
Recenzentas:

Baigiamojo darbo autorius:

Baigiamojo darbo pavadinimas:

Nėra/Silpnai Puiku

0 1 2 3 4 5

Kriterijaus maksimalus balų skaičius 0 1 2 3 4 5 Vertinimas

5 Įvadas 5

1 Svertinis koeficientas x 5

20 Literatūros apžvalga 20

4 Svertinis koeficientas x 5

12 Tyrimo metodika 9

3 Svertinis koeficientas x 3

25 Rezultatai ir jų aptarimas 25

5 Svertinis koeficientas x 5

10 Išvados 8

2 Svertinis koeficientas x 4

6 Literatūros sąrašas 6

2 Svertinis koeficientas x 3

6 Santrauka užsienio kalba 6

3 Svertinis koeficientas x 2

8 Akademinis stilius, raštingumas ir terminija 8

2 Svertinis koeficientas x 4

8 Baigiamojo darbo vientisumas ir išpildymas 8

2 Svertinis koeficientas x 4

100 Skirti balai 95

Galimas maksimalus balų sk. 100

ĮVERTINIMAS 10

Recenzento parašas, data

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto

bakalauro studijų baigiamojo darbo recenzento vertinimas



5 4 3

Įvadas

(1-2 psl.)*

Glaustai ir aiškiai pristatoma 

baigiamajame darbe  tiriama 

problema , pagrindžiamas  tyrimų 

aktualumas, suformuluojamas 

aiškus tikslas ir konkretūs uždaviniai.

Tikslas ir iškelti uždaviniai  

suformuluoti nepakankamai aiškiai 

arba nesilaikoma apimties 

reikalavimų rašant baigiamojo darbo 

įvadą, arba  nepakankamai aiškiai 

pagrindžiami problematika ar  

tyrimų aktualumas .

Tikslas ir iškelti uždaviniai  

suformuluoti nepakankamai aiškiai 

ir neisilaikoma apimties reikalavimų 

rašant baigiamojo darbo įvadą arba  

nepakankamai aiškiai pagrindžiami 

problematika ir  tyrimų aktualumas.

Literatūros 

apžvalga

(5-10 psl.)*

Pateikiama mokslinės literatūros 

baigiamojo darbo tema apžvalga. 

Pirmenybė teikiama svarbiausiems ir 

naujausiems šaltiniams.

Pateikiama mokslinės literatūros 

baigiamojo darbo tema apžvalga, 

bet pirmenybė teikiama ne 

naujausiems šaltiniams arba ši dalis 

aprašyta nesilaikant apimties 

reikalavimų.

Pateikiama mokslinės literatūros 

baigiamojo darbo tema apžvalga, 

bet pirmenybė teikiama ne 

naujausiems šaltiniams ir ši dalis 

aprašyta nesilaikant apimties 

reikalavimų.

Kriterijus
Vertinimas (5 - puiku; 0 - nėra/silpnai)



Tyrimo metodika

(iki 10 psl.)*

Tiksliai ir detaliai aprašyta tyrimo 

eiga: metodai, priemonės ir 

aparatūra, skaičiavimo modeliai ir 

pan. Pateikiama informacija apie 

naudotas medžiagas, jų gamintojus, 

grynumą arba sintetintų reagentų 

sintezės metodus ir duomenis 

įrodančius jų struktūrą ir grynumą.

Nuosekliai aprašyta tyrimo eiga: 

metodai, priemonės ir aparatūra, 

skaičiavimo modeliai ir pan. 

Pateikiama informacija apie 

naudotas medžiagas, jų gamintojus, 

grynumą arba sintetintų reagentų 

sintezės metodus ir duomenis 

įrodančius jų struktūrą ir grynumą, 

tačiau trūksta dalies informacijos.

Rezultatai ir jų Tyrimų rezultatai teisingai Tyrimų rezultatai pateikiami grafikų, Bent du kriterijai (tyrimo rezultatų 

Išvados Glaustai, logiškai ir aiškiai,  Išvados koreguotinos, tačiau yra Išvados koreguotinos ir tik iš dalies 

Literatūros sąrašas Visi literatūros šaltiniai nurodyti 

Santrauka užsienio 

Akademinis stilius, 

raštingumas ir 

terminija

Mintys dėstomos logiškai ir 

nuosekliai taisyklinga lietuvių kalba. 

