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Gretutiniai reikalavimai (jei yra): Nėra 
 

Dalyko 
(modulio) 

apimtis 
kreditais 

Visas studento darbo 
krūvis 

Kontaktinio darbo valandos Savarankiško darbo 
valandos 

3 80 32 48 
Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Bendrosios kompetencijos: pagrindinės bendrosios žinios, gebėjimas mokytis, gebėjimas dirbti 
savarankiškai 
 

Dalyko (modulio) studijų 
siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

- Gebės organizuoti savo 
mokslinę veiklą 
- Gebės dirbti su literatūra 
- Gebės pristatyti savo darbo 
rezultatus raštu ir žodžiu 
- Žinos pagrindinius studijų 
procesą reglamentuojančius 
dokumentus 

Paskaitos Egzaminas raštu, 
kompiuterizuota forma. 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  Savarankiškų studijų 
laikas ir užduotys 
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 Užduotys 

1. Įvadinė paskaita. 2      2 3 Savarankiškas 
darbas. (Lietuvos 
respublikos 
Mokslo ir studijų 
Įstatymas) 

2. Vilniaus universiteto istorija, 
struktūra. 

2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Vilniaus 
universiteto istorija, 
struktūra. (Lietuvos 
respublikos 
Mokslo ir studijų 



Įstatymas) 
3. Gamtos mokslų fakulteto 
istorija, struktūra. 

2      2 4 Savarankiškas 
darbas: Gamtos 
mokslų fakulteto 
istorija, struktūra. 
(Vilniaus universiteto 
statutas) 

4. Universiteto pareigybės, 
moksliniai laipsniai. 

2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Universiteto 
pareigybės, 
moksliniai laipsniai. 
(Vilniaus universiteto 
statutas) 

5. Studijas reglamentuojantys 
teisės aktai. 

2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Studijas 
reglamentuojantys 
teisės aktai. (Vilniaus 
universiteto statutas) 

6. Žinių vertinimo tvarka. 
Plagiato patikros sistema. 

2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Žinių 
vertinimo tvarka. 
Plagiato patikros 
sistema. (Vilniaus 
universiteto statutas, 
Vilniaus universiteto 
studijų nuostatai) 

7.Studentų teisės ir pareigos. 
Studentų organizacijos. 

2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Studentų 
teisės ir pareigos. 
Studentų 
organizacijos. 
(Vilniaus universiteto 
statutas, Vilniaus 
universiteto studijų 
nuostatai) 

8. Mokslinės tematikos ar darbo 
pasirinkimas. 

2      2 4 Savarankiškas 
darbas: Mokslinės 
tematikos ar darbo 
pasirinkimas. 
(Vilniaus universiteto 
statutas, Vilniaus 
universiteto studijų 
nuostatai, Lietuvos 
respublikos 
Mokslo ir studijų 
Įstatymas) 

9. Efektyvaus mokslinio žodinio 
ir/ar stendinio pranešimo 
pristatymo pagrindai. 

2      2 4 Savarankiškas 
darbas: Efektyvaus 
mokslinio žodinio 
ir/ar stendinio 
pranešimo pristatymo 
pagrindai. (Vilniaus 
universiteto statutas, 
Vilniaus universiteto 



studijų nuostatai, 
Lietuvos respublikos 
Mokslo ir studijų 
Įstatymas) 

10. Mokslinio darbo 
organizavimo pagrindai. 

2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Mokslinio 
darbo organizavimo 
pagrindai. (Vilniaus 
universiteto statutas, 
Vilniaus universiteto 
studijų nuostatai, 
Lietuvos respublikos 
Mokslo ir studijų 
Įstatymas) 

11. Mokslinių darbų, straipsnių 
rašymo pagrindai. 

2      2 6 Savarankiškas 
darbas: Mokslinių 
darbų, straipsnių 
rašymo pagrindai. 
(Vilniaus universiteto 
studijų nuostatai, 
Lietuvos respublikos 
Mokslo ir studijų 
Įstatymas) 

