
AZIJOS IR TRANSKULTŪRINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS 
 

Studentų, besiginančių baigiamąjį bakalauro rašto darbą, 
SĄRAŠAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Birželio 7 d., pirmadienis 
Gynimo pradžia – 10 val.  

Vieta – Nuotolinis gynimas per Microsoft Teams Komandą 
 

 

  

N Studentas Darbo 
vadovas 

Darbo tema lietuvių 
kalba Recenzentas 

1 Akuliničeva Jelizaveta Doc. Dr. Dalia 
Švambarytė 

Oda Nobunaga: 
Japonijos tironas ar 
šalies raidos garantas? 

Lekt. Tomaš 
Voicechovič 

2 Arštikytė Danielė Doc. Dr. Rasa 
Pranskevičiūtė-
Amoson 

Moterų įvaizdžio ir 
vaidmens ypatumai 
Japonijos naujuosiuose 
religiniuose judėjimuose: 
Sōka Gakkai ir Mahikari 
narių patirtis 

Lekt. Jurgita 
Ignotienė 

3 Bartkutė Raminta Lekt. 
Mindaugas 
Ignotas 

Japonų nuostatos 
devintojo Konstitucijos 
straipsnio atžvilgiu 
„Twitter“ įrašuose 2021 
metais 

Doc. Dr. Rasa 
Pranskevičiūtė-
Amoson 

4 Diržys Gvidas Lekt. Tomaš 
Voicechovič 

Vaidmenų ir veikėjų 
kalba mangoje ,,Drakonų 
kovos“ (Dragon ball): 
vertimo į lietuvių kalbą 
analizė 

Lekt. Jurgita 
Ignotienė 

5 Dovydaitis Edvinas 
 

Doc. Dr. Dalia 
Švambarytė 

Taivano švietimo 
sistemos modernizacija 
Japonijos okupacijos 
laikotarpiu – nuo 
asimiliacijos iki politinių 
judėjimų 

Lekt. Ieva 
Nagytė 

6 Gumbytė Gustė 
 

Lekt. Jurgita 
Ignotienė 

„Paguodos moterų“ 
liudijimų priešprieša 
oficialiuose japoniškuose 
pareiškimuose ir Maria 
Rosa Luna Henson 
memuaruose 

Doc. Dr. 
Kristina 
Šliavaitė 

7 Januševičiūtė Vaida 
 

Lekt. Jurgita 
Ignotienė 

Fukušimos literatūra: 
traumos naratyvas po 
atominės katastrofos 

Doc. Dr. Dalia 
Švambarytė 

8 Kasmauskytė Emilija 
 

Prof. Dr. 
Donatas 

Reakcija į katastrofas 
Japonijoje: kultūros ir 

Lekt. Mindaugas 
Ignotas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
8. Darbo autoriaus baigiamasis žodis.  
 
Baigiamųjų darbų vertinimas 
 
Bakalauro 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.  
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.); įtikinamai demonstruojamas gebėjimas taikyti šaltinius regiono kalba 
tyrime. 
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, 

Brandišauskas istorijos reikšmė 
socialinėse adaptacijose 

9 Končiūtė Aistė Doc. Dr. 
Kristina 
Šliavaitė 

Konflikto atpažinimas ir 
sprendimo būdai 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje Japonijoje 

Lekt. Jurgita 
Ignotienė 

10 Levanavičiūtė Raimonda Lekt. 
Mindaugas 
Ignotas 

Ryšis tarp subkultūros ir 
kino: idėjų tęstinumas ar 
transformacija? Sukeban 
pavyzdys 

Doc. Dr. 
Deimantas 
Valančiūnas 



komisijos uždarame posėdyje. Baigiamąjį darbą ir jo gynimą įvertinus neigiamai, komisija nurodo 
pagrindinius jo trūkumus. 
 


