
VILNIAUS KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS 

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Pasiekimų 

lygmuo 

Puikus Tipinis Slenkstinis  

Baigiamojo 

darbo 

vertinimo 

kriterijai 

Balai 

10 (puikiai) 9 (labai gerai) 8 (gerai) 7 (vidutiniškai 6 (patenkinamai) 5 (silpnai) 4- 3-2-1 

(nepatenkinamai) 

Įforminimas, 

kalbos klaidos 

Absoliučiai 

nepriekaištingas, 

atitinka 

reikalavimus 

 

Atitinka 

reikalavimus 

Pasitaiko pavienių 

neesminių klaidų 

Pasitaiko klaidų, 

tačiau jos nėra 

esminės  

Yra pavienių 

esminių klaidų  

Yra klaidų, tačiau 

dar tenkina 

minimalius 

reikalavimus 

Neatitinka 

reikalavimų  

Įvadas: tikslas, 

uždaviniai, 

objektas  

Puikiai pagrįstas 

temos 

aktualumas, 

reikšmingumas 

studijų krypčiai; 

tikslas ir 

uždaviniai 

puikiai dera ir 

padeda nustatyti 

analizuojamą 

problemos 

sprendimą, 

naujų duomenų 

pateikimą ar 

dėsningumus 

 

Pagrįstas temos 

aktualumas, 

reikšmingumas 

studijų krypčiai; 

tikslas ir 

uždaviniai dera 

ir padeda 

nustatyti 

analizuojamą 

problemos 

sprendimą, 

naujų duomenų 

pateikimą ar 

dėsningumus 

Gerai, tačiau 

neišsamiai 

pagrįstas temos 

aktualumas, 

reikšmingumas 

studijų krypčiai; 

tikslas ir didžioji 

dalis uždavinių 

dera ir padeda 

nustatyti 

analizuojamą 

problemos 

sprendimą, naujų 

duomenų 

pateikimą ar 

dėsningumus 

 

Nepilnai, 

pagrįstas temos 

aktualumas, 

reikšmingumas 

studijų krypčiai; 

tikslas ir 

uždaviniai dera 

nepilnai, tačiau   

padeda nustatyti 

analizuojamą 

problemos 

sprendimą, 

dėsningumus 

Patenkinamai 

pagrįstas temos 

aktualumas 

studijų krypčiai; 

tikslas ir 

uždaviniai dera iš 

dalies  ir tik iš 

dalies padeda 

nustatyti 

analizuojamą 

problemos 

sprendimą  

Minimaliai 

pagrįstas temos 

aktualumas 

studijų krypčiai; 

tikslas ir 

uždaviniai dera  

minimaliai ir tik 

iš dalies padeda 

nustatyti 

analizuojamą 

problemos 

sprendimą 

Nepakankamai 

pagrįstas temos 

aktualumas 

reikšmingumas 

studijų krypčiai; 

tikslas ir uždaviniai 

nepakankamai dera 

ir nepadeda 

nustatyti 

analizuojamo 

problemos 

sprendimo  

Literatūros 

apžvalga 

Puikiai 

apžvelgiami, 

cituojami, 

perfrazuojami 

Gerai 

apžvelgiami, 

cituojami, 

perfrazuojami 

Gerai , tačiau 

neišsamiai 

apžvelgiami, 

cituojami, 

Vidutiniškai 

apžvelgiami, 

cituojami, 

perfrazuojami 

Patenkinamai  

apžvelgiami, 

cituojami, 

perfrazuojami 

Minimaliai 

apžvelgiami, 

cituojami, 

perfrazuojami 

Nepakankamai 

apžvelgiami, 

cituojami, 

perfrazuojami 



nacionaliniai ir 

užsienio mokslo 

literatūros 

šaltiniai, teisės 

aktai; literatūros 

apžvalga/ 

analizė puikiai  

pagrindžia 

tiriamąją 

analitinę dalį. 

