teorinio pobūdžio darbas atliekamas 

laikantis tiriamojo darbo struktūros. Tai – bakalauro teorinį ir praktinį pasiruošimo lygį atitinkantis 

ir mokslinio tiriamojo darbo pradmenis turintis darbas, atliekamas individualiai studijuojant 

mokslinę, metodinę ir mokomąją literatūrą. Taikomojo pobūdžio darbas atliekamas, tiriamąją 

problemą nagrinėjant matematinio tyrimo metodais. Matematikos baigiamųjų bakalauro darbų 

temos gali būti įvairios – sprendžiamos teorinės matematikos ir informatikos, jų taikymo 

problemos, tiriamos kompiuterinių programų taikymo ir lokalizavimo galimybės ir kt. Matematikos 

baigiamajam darbui vadovauja matematikos arba informatikos dalykų dėstytojas.  

 

Svarbiausi bakalauro baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai: 

 literatūros ir kitų informacijos šaltinių darbo tema žinojimas ir panaudojimas; 

 mąstymo logiškumas, išvadų pagrįstumas, stiliaus aiškumas; 

 tyrimų planavimo, duomenų rinkimo ir jų analizės metodų žinojimas;   

 darbo naujumas ir praktinis naudingumas; 

 darbo apipavidalinimas, tyrimų, duomenų, rezultatų pateikimas. 

  

Jeigu baigiamąjį darbą rengia du studentai, tai darbo įvade ir pristatyme turi būti aiškiai 

apibrėžta, kuri dalis yra bendra, o kurios yra darytos konkretaus asmens.  Darbo apimtis turėtų būti 

ne mažiau kaip 35 puslapiai. Darbo pristatymui skiriama pusantro karto daugiau laiko, nei 

tuo atveju, kai baigiamąjį darbą  rengia vienas studentas. 

Darbas pateikiamas lietuvių arba anglų kalba ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki 

baigiamųjų darbų gynimo sesijos pradžios.  

  



Bakalauro darbo struktūra:  

 Titulinis lapas.   

 Turinys (pateikiami darbo skyrių, poskyrių ir skirsnių pavadinimai su nurodytais puslapiais - 

žr. pavyzdį). 

 Darbo tekstas  

       Įvadas (apibūdinamas darbo tikslas, temos aktualumas ir rezultatai). 

       Pagrindinė darbo dalis. 

      Išvados (suformuluojamos svarbiausios darbo išvados, rekomendacijos bei     

pasiūlymai).  

       Summary (anglų kalba - darbo pavadinimas, autorius, darbo anotacija). 

       Literatūros sąrašas. 

 Priedai. 

Baigiamojo bakalauro darbo apimtis – A4  formato 20 ar daugiau puslapių. Darbas turi būti 

atspausdintas viena skiltimi 1,5  intervalo tarpu su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2,5 cm, apačioje - 

2 cm, kairėje - 3 cm, dešinėje – 1,5 cm. Pastraipos pradedamos su  0,7 cm įtrauka. Puslapiai 

numeruojami viršuje centre. Naudojamas 12 pt šriftas, šrifto stilius – normalus. 

 

http://www.mif.vu.lt/katedros/mmk/progra/sandai/Titul_lap_b.doc
http://www.mif.vu.lt/katedros/mmk/progra/sandai/Turinys.doc
http://www.mif.vu.lt/katedros/mmk/progra/sandai/Literat.doc

