
Turizmo ir sporto vadyba 

 baigiamasis darbas yra atestuojamas atvirame baigiamųjų darbų atestacijos komisijos 

posėdyje, kuriame studentai trumpai (iki 5 min.) skaidrėse ir žodžiu pristato savo pilnai 

išbaigtą darbą. Pristatyme turi atsispindėti visos struktūrinės dalys, pristatant akcentuoti 

darbo objektą, tikslą, uždavinius, problemą, tyrimo metodologiją ir esminius tyrimo 

rezultatus bei išvadas.  

 Išklausius visus pasisakymus atestacijos komisija sprendžia ar darbai yra rekomenduojami ar 

ne viešam gynimui. 
 

Kineziterapija 

 Paskiriamas pirminis recenzentas, kuris vertina ir teikia recenziją apie darbo atitikimą 

reikalavimams. Atestacijos procedūros metu studentas parengia trumpą baigiamojo darbo 

pristatymą (5 min), komisija pateikia klausimus/pastabas/pasiūlymus ir studentas 

supažindinamas su pirmine recenzija..  

Treniravimo sistemos 

 Magistrantai atlieka savo darbų pristatymus (pateikiant pristatymą PowerPoint programa) 

iki 7 min trukmės, tada skiriamos 3 min komisijos narių klausimams; 

 Pristatomi recenzento (-ų) klausimai bei siūloma išvada dėl tolimesnio darbo gynimo; 

Sporto edukologija 

Atestacijos procedūros metu išklausomas kiekvieno studento pranešimas, kiekvienas studentas 

atsakys į klausimus ir bus perskaitomas ekspertavusio darbą recenzento atsiliepimas. 

Kūno kultūra 

 Iki balandžio 19 d. magistro baigiamieji darbai pateikiami e-mokymo sistemoje. 

 Baigiamųjų darbų aprobacijos komisijos pirmininkė baigiamuosius darbus paskirsto 

lygiomis dalimis komisijos nariams recenzuoti. 

 Baigiamųjų darbų atestacijos komisijos nariai recenzuoja baigiamuosius darbus. 

 Recenzijas atsiųsti komisijos pirmininkei ir studentui iki  balandžio 27 d. 12 val. su 

išvadomis – „leisti ginti“ ar  „neleisti ginti“.  

 Studentai, kurių aprobacijos išvadoje pateikta neigiama recenzija, balandžio 28 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 – darbas rekomenduojamas ar nerekomenduojamas viešam gynimui. 
 

Taikomoji fizinė veikla 

 Prieš atestaciją baigiamieji darbai recenzuojami pirminio recenzento. Atestacijos 

procedūros metu, studentas pristato savo darbą PowerPoint formatu (skaidrėmis) iki 7 

min. Pirminis recenzentas pateikia savo pastebėjimus ir pastabas. 



Sportinės veiklos analizė 

 Gegužės 18 d.  baigiamųjų darbų atestacijos komisijos pirmininkė kviečia komisijos 

posėdį dėl baigiamųjų darbų atestavimo. 

 Atestacijos metu studentai pristato savo darbą (pristatymui skirti 5 min.),  studentui 

komisijos narai užduoda klausimus (klausimams skirti 3 min.), išsako savo pastabas. 

 Baigiamųjų darbų atestacijos komisija, įvertinusi studento darbą, nusprendžia: „leisti 

ginti“ arba „neleisti ginti“. 

 Pasibaigus posėdžiui komisijos pirmininkė supažindina studentus su komisijos išvadomis 

ir komisijos narių pastabomis elektroniniu laišku. 

 

Sporto fiziologija ir genetika 

 Atestacija vyks nuotoliniu būdu. Studentams numatytu laiku privaloma bus būti 

prisijungus Teams programos pagalba.  

 Nuotolinės atestacijos posėdžio metu, kiekvienam studentui bus skambinama asmeniškai 

ir skiriama ~ 5-10 min. pokalbiui, kurio metu studentas atsakys į komisijos narių 

užduotus klausimus. 

 Baigiamųjų darbų atestacijos komisija, įvertinusi studento darbą, sprendžia: “leisti ginti” 

arba “neleisti ginti” magistro baigiamąjį darbą. 

 Po posėdžio, su atestacinės komisijos išvadomis studentai bus supažindinami asmeniškai 

elektroniniu laišku į LSU paštą. 

 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 

 Paskiriamas pirminis recenzentas, kuris vertina ir teikia recenziją apie darbo atitikimą 

reikalavimams. Atestacijos procedūros metu studentas parengia trumpą baigiamojo darbo 

pristatymą (5 min), komisija pateikia klausimus/pastabas/pasiūlymus ir studentas 

supažindinamas su pirmine recenzija. 
 

Krepšinio treniravimas ir valdymas 

 Atestacija vyks nuotoliniu būdu. Studentams numatytu laiku privaloma bus būti 

prisijungus Teams programos pagalba.  

 Nuotolinės atestacijos posėdžio metu, kiekvienam studentui bus skiriama iki 10 min. 

PowerPoint pristatymui, studentas atsakys į komisijos narių užduotus klausimus (iki 10 

min). 

 Baigiamųjų darbų atestacijos komisija, įvertinusi studento darbą, sprendžia: “leisti ginti” 

arba “neleisti ginti” magistro baigiamąjį darbą. 

 Po posėdžio, su atestacinės komisijos išvadomis studentai bus supažindinami asmeniškai 

elektroniniu laišku į LSU paštą. 

 




