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1. Viešas antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentų baigiamųjų darbų gynimas vyks: 

Apskaitos ir finansų programos – 2019 m. gegužės 27 d. 9.00 val. 206 aud. 

Kaimo plėtros administravimo programos (LT) – 2019 m. gegužės 30 d. 14.00 val. 411 aud. 

Kaimo plėtros administravimo programos (EN) – 2019 m. birželio 6 d. 11.30 val. 411 aud. 

Verslo logistikos programos – 2019 m. gegužės 30 d. 9.00-12.00 val., 418 aud.  

 15.30-18.30 val. 418 aud. 

Žemės ūkio ekonomikos programos  – 2019 m. birželio 3 d. 9.30 val. 610 aud. 

Žemės ūkio verslo vadybos programos – 2019 m. gegužės 30 d. 13.00-15.00 val. 418 aud. 

Profesijos edukologijos programos – 2019 m. gegužės 30 d. 9.00 val. 615 aud. 

2. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamuosius darbus leidžiama ginti Baigiamųjų 

darbų vertinimo komisijoje, jei įrišto baigiamojo darbo viršelio trečiame puslapyje įklijuotame voke 

įdėtas atestacijos komisijos protokolo išrašas, pažymėjimas apie pranešimą konferencijoje, autorystės 

deklaracija, licenzinė sutartis, plagiato patikros ataskaita, taip pat kompaktinis diskas su pilnu 

baigiamojo darbo tekstu ir publikuotais straipsniais (jei tokių buvo), ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo 

dienas iki šio darbo gynimo Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje dienos pateikiama ir 

registruojama dekanate (428 kab.).  

3. Galutinė antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamojo darbo versija turi būti 

patalpinta VDU mokslinių elektroninių publikacijų talpykloje. Atspausdinta licencinė sutartis turi būti 

pateikta dekanatui (428 kab.) ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki baigiamojo darbo gynimo 

Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje.  

4. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamųjų darbų oponentai darbus pasiima 

dekanate (428 kab.) ir baigiamąjį darbą kartu su oponento atsiliepimu (dviem egzemplioriais) ne vėliau 

kaip prieš 1 darbo dieną iki Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos posėdžio dienos pateikia dekanatui. 

5. Sėkmingai apgynus antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigiamąjį darbą studentas 

naudodamasis Studentų savitarnos portalu turi pasitikrinti savo atsiskaitymo su Universitetu statusą, 

esant reikalui arba Studentų reikalų tarnybai pareikalavus, panaikinti savo įsiskolinimus Universitetui 

ir apie tai pranešti atitinkamiems Universiteto padaliniams, pateikiant skolų likvidavimo dokumentus.  

6. Universiteto absolventams diplomų įteikimas vyks 2019 m. birželio 19 d. 9.00 val.  
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