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VU FSF Kriminologijos bakalauro studijų programos 

Kursinių darbų rengimo atmintinė 

Filosofijos fakultete Kriminologijos bakalauro studijų programoje studijuojančiųjų kursiniai darbai 

rengiami remiantis dalyko „Kursinis darbas“ aprašu, šia kursinių darbų rašymo atmintine, VU 

Filosofijos fakulteto rašto darbų rengimo reikalavimų atmintine, Vilniaus universiteto 

studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatais (patvirtinta 2017 m. gruodžio 19 

d.), Rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu 

(patvirtinta 2017 m. lapkričio 22 d.) bei pagal akademinio sąžiningumo principus, nurodytus VU 

Akademinės etikos kodekse (patvirtinta 2018 m. balandžio 17 d.). 

Kursinio darbo rengimo eiga: 

 iki rugsėjo 15 d. studentai kreipiasi į FSF Kriminologijos katedros narius ir Kriminologijos 

studijų programos dėstytojus ir sutaria dėl vadovavimo kursiniam darbui bei preliminarios 

darbo temos. Kursiniai darbai gali būti rašomi ir individualiai, ir 3-5 žmonių komandoje. 

DARBŲ TEMOS 
Kursinių darbų temas gali siūlyti studijų programos socialiniai partneriai ir komiteto nariai, 
Kriminologijos katedra, studijų programoje dėstantys dėstytojai ir studentai. Galutinė kursinio darbo 
tema derinama individualiai su vadovu (-e). Kursinių darbų temos gali būti skelbiamos Kriminologijos 
studijų programos puslapyje https://www.fsf.vu.lt/studentams/bakalauro-studijos/kriminologija 
arba studentai kreipiasi į dėstytojus pagal www.fsf.vu.lt svetainėje nurodytas jų mokslinių tyrinėjimų 
sritis.  

 

 

 studentai rašydami kursinį darbą glaudžiai bendradarbiauja su vadovais. Studentas (-ė) turi 

pareigą reguliariai pranešti kursinio darbo vadovui apie darbo pažangą bei įdirbį:   

- rugsėjo mėn. ketvirtą savaitę - probleminio socialinio reiškinio identifikavimas, kursinio 

darbo temos, tikslo ir uždavinių suformulavimas (1-2 psl.). 

- spalio mėn. antrą savaitę - mokslinės literatūros ir metodologinės medžiagos 

pasirinkimas bei apžvalga, bibliografijos sudarymas, atliekamo empirinio tyrimo dizaino 

aprašymas, profesinės etikos aptarimas. 

- gruodžio mėn. antrą savaitę - pirmas pilno kursinio darbo varianto (antraštinis lapas, 

turinys, įvadas, teorinė ir tiriamoji dalys, pirminės išvados, literatūros sąrašas) 

pateikimas vadovui (-ei). Darbas parašytas aiškia ir taisyklinga kalba.   

- sesijos metu, sausio mėn.  - patikslinto pagal vadovo (-ės) komentarus kursinio darbo 

pateikimas vadovui (-ei) ir kursinio darbo įkėlimas į VU IS bazę.  Į bazę įkeliamas galutinis 

kursinio darbo variantas, kuomet darbo vadovas (-ė) su juo susipažįsta ir pasirašo 

pateikties lape, kad pritaria, kad studentas (-ė) ar studentai darbą baigė ir gali kelti į 

bazę. 

 kursinio darbo vertinimas vyksta sesijos metu, sausio mėn. pagal dalyko apraše nurodytą 

vertinimo strategiją.  

https://www.fsf.vu.lt/studentams/bakalauro-studijos/kriminologija
http://www.fsf.vu.lt/


Kursinių darbų pateikimas: 

 iki spalio 1 d. kurso seniūnas (-ė) Kriminologijos bakalauro studijų programą 

koordinuojančiam instituto administratoriui (-ei) pateikia visų studijuojančių studentų 

kursinių darbų temų sąrašą. Pateikimo forma:  

Nr. Studento (-ės) 
vardas, pavardė 

Vadovo (-ės) 
mokslinis laipsnis 
vardas, pavardė,  

Su vadovu (-e) suderinta kursinio darbo tema 

Lietuvių kalba Anglų kalba 

1.     

2.     

 

 spalio mėn. Kriminologijos studijų programos komitetas peržiūri kursinių darbų temas, esant 

neaiškumams – jas patikslina.  

 iki žiemos sesijos pradžios kursinių darbų temos ir vadovai patvirtinami VU informacinėje 

sistemoje.  

 iki žiemos sesijos pabaigos Į VU IS bazę įkeliamas galutinis kursinio darbo variantas, kuomet 

darbo vadovas (-ė) su juo susipažįsta ir pasirašo pateikties lape, kad pritaria, kad studentas (-

ė) ar studentai darbą baigė ir gali kelti į bazę. 

Kursinio darbo reikalavimai 

 Darbo apimtis: 

- Individualaus kursinio darbo apimtis – 30 000-40 000 spaudos ženklų su tarpais, be 

priedų.  

- Komandinio kursinio darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 50 000 spaudos ženklų su 

tarpais, be priedų. Kiekvieno komandos nario indėlis yra 10-15 000 spaudos ženklų su 

tarpais kursinio darbo dėstymo dalyje. Galutinis komandinio darbo spaudos ženklų 

skaičius ir asmeninės atsakomybės darbo rašymo metu turi būti sutartos su vadovu (-

e) temos derinimo metu. 

 Kitus kursinio darbo reikalavimus rasite VU FSF rašto darbų rengimo reikalavimų atmintinėje.  

 

 

Sėkmės visiems ! 

 


