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Vaikystės pedagogikos studijų programos Bakalauro darbo rengimo 

metodinės gairės  

Bakalauro darbas Vaikystės pedagogikos studijų programoje gilina pasirinktų pedagoginių 

studijų žinias, atskleidžia įgytus profesinės kvalifikacijos ir tiriamojo darbo gebėjimus. Jis yra 

pedagogo kvalifikacijai įgyti skirtas darbas, kurio turinys turi atliepti pedagoginių ir didaktinių 

studijų problemų tyrimo lauką.  

Darbo apimtis - 15 ECTS kreditų. Jo rengimas pradedamas jau 7 (rudens) semestre, kai per 

pirmąjį studijų mėnesį pasirenkama būsimojo bakalauro darbo tyrimo tema ir darbo vadovas. Darbo 

tema ir vadovas pasirenkamas iki spalio pradžios. Tema ir vadovas gali būti keičiami tik studentui 

ar darbo vadovui pateikus svarius argumentus ir suderinus su Studijų programos komiteto 

pirmininke(-u). Tai galima padaryti iki pavasario semestro pradžios, bet ne vėliau kaip iki vasario 

15 dienos.   

Konsultuodamiesi su darbų vadovais, studentai susidaro pasirinktos problemos tyrimo gaires 

(tezes ir tyrimo planą). 7 (rudens) semestro pedagoginės praktikos metu, ugdymo institucijose 

studentai atlieka nedidelės apimties pedagoginio tyrimo užduotį. Jiems rekomenduojama išbandyti 

pasirinktą empirinių duomenų rinkimo ar analizės instrumentą. Tai gali būti ugdomosios veiklos 

stebėjimo protokolas, interviu klausimynas ar jo epizodas, ugdomųjų veiklų ar užduočių lapas, 

ugdytinių darbų analizė ir pan. Šias užduotis semestro pabaigoje studentai atsiskaito darbo vadovui 

kaip tarpinio portfolio užduotį. Vadovo įvertinimas sumuojamas prie pedagoginės praktikos bendro 

kaupiamojo balo.    

Bakalauro darbas yra rengiamas 8 (pavasario) semestre. Semestro pradžioje, per vasario 

mėnesį yra peržiūrimas, papildomas ir atnaujinamas tiriamojo darbo planas. Jis yra suderinamas su 

darbo vadovu, informuojant jį apie padarytą darbo rengimo pažangą. Darbas rengiamas 

vadovaujantis: 

 

- Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo 

nuostatais (patvirtinta Vilniaus universiteto senato 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu 

Nr. S-2017-12-11). Internete: http://www.tf.vu.lt/studentams/vientisosios-dienines-studijos/studiju-proceso-

reglamentavimas/vu_rasto_darbu_nuostatai_2017-12-19/ 

- Vilniaus universiteto, Filosofijos fakulteto rašto darbų rengimo reikalavimų atmintine 

(patvirtinta FSF Studijų kolegijoje 2019 gegužės 22 d.). Internete:  
https://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Dokumentainuorodos/FSF_Rasto_darbu_rengimo_atmintine_2019.pdf 

- Vaikystės pedagogikos studijų programos Bakalauro darbo metodinėmis gairėmis 

(patvirtinta SPK posėdyje 2020 sausio 21 d., Nr. 4 ).   

 

Pirmąjį bakalauro darbo variantą (pilnos apimties tekstą, įskaitant įvadą, išvadas bei 

literatūros sąrašą) studentas pateikia darbo vadovui iki balandžio 15 dienos. Darbo pavadinimas 

(lietuvių ir anglų kalbomis) dar gali būti tikslinamas iki gegužės 10 dienos. Darbų temos yra 

patvirtinamos programos SPK posėdyje. Savaitę iki gynimo darbas yra įkeliamas į informacinę 

sistemą (VUSIS) ir 2 egzemplioriai pristatomi UMI administratoriui.  

Parengtas darbas yra pristatomas ir ginamas atvirame bakalauro darbų gynimo komisijos 

posėdyje. Bakalauro darbų gynimo komisijos sudėtis ir darbų gynimo datos yra nustatomos VU 

Rektoriaus įsakymu. Trumpos gairės bakalauro darbo rengimui yra pateiktos 1 ir 2 lentelėse.  

 

Bakalauro darbo struktūra pateikta 1 lentelėje.  
1 lentelė. Bakalauro darbo struktūra 

Struktūros dalys Paaiškinimai 

Titulinis lapas  Parengtas pagal VU Filosofijos fakulteto patvirtintus reikalavimus.  

Pateikties lapas  Parengtas pagal VU Filosofijos fakulteto patvirtintus reikalavimus.  

http://www.tf.vu.lt/studentams/vientisosios-dienines-studijos/studiju-proceso-reglamentavimas/vu_rasto_darbu_nuostatai_2017-12-19/
http://www.tf.vu.lt/studentams/vientisosios-dienines-studijos/studiju-proceso-reglamentavimas/vu_rasto_darbu_nuostatai_2017-12-19/
https://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Dokumentainuorodos/FSF_Rasto_darbu_rengimo_atmintine_2019.pdf


Turinys  Parengtas sudarant elektroniniu formatu.  

