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Gynimo tvarka 
 
Bakalauro darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 30 minučių, iš jų darbo pristatymui – ne daugiau 
kaip 10 minučių. Magistro darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 35 minutės, iš jų darbo pristatymui 
– ne daugiau kaip 10 minučių. Atsakymams į recenzento klausimus skiriamos ne daugiau kaip 5 
minutės.  
 
Baigiamųjų darbų gynimo tvarka:  
1. Komisijos pirmininkas suteikia žodį darbo autoriui.  
2. Autorius pristato darbą: atskleidžia darbo aktualumą, pristato ginamus teiginius, nurodo darbo tikslus 
ir uždavinius, apibūdina tyrimo metodologiją, pristato pagrindines darbo išvadas.  
3. Komisijos pirmininkas suteikia žodį recenzentui.  
4. Recenzento žodis.  
Jei recenzentas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti ginant darbą, jo recenziją perskaito komisijos 
pirmininkas ar kitas komisijos narys. Tokiu atveju darbo vertinimą recenzentas pateikia iš anksto.  
5. Darbo autorius atsako į recenzento klausimus ir pastabas. Atsakymams skiriama iki 5 minučių.  
6. Komisijos nariai ir kiti gynime dalyvaujantys asmenys užduoda klausimus ir dalyvauja mokslinėje 
diskusijoje.  
7. Darbo autorius atsako į pateiktus klausimus ir pastabas.  

  
Birželio 3 d., ketvirtadienis 

Gynimo pradžia – 10 val.  
Vieta – Nuotolinis gynimas per Microsoft Teams Komandą 

 

 

  
N Studentas Darbo vadovas Darbo tema lietuvių kalba Recenzentas 
1 Kondrataitė Irma Doc. Dr. 

Kristina 
Šliavaitė 

Sąvadautojos motinos ir 
parduotos dukros? Radikaliojo 
feminizmo ribotumai Indijos 
prostitucijos kontekste: Bedia 
bendruomenės atvejis 

Doc. Dr. Vytis 
Čiubrinskas 

2 Keršytė Vytarė Prof. Dr.  
Donatas 
Brandišauskas 

Ekologinės politikos iššūkiai 
Kinijoje: tarp siekinių ir 
realybės 

Asist. Dr. 
Vladimir 
Korobov 

3 Krikščiūnaitė 
Miglė  

Doc. Dr. 
Kristina 
Šliavaitė 

Kiniško identiteto paieškos 
Lietuvoje: pirmos kartos kinų 
imigrantų saistymosi su 
Lietuva 
ir Kinija aspektai 

Doc. Dr. 
Loreta Poškaitė 

4 Vilkė Agnė Doc. Dr. 
Deimantas 
Valančiūnas 

Jaunų netekėjusių moterų 
savivokos formavimas(is) 
Kinijoje per reklamą: ,,SK- II“ 
kampanijos atvejis 

Doc. Dr. 
Kristina 
Garalytė 

5 Žemaitaitytė 
Dovilė 

Doc. Dr. Vytis 
Čubrinskas 

Kinijos uigūrų emigracija: 
Turkijos kaip imigracijos 
krypties pasirinkimo 
priežastys 

Doc. Dr. 
Kristina 
Šliavaitė 
 



8. Darbo autoriaus baigiamasis žodis.  
 
Baigiamųjų darbų vertinimas 
 
Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų recenzijos rengiamos ir darbai vertinami pagal šiuos 
vertinimo kriterijus:  
1. Atitikimas struktūros ir bendriesiems stiliaus reikalavimams (darbo apimties tinkamumas, 
atitikimas darbo struktūros reikalavimams, struktūrinių dalių tikslingumas, dalių pavadinimų 
atitikimas tekstui, priedų tikslingumas, kalbos moksliškumas ir taisyklingumas, stiliaus 
tinkamumas, t.t.);  
2. Tyrimo tema ir problemos formuluotė, tyrimo tikslai ir uždaviniai, tyrimo metodai, temos 
ištirtumo ir ankstesnių tyrimų pristatymas, darbo struktūros pagrindimas, pirminių šaltinių 
naudojimas (bakalauro baigiamajame darbe gebėjimo raštu versti originalų tekstą iš/į studijuojamo 
regiono kalbą), darbo naujoviškumas ir aktualumas;  
3. Tiriamoji dalis (tiriamosios dalies atitikimas įvadui, tyrimo analitinis gilumas, pirminių ir antrinių 
šaltinių išsamumas, naujausios literatūros naudojimas, tyrimo rezultatų aiškumas ir pagrįstumas, 
teiginių pagrįstumas, t.t.);  
4. Išvados (išvadų aiškumas, jų atitikimas tyrimo rezultatams, darbo teorinės ir/arba empirinės 
reikšmės įvertinimas, klausimų ateities tyrimams pateikimas, t.t.). 
 
Bakalauro / magistro darbų gynimo komisija darbus vertina 10 balų sistemoje, remdamasi pateiktais 
rašto darbų vertinimo kriterijais, atsižvelgdama į darbo pristatymą, atsakymus į klausimus bei 
kritines pastabas. Sprendimas dėl bakalauro / magistro darbo įvertinimo priimamas gynimo dieną, 
komisijos uždarame posėdyje. Baigiamąjį darbą ir jo gynimą įvertinus neigiamai, komisija nurodo 
pagrindinius jo trūkumus. 


