
Treniravimo sistemos 

Aprobacija vykdoma online per MS Teams (numatytą dieną paskirtu aprobacijos metu) 

· komisijos pirmininkas ir nariai pasidalina po 3-6 darbus ir laisva forma parašo atsiliepimą su 

pastabomis ir rekomendacijomis darbams taisyti; 

· studentas pristato darbą (iki 7 min.) 

· studento ir komisijos diskusija (iki 5 min.) 

· pasibaigus posėdžiui priimamas sprendimas. 

Pasibaigus posėdžiui priimamas sprendimas dėl visų komisijoje svarstytų darbų ir teikia išvadą – 

rekomenduojama darbą ginti arba rekomenduojama ginti pataisius nurodytas klaidas, arba 

nerekomenduoja darbą ginti dėl reikšmingų trūkumų ir neatitikimo reikalavimams. 

Fizinis ugdymas ir sportas 

Bakalauro baigiamieji darbai iki gegužės 3 d. privalo būti pateikti e-mokymas aplinkoje. 

Baigiamųjų darbų aprobacijos komisijos pirmininkė e-mokymosi sistemoje baigiamuosius darbus 

detaliam susipažinimui priskiria kiekvienam aprobacijos komisijos nariui.  

Aprobacijos komisijos nariai parengia recenziją ir pateikia darbų aprobavimo komisijos pirmininkei 

ir baigiamojo darbo autoriui (studentui) elektroniniu paštu iki gegužės 6 d. 15 val.  

Studentai, kurių aprobacijos išvadoje pateikta neigiama rekomendacija, gegužės 7 d. 10 val. online 

Fizinis ugdymas ir sportas komiteto posėdyje trumpai pristatydami pagrindinius darbų aspektus, 

atsako į komisijos narių pastabas ir klausimus. Komisija priima sprendimą ar darbas 

rekomenduojamas ar nerekomenduojamas viešam gynimui. 

Kineziterapija 

Baigiamųjų darbų pateikimas (baigiamasis darbas PDF formatu įkeliamas į e-mokymosi sistemą ir 

darbo titulinis lapas su studento ir vadovo parašais pateikiamas baigiamieji@lsu.lt). 

Aprobacijos procedūra vykdoma pagal studijų programos komiteto patvirtintą procedūrą t.y. 

susirinkusi komisija (studentams dalyvauti nereikia), užpildydama vertinimo formą, įvertina 

kiekvieno baigiamojo darbo atitikimą minimaliems reikalavimams. 

Aprobacijos komisija studentams el. paštu pateikia išvadas dėl bakalauro baigiamojo darbo 

tinkamumo ginti darbą baigiamųjų darbų gynimo posėdyje. Gavus neigiamą aprobacijos komisijos 

išvadą dėl tinkamumo ginti darbą, studentas gali teikti apeliaciją vadovaujantis LSU pirmosios 

pakopos studijų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentu. 

 

 



Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 

Pagrindinio bakalauro baigiamuosius darbus įvertina pirminis recenzentas. Galutinį sprendimą apie 

darbo išbaigtumą ir tinkamumą gynimui priima aprobacijos komisija ir teikia išvadą „darbą leisti 

ginti“ arba „darbo neleisti ginti“. 

Physical Activity and Lifestyle 

- Posėdis vyks nuotoliniu būdu naudojant MS Teams programą;  

- Jei pirminio recenzento atsiliepimo išvadose pažymima, jog bakalauro baigiamasis darbas atitinka 

bent minimalius (slenkstinius) reikalavimus, aprobacijos metu studentas tik supažindinamas su 

pastabomis;  

- Jei pirminio recenzento atsiliepimo išvadose pažymima, jog bakalauro baigiamasis darbas 

neatitinka bent minimalių (slenkstinių) reikalavimų, aprobacijos metu bus išklausytas studento 

pranešimas (5 min.) ir po diskusijos aprobacijos komisija priims sprendimą, rekomenduoti ar 

nerekomenduoti ginti darbą. 

Sporto ir turizmo vadyba (kartu - Sportinė rekreacija ir turizmas) 

2021 m. gegužės 6 d. nuo 10.00 val. nuotoliniu būdu (per MS Teams platformą) baigiamasis darbas 

aprobuojamas atvirame baigiamųjų darbų aprobavimo komisijos posėdyje, kuriame studentai iki 10 

min. atlieka pranešimą, trumpai pristatydami pagrindines baigiamojo darbo dalis (darbo 

aktualumas, keliamas probleminis tyrimo klausimas/klausimai, formuluojama hipotezė/hipotezės 

(jeigu ji keliama/-os), tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas, tiriamųjų kontingentas, tyrimo metodai, 

tyrimo organizavimas, naudoti duomenų apdorojimo statistiniai metodai, svarbiausi apibendrinti 

tyrimo rezultatai, tyrimo rezultatų pagrindu padarytos išvados. Komisija (iki 5 min.) pateikia 

klausimus, pastabas ar rekomendacijas, bei priimamas sprendimas rekomenduoti arba 

nerekomenduoti darbus gynimui. 