nacionaliniai ir 

užsienio mokslo 

literatūros 

šaltiniai, teisės 

aktai; literatūros 

apžvalga/ 

analizė gerai 

pagrindžia 

tiriamąją 

analitinę dalį 

perfrazuojami 

nacionaliniai ir 

užsienio mokslo 

literatūros 

šaltiniai, teisės 

aktai; literatūros 

apžvalga/ analizė 

gerai 

pagrindžia 

tiriamąją analitinę 

dalį 

 

nacionaliniai ir 

užsienio mokslo 

literatūros 

šaltiniai, teisės 

aktai; literatūros 

apžvalga/ 

analizė 

vidutiniškai 

pagrindžia 

tiriamąją 

analitinę dalį 

nacionaliniai ir 

užsienio mokslo 

literatūros 

šaltiniai, teisės 

aktai; literatūros 

apžvalga/ analizė 

patenkinamai 

pagrindžia 

tiriamąją analitinę 

dalį 

nacionaliniai ir 

užsienio mokslo 

literatūros 

šaltiniai, teisės 

aktai; literatūros 

apžvalga/ analizė 

minimaliai 

pagrindžia 

tiriamąją analitinę 

dalį 

nacionaliniai ir 

užsienio mokslo 

literatūros šaltiniai, 

teisės aktai; 

literatūros 

apžvalga/ analizė 

nepagrindžia 

tiriamosios 

analitinės dalies 

Citavimas, 

literatūros 

sąrašo 

sudarymas 

Puikus 

citavimas ir 

literatūros 

šaltinių nuorodų 

pateikimas 

 

Geras citavimas 

ir literatūros 

šaltinių nuorodų 

pateikimas 

Geras citavimas ir 

literatūros šaltinių 

nuorodų 

pateikimas, tačiau 

pasitaiko pavienių 

netikslumų   

Vidutiniškas  

citavimas ir 

literatūros 

šaltinių nuorodų 

pateikimas, 

pasitaiko 

netikslumų 

Patenkinamas 

citavimas ir 

literatūros šaltinių 

nuorodų 

pateikimas 

Citavimas ir 

literatūros šaltinių 

nuorodų 

pateikimas 

atitinka 

minimaliems 

reikalavimams 

Citavimas ir 

literatūros šaltinių 

nuorodų pateikimas 

neatitinka 

minimalių 

reikalavimų 

Tiriamojo 

darbo 

metodas/ ai, 

imtis  

Puikiai, išsamiai 

apibūdinami 

tyrimo metodai, 

eiga; tikslinga, 

išsamiai 

aprašyta 

tiriamųjų imtis  

Gerai, 

apibūdinami 

tyrimo metodai, 

eiga; išsamiai 

aprašyta 

tiriamųjų imtis 

Apibūdami 

tyrimo metodai, 

eiga; aprašyta 

tiriamųjų imtis, 

tačiau iš dalies 

trūksta 

nuoseklumo. 

Vidutiniškai, 

apibūdami 

tyrimo metodai, 

eiga; iš dalies  

aprašyta 

tiriamųjų imtis. 

Patenkinamai 

apibūdami tyrimo 

metodai, eiga; 

minimaliai 

aprašyta tiriamųjų 

imtis. 

Minimaliai 

apibūdami tyrimo 

metodai, eiga; 

minimaliai 

aprašyta tiriamųjų 

imtis. 

Nepakankamai 

apibūdami tyrimo 

metodai, eiga; 

neaprašyta 

tiriamųjų imtis. 

Tyrimo analizė 

ir 

interpretacija 

Puikus gautų 

tyrimo rezultatų 

pateikimas, 

analizė ir 

apibendrinimas, 

darnus 

empirinės dalies 

susiejimas su 

teorine dalimi. 

Tinkamas gautų 

tyrimo rezultatų 

pateikimas, 

analizė ir 

apibendrinimas, 

darnus 

empirinės dalies 

susiejimas su 

teorine dalimi 

Gautų tyrimo 

rezultatų 

pateikimas, 

analizė ir 

apibendrinimas, 

empirinės dalies 

susiejimas su 

teorine dalimi 

didžiaja dalimi 

tenkina iškeltus 

reikalavimus. 