12. Darbas su literatūros 
šaltiniais. 

4      4 3 Savarankiškas 
darbas: Darbas su 
literatūros šaltiniais. 
(Vilniaus universiteto 
studijų nuostatai, 
Lietuvos respublikos 
Mokslo ir studijų 
Įstatymas) 

13. Akademinė etika ir bioetika. 2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Akademinė 
etika ir bioetika. 
(Vilniaus universiteto 
studijų nuostatai, 
Lietuvos respublikos 
Mokslo ir studijų 
Įstatymas) 

14. Studijos užsienyje. 2      2 3 Savarankiškas 
darbas: Studijos 
užsienyje. (Studentų 
siuntimo dalinėms 
studijoms į užsienį 
taisyklės) 

15. Curriculum Vitae, 
rekomendacijos. 

2      2   

Iš viso 32      32 48  
Vertinimo 
strategija 

Svoris 
proc. 

Atsiskaitymo 
laikas  

Vertinimo kriterijai 

Egzaminas 
raštu 
 

100 Sesijos metu 10 klausimų, kiekvienam iš jų yra po 5 atsakymus, reikia 
išrinkti teisingus atsakymus Egzaminas laikomas išlaikytu jei 
vertinimas yra ne mažiau 5. 

Autorius Leidim Pavadinimas Periodinio Leidimo vieta ir leidykla  



o metai leidinio Nr. 
ar leidinio 
tomas 

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 
 2009 Lietuvos respublikos 

Mokslo ir studijų 
Įstatymas 

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok
paieska.showdoc_l?p_id=34343
0&p_query=&p_tr2= 
 

 2002 Vilniaus universiteto 
statutas 

 http://www.vu.lt/site_files/Adm/
statutas/VU_statutas.pdf 
 

 
 

2012 Vilniaus universiteto 
studijų nuostatai 

 http://www.vu.lt/lt/studijos/studi
ju-procesas/studijas-
reglamentuojantys-
dokumentai/45-
studijos/studijos/2557-studiju-
nuostatai 
 

 
 

2004 Vilniaus universiteto 
studijų rezultatų vertinimo 
tvarka 

 http://www.vu.lt/lt/studijos/studi
ju-procesas/studijas-
reglamentuojantys-
dokumentai/45-
studijos/studijos/2571-rezultatu-
vertinimo-tvarka 
 

 2008 Studentų siuntimo 
dalinėms studijoms į 
užsienį taisyklės 

 http://www.vu.lt/lt/studijos/studi
ju-procesas/studijas-
reglamentuojantys-
dokumentai/45-
studijos/studijos/2578-siuntimo-
dalinems-studijoms-taisykles 
 

Papildoma literatūra 
 
 

 Metinė Rektoriaus 
ataskaita 
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430&p_query=&p_tr2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430&p_query=&p_tr2
http://www.vu.lt/site_files/Adm/statutas/VU_statutas.pdf
http://www.vu.lt/site_files/Adm/statutas/VU_statutas.pdf
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2557-studiju-nuostatai
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2557-studiju-nuostatai
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2557-studiju-nuostatai
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2557-studiju-nuostatai
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2557-studiju-nuostatai
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2557-studiju-nuostatai
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2571-rezultatu-vertinimo-tvarka
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2571-rezultatu-vertinimo-tvarka
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2571-rezultatu-vertinimo-tvarka
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2571-rezultatu-vertinimo-tvarka
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2571-rezultatu-vertinimo-tvarka
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2571-rezultatu-vertinimo-tvarka
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2578-siuntimo-dalinems-studijoms-taisykles
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2578-siuntimo-dalinems-studijoms-taisykles
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2578-siuntimo-dalinems-studijoms-taisykles
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2578-siuntimo-dalinems-studijoms-taisykles
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2578-siuntimo-dalinems-studijoms-taisykles
http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2578-siuntimo-dalinems-studijoms-taisykles

