
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO GYNIMUI NUOTOLINIU BŪDU 

INSTITUTUOSE TVARKA 

1. Ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki gynimo institute datos, BAIGIAMĄJĮ DARBĄ išsaugojus 

doc formatu el. paštu išsiųsti instituto referentei (nijole.poskiene@vdu.lt) ir pdf formatu prisijungus 

prie Moodle aplinkos (jungimasis tik VDU suteiktu el. paštu) patalpinti sukurtame atitinkamos studijų 

programos studijų dalyke „Baigiamasis darbas“ baigiamajam darbui talpinti sukurtame aplankale. 

Bakalauro baigiamųjų darbų brėžiniai išsaugoti atskirose bylose pdf formatu kartu su baigiamuoju 

darbu kaip priedai siunčiami el. paštu bei talpinami Moodle aplinkoje brėžiniams talpinti sukurtame 

aplankale. 

1.1.  Magistrantūros studijų studentams (baigiamojo darbo išsiuntimo ir patalpinimo data): 

- Žemės ūkio mechanikos inžinerija – iki gegužės 7 d. 18 val. 

- Biomasės inžinerija – iki gegužės 7 d. 18 val. 

- Žemės ūkio inžinerija ir vadyba – iki gegužės 8 d. 18 val. 

1.2.  Bakalauro studijų studentams (baigiamojo darbo išsiuntimo ir patalpinimo data): 

- Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos (NL) – iki gegužės 14 d. 18 val. 

- Žemės ūkio mechanikos inžinerija (NL) – iki gegužės 15 d. 18 val. 

- Žemės ūkio inžinerija ir vadyba (NL) – iki gegužės 18 d. 18 val. 

- Žemės ūkio mechanikos inžinerija (I) – iki gegužės 20 d. 18 val. 

2. Ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki gynimo institute datos baigiamojo darbo gynimo 

PRANEŠIMAI išsaugoti pdf formatu išsiunčiami el. paštu instituto referentei 

(nijole.poskiene@vdu.lt) ir taip pat talpinami Moodle aplinkoje pristatymams talpinti sukurtame 

aplankale. 

2.1.  Magistrantūros studijų studentams (pranešimo išsiuntimo ir patalpinimo data): 

- Žemės ūkio mechanikos inžinerija – iki gegužės 8 d. 14 val. 

- Biomasės inžinerija – iki gegužės 8 d. 14 val. 

- Žemės ūkio inžinerija ir vadyba – iki gegužės 11 d. 14 val. 

2.2.  Bakalauro studijų studentams (pranešimo išsiuntimo ir patalpinimo data): 

- Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos (NL) – iki gegužės 15 d. 14 val. 

- Žemės ūkio mechanikos inžinerija (NL) – iki gegužės 18 d. 14 val. 

- Žemės ūkio inžinerija ir vadyba (NL) – iki gegužės 19 d. 14 val. 

- Žemės ūkio mechanikos inžinerija (I) – iki gegužės 21 d. 14 val. 

3. Instituto referentė išsiunčia kiekvienam studentui prisijungimo prie Adobe Connect kambario 

instrukciją likus vienai darbo dienai iki gynimo institute datos. 

4. Baigiamuosius darbus ginantys studentai prisijungia prie Adobe Connect kambario likus 45 min. iki 

gynimo pradžios. Prieš jungiantis prie Adobe Connect kambario studentai savo kompiuteryje atverčia 

pranešimo medžiagą pdf formate.  

5. Pranešimo trukmė ginantiems magistro darbą iki 15 min., bakalauro darbą – iki 10 min. 

 

PASTABOS:  

- Po baigiamojo darbo gynimo institute pataisyti darbai tikrinami OXSICO sutapties programoje 

https://zua.vdu.lt/fakultetai/zemes-ukio-inzinerijos-fakultetas/studentams/baigiamieji-darbai-

egzaminai/ .  

- Likus ne mažiau kaip dešimt dienų iki viešojo gynimo, galutinės baigiamųjų darbų versijos turi būti 

patalpintos CRIS talpykloje (patalpinimo tvarka VDU bibliotekos tinklapyje: 

https://biblioteka.vdu.lt/studijoms/studiju-baigiamieji-darbai-etd/ ).  

- Baigiamųjų darbų gynimo grafikas https://zua.vdu.lt/fakultetai/zemes-ukio-inzinerijos-

fakultetas/institutai/zemes-ukio-inzinerijos-ir-saugos-institutas/ 
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