Vartojama mokslinė kalba bei 

tinkami cheminiai terminai. 

Vartojama mokslinė kalba bei 

tinkami cheminiai terminai, tačiau 

randamos smulkios klaidos, kurios 

neturi įtakos mokslinio darbo 

reikšmingumui.

Baigiamojo darbo Darbas palieka puikų įspūdį. Darbas palieka labai gerą įspūdį. 

* - apimtis priklauso nuo 

SPK patvirtintos rašto 

darbų rengimo tvarkos.



2 1 0

Tikslas ir iškelti uždaviniai  

suformuluoti nepakankamai aiškiai, 

neisilaikoma apimties reikalavimų 

rašant baigiamojo darbo įvadą bei  

nepakankamai aiškiai pagrindžiami 

problematika ir  tyrimų aktualumas.

Nėra tikslo ir/ar uždavinių arba 

negrindžiamas tiriamos problemos 

aktualumas ir problematika. Nėra įvado 1 5

Pateikiama skurdi mokslinės 

literatūros baigiamojo darbo tema 

apžvalga. Laikomasi apimties 

reikalavimų.

Pateikiama skurdi mokslinės 

literatūros baigiamojo darbo tema 

apžvalga. Nesilaikoma apimties 

reikalavimų. Nėra literatūros apžvalgos 4 20

Vertinimas (5 - puiku; 0 - nėra/silpnai) Svertinis 

koef.

MAX. t. 

skaičius



Tyrimo eiga (metodai, priemonės ir 

aparatūra, skaičiavimo modeliai ir 

pan.) aprašyta nepakankamai aiškiai -  

trūksta dalies  duomenų apie tam 

tikrus etapus ir naudotą aparatūrą 

arba pateikiama ne visa informacija 

apie naudotas medžiagas, jų 

gamintojus, grynumą, arba viršyti 

apimties reikalavimai.

Tyrimo eiga (metodai, priemonės ir 

aparatūra, skaičiavimo modeliai ir 

pan.) aprašyta, tačiau dalis 

informacijos klaidinga, trūksta 

duomenų apie tam tikrus etapus ar 

naudotą aparatūrą ir pateikiama ne 

visa informacija apie naudotas 

medžiagas, jų gamintojus, grynumą 

arba viršyti apimties reikalavimai. Nėra tyrimų metodikos 3 12
Tyrimų rezultatai atvaizduojami su Tyrimų rezultatai atvaizduojami Nėra rezultatų ir jų aptarimo 5 25
Išvados tik iš dalies siejamos su Dauguma išvadų klaidingos ir Nėra išvadų arba jos yra visiškai 2 10
Nesilaikoma metodinių nurodymų, Bent keturi šaltiniai nurodyti Nėra literatūros sąrašo arba sąrašas  2 6
Santraukoje yra visos reikalingos Trūksta dalies informacijos arba Trūksta dalies informacijos ir 2 6

Palikta daug gramatinių bei skyrybos 

klaidų arba vartojami netaisiklingi 

cheminiai terminai, arba vartojamas 

šnekamasis (buitinis) funkcinis 

stilius.

Palikta daug gramatinių bei skyrybos 

klaidų ir vartojami netaisiklingi 

cheminiai terminai arba vartojamas 

šnekamasis (buitinis) funkcinis 

stilius.

Palikta daug gramatinių bei skyrybos 

klaidų ir vartojami netaisiklingi 

cheminiai terminai, ir vartojamas 

šnekamasis (buitinis) funkcinis 

stilius. 2 8
Baigiamasis darbas palieka gerą Baigiamasis darbas vidutiniškas: ne Baigiamasis darbas yra silpnas: 2 8

100IŠ viso 



5 4 3

Įvadas

(1-2 psl.)*

Glaustai ir aiškiai pristatoma 

baigiamajame darbe  tiriama 

problema , pagrindžiamas  tyrimų 

aktualumas, naujumas, 

suformuluojamas aiškus tikslas ir 

konkretūs uždaviniai.