Santrauka 

lietuvių ir anglų 

kalbomis  

Santraukoje trumpai pristatoma nagrinėta problema, tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, 

taikyti tyrimo metodai, gauti rezultatai ir išvados. Apimtis – 2000-3000 sp. ž. su tarpais. 

Santraukos  tekstas abiem kalbomis turi būti vienodas.  

Įvadas  

  

Darbo įvade aptariamas temos aktualumas, pateikiama suformuluta tyrimo problema ir 

apibrėžtas tyrimo objektas. Trumpai apibūdinamas problemos ištirtumas, nurodomas 

tyrimo tikslas ir uždaviniai. Pristatomi darbe naudoti tyrimo metodai.  

Literatūros 

analizė   

Teorinėje darbo dalyje pateikiama tiriamos problemos mokslinių ir kitų šaltinių analizė. 

Ji baigiama apibendrinimu, pagrindžiančiu empirinės dalies tyrimą.   

Tyrimo metodika 

ir etika  

  

Tyrimo metodikos ir etikos dalyje pateikiami duomenys turi:  

atskleisti tyrimo logiką ir pasirinktas tyrimo strategijas bei metodus;  

apžvelgti tyrimo imtį ir argumentuoti jos pasirinkimą;  

pristatyti duomenų rinkimo ir duomenų analizės procedūras;   

aptarti tyrimo etikos klausimus.    

Tyrimo etikos dalyje aptariami tyrimo neapibrėžtumo klausimai, pristatoma, kaip darbe 

sprendžiami tiriamųjų dalyvavimo apsisprendimo, sutikimo, nediskriminavimo, 

konfidencialumo, apsaugojimo nuo galimos žalos ir asmens duomenų saugumo 

klausimai.   

Empirinio tyrimo 

rezultatai  

Empirinio tyrimo dalyje pristatomi ir teorinės analizės pagrindu interpretuojami tyrimo 

rezultatai. Lentelių pateikimai pagal APA standartą.  

Diskusija  

Išvados 

 

Diskusijoje pateikiamas tyrimo rezultatų išskirtinumas, nagrinėjama rezultatų reikšmė 

(svarba) teoriniu ir empiriniu požiūriu, aptariamas duomenų unikalumas kitų atliktų 

tyrimų lauke.  

Išvados grindžiamos teorinės dalies analize ir empirinio tyrimo rezultatais. Jos 

pateikiamos struktūruotai ir turi atitikti išsikeltus tyrimo uždavinius bei atsakyti į tyrimo 

klausimus.  

Literatūros 

sąrašas 

 

Literatūros sąrašas sudaromas pagal APA (American Psychological Association, 

www.apastyle.org ) reikalavimus. Internete (APA 7) :  

APA style: https://sfcollege.libguides.com/apa7/articles#s-lg-box-22344882 

Quick Reference Guide: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf 

Priedai   Darbo prieduose pateikiama visa darbe naudota papildoma medžiaga (pamokų planai; 

klausimynų pavyzdžiai; struktūruotų pokalbių (interviu) klausimai; pamokų stebėjimo 

protokolai; duomenų skaičiavimų suvestinės). Priedai yra numeruojami.    

Visi pirminiai tyrimo duomenys (pvz., užpildyti klausimynai, užduočių lapai, interviu 

įrašai, stebėjimo protokolai ir kita medžiaga) atskirame aplanke turi būti saugomi iki 

bakalauro darbų gynimo komisijos darbo pabaigos. Su jais susipažinti turi teisę darbo 

vadovas ir bakalauro darbų gynimo komisijos nariai.  

 

Pagrindiniai formalūs bakalauro darbo reikalavimai pateikti 2 lentelėje.  

2 lentelė. Pagrindiniai formalieji reikalavimai  

Bakalauro darbas Tarpinis portfolio Baigiamasis darbas 

Apimtis (be priedų)  20 – 30 tūkst. sp. ž. su tarpais  70 – 80 tūkst sp. ž. su tarpais  

Literatūra * Ne mažiau kaip 5 Ne mažiau kaip 30 

Iš jų moksliniai šaltiniai  Ne mažiau kaip 5  Ne mažiau kaip 15 

Iš jų užsienio kalba  Ne mažiau kaip 3 Ne mažiau kaip pusė 

Darbo pristatymas gynime  Vizualus pristatymas žodžiu 10 min.   
 

*mokymosi priemonės (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, testų užduotys ir kt.) į bendrą literatūros sąrašą įtraukiamos, bet 

nėra skaičiuojamos kaip mokslinė literatūra.  

 

http://www.apastyle.org/
https://sfcollege.libguides.com/apa7/articles#s-lg-box-22344882
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

