
 
 
Baigiamųjų darbų gynimas 2019 m. 

 

Studijų programa, pakopa Data Auditorija, 
pradžia 9.00 val. 

Psichologija, bakalauras – 1 komisija birželio 3-6 d. 204 
Psichologija, bakalauras – 2 komisija birželio 3-6 d. 205 
Edukacinė ir vaiko psichologija, magistras birželio 11 d. 205 
Klinikinė psichologija, magistras birželio 10-11 d. 204 
Organizacinė psichologija, magistras birželio 10 d. 205 
Sveikatos psichologija, magistras birželio 12 d. 204 
Teisės psichologija, magistras birželio 10 d. 107 

 
1. Remiantis dalyko aprašu baigiamasis darbas su užpildytu ir pasirašytu pateikties lapu nurodytą dieną (žiūrėti 

žemiau esančioje lentelėje) pristatomas į Psichologijos institutą (202 kab. 10.00-17.00 val.) registracijai. 
Pateikiami 2 baigiamojo darbo egzemplioriai (vienas registracijai, kitas recenzentui). Pateikties lapas su 
parašais būtinas tik viename egz. (pildomas kompiuteriu, segamas po titulinio lapo, nenumeruojamas). 

 
Studijų programa, pakopa Darbo pristatymo į 

katedrą diena 
Psichologija, bakalauras gegužės 27 d. 
Edukacinė ir vaiko psichologija, magistras birželio 4 d. 
Klinikinė psichologija, magistras birželio 3 d. 
Organizacinė psichologija, magistras birželio 3 d. 
Sveikatos psichologija, magistras birželio 5 d. 
Teisės psichologija, magistras birželio 3 d. 

 
2. Prieš darbo registraciją institute studentas įrašo darbo metaduomenis ir darbą į VU ETD duomenų bazę 

nurodytu formatui. Tuo pat metu studentas pažymi, kad patvirtina informacinėje sistemoje pateiktą Garantiją. 
Išspausdintą bei pasirašytą Garantiją studentas pateikia gynimo posėdžio sekretorei darbo registracijos metu. 

3. Po darbo registracijos studentas susisiekia su recenzentu ir suderina darbo pateikimo formą (darbas gali būti 
siunčiamas elektronine forma ar pateikiamas spausdintas egz., kuris paliktas institute). 

4. Recenzentas atsiunčia studentui recenziją VU el. paštu likus ne mažiau vienai dienai iki darbo gynimo, 
pasirašytą recenziją pateikia gynimo posėdžio sekretorei. 

5. Baigiamųjų darbų komisijos posėdžio metu komisijai turi būti pateikti 4 baigiamojo darbo egzemplioriai 
(įskaitant darbą, registruotą katedroje ir skirtą recenzentui), 3 iš jų po gynimo bus grąžinti absolventui. 

Darbo gynimo tvarka: 
 Absolventas per 10 min. pristato tyrimo klausimą, darbo tikslą, uždavinius, hipotezes, taikytus metodus, 

tyrimo rezultatus, jų interpretaciją, pagrindžia išvadas ir rekomendacijas. 
 Recenzentas (ar vienas iš komisijos narių) perskaito darbo recenziją; 
 Komisijos nariai gali pateikti klausimus, absolventas į juos atsako; 
 Absolventas atsako į recenzento, komisijos narių ir kitų gynimo dalyvių klausimus; 
 Baigiamasis darbo autoriaus žodis. 

                                                
i Baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų, jų santraukų pateikimo elektroninėje informacijos sistemoje laikinoji tvarka.  