Vidutiniškas 

gautų tyrimo 

rezultatų 

pateikimas, 

analizė ir 

apibendrinimas, 

empirinės dalies 

susiejimas su 

teorine dalimi 

Patenkinamas 

gautų tyrimo 

rezultatų 

pateikimas, 

analizė ir 

apibendrinimas, 

empirinės dalies 

susiejimas su 

teorine dalimi 

Minimalus gautų 

tyrimo rezultatų 

pateikimas, 

analizė ir 

apibendrinimas, 

empirinės dalies 

susiejimas su 

teorine dalimi 

Nepatenkinamas 

gautų tyrimo 

rezultatų 

pateikimas, analizė 

ir 

apibendrinimas, 

nepakankamas  

empirinės dalies 

susiejimas su 

teorine dalimi 



Išvados 

Puikiai dera su 

uždaviniais, 

atspindi 

esminius 

rezultatus  

Gerai dera su 

uždaviniais, 

atspindi 

esminius 

rezultatus 

Didžiąja dalimi 

dera su 

uždaviniais, 

atspindi esminius 

rezultatus 

Vidutiniškai 

dera su 

uždaviniais, 

nepilnai atspindi 

esminius 

rezultatus 

Tik patenkinamai 

dera su 

uždaviniais, 

nepilnai atspindi 

esminius 

rezultatus 

Minimaliai dera 

su uždaviniais, 

minimaliai 

atspindi esminius 

rezultatus 

Nedera su 

uždaviniais, 

neatspindi esminių 

rezultatų. 

Pasiūlymai 

Pasiūlymai 

pilnai susiję su 

gautomis tyrimo 

išvadomis ir turi 

menamą ar 

nurodytą 

adresatą 

Pasiūlymai 

susiję su 

gautomis tyrimo 

išvadomis ir turi 

menamą ar 

nurodytą 

adresatą 

Pasiūlymai susiję 

su gautomis 

tyrimo išvadomis, 

tačiau nepilnai, 

turi menamą ar 

nurodytą 

adresatą 

Pasiūlymai 

susiję su 

gautomis tyrimo 

išvadomis, 

tačiau nepilnai, 

neturi menamo 

ar nurodyto 

adresato 

Pasiūlymai tik iš 

dalies susiję su 

gautomis tyrimo 

išvadomis ir 

neturi menamo ar 

nurodyto 

adresato 

Pasiūlymai 

minimaliai susiję 

su gautomis 

tyrimo išvadomis 

ir neturi menamo 

ar nurodyto 

adresato 

Pasiūlymai visiškai 

nesusiję su 

gautomis tyrimo 

išvadomis ir neturi 

menamo ar 

nurodyto 

adresato 

Pristatymas 

Puikus 

Microsoft Power 

Point pateikties 

demonstravimas

,atskleistos 

esminės 

baigiamojo 

darbo dalys 

Geras Microsoft 

Power Point 

pateikties 

demonstravimas

, atskleistos 

pagrindinės 

baigiamojo 

darbo dalys 

Geras Microsoft 

Power Point 

pateikties 

demonstravimas, 

pasitaiko pavienių 

klaidų 

Vidutiniškas 

Microsoft Power 

Point pateikties 

demonstravims, 

yra klaidų. 

Baigiamojo 

darbo dalys 

atskleidžiamos 

tik iš dalies 

Patenkinamas 

Microsoft Power 

Point pateikties 

demonstravimas. 

Pagrindinės 

baigiamojo darbo 

dalys 

atskleidžiamos 

paviršutiniškai 

Microsoft Power 

Point pateikties 

demonstravimas 

atitinka tik 

minimalius 

reikalavimus 

Microsoft Power 

Point pateikties 

demonstravimas 

neatitinka 

minimalių 

reikalavimų 

Atsakymai į 

pateiktus 

klausimus 

Puikiai atsakė į 

pateiktus 

klausimus 

Gerai atsakė į 

pateiktus 

klausimus 

Gerai atsakė į 

didžiąją daugumą 

pateiktų klausimų 

Gerai atsakė į 

daugiau kaip 

pusę pateiktų 

klausimų 

Netiksliai atsakė į 

pateiktus 

klausimus 

Minimaliai atsakė 

į pateiktus 

klausimus 

Neatsakė į 

pateiktus klausimus 

 