Tikslas ir iškelti uždaviniai  

suformuluoti nepakankamai aiškiai 

arba nesilaikoma apimties 

reikalavimų rašant baigiamojo darbo 

įvadą, arba  nepakankamai aiškiai 

pagrindžiami problematika,  tyrimų 

aktualumas bei/ar naujumas

Tikslas ir iškelti uždaviniai  

suformuluoti nepakankamai aiškiai 

ir neisilaikoma apimties reikalavimų 

rašant baigiamojo darbo įvadą arba  

nepakankamai aiškiai pagrindžiami 

problematika,  tyrimų aktualumas 

bei naujumas.

Literatūros 

apžvalga

(5-10 psl.)*

Pateikiama išsami kitų autorių 

mokslinių publikacijų baigiamojo 

darbo tema analizė. Pirmenybė 

teikiama svarbiausiems ir 

naujausiems šaltiniams.

Pateikiama išsami kitų autorių 

mokslinių publikacijų baigiamojo 

darbo tema analizė, bet pirmenybė 

neteikiama svarbiausiems ir 

naujausiems šaltiniams arba ši dalis 

aprašyta nesilaikant apimties 

reikalavimų.

Pateikiama išsami kitų autorių 

mokslinių publikacijų baigiamojo 

darbo tema analizė, bet pirmenybė 

neteikiama svarbiausiems ir 

naujausiems šaltiniams bei ši dalis 

aprašyta nesilaikant apimties 

reikalavimų.

Vertinimas (5 - puiku; 0 - nėra/silpnai)
Kriterijus



Tyrimo metodika

(iki 10 psl.)*

Tiksliai ir detaliai aprašyta tyrimo 

eiga: metodai, priemonės ir 

aparatūra, skaičiavimo modeliai ir 

pan. Pateikiama informacija apie 

naudotas medžiagas, jų gamintojus, 

grynumą arba sintetintų reagentų 

sintezės metodus ir duomenis 

įrodančius jų struktūrą ir grynumą.

Nuosekliai aprašyta tyrimo eiga: 

metodai, priemonės ir aparatūra, 

skaičiavimo modeliai ir pan. 

Pateikiama informacija apie 

naudotas medžiagas, jų gamintojus, 

grynumą arba sintetintų reagentų 

sintezės metodus ir duomenis 

įrodančius jų struktūrą ir grynumą, 

tačiau trūksta dalies informacijos.

Rezultatai ir jų Tyrimų rezultatai teisingai Tyrimų rezultatai pateikiami grafikų, Bent du kriterijai (tyrimo rezultatų 

Išvados Glaustai, logiškai ir aiškiai, Išvados koreguotinos, tačiau yra Išvados koreguotinos ir tik iš dalies 

Literatūros sąrašas Visi literatūros šaltiniai nurodyti 

Santrauka užsienio 

Akademinis stilius, 

raštingumas ir 

terminija

Mintys dėstomos logiškai ir 

nuosekliai taisyklinga lietuvių kalba. 

Vartojama mokslinė kalba bei 

tinkami cheminiai terminai. 

Vartojama mokslinė kalba bei 

tinkami cheminiai terminai, tačiau 

randamos smulkios klaidos, kurios 

neturi įtakos mokslinio darbo 

reikšmingumui.

Baigiamojo darbo Darbas palieka puikų įspūdį. Darbas palieka labai gerą įspūdį. 

* - apimtis priklauso nuo 



2 1 0

Tikslas ir iškelti uždaviniai  

suformuluoti nepakankamai aiškiai, 

neisilaikoma apimties reikalavimų 

rašant baigiamojo darbo įvadą bei  

nepakankamai aiškiai pagrindžiami 

problematika,  tyrimų aktualumas 

bei naujumas.

Nėra tikslo ir/ar uždavinių arba 

negrindžiamas tiriamos problemos 

aktualumas ir problematika. Nėra įvado 1 5

Pateikiama neišsami kitų autorių 

mokslinių publikacijų baigiamojo 

darbo tema analizė. Laikomasi 

apimties reikalavimų.

Pateikiama neišsami kitų autorių 

mokslinių publikacijų darbo tema 

analizė, pirmenybė neteikiama 

svarbiausiems ir naujausiems 

šaltiniams. Nesilaikoma apimties 

reikalavimų. Nėra literatūros apžvalgos 4 20

Vertinimas (5 - puiku; 0 - nėra/silpnai) Svertinis 

koef.

MAX. t. 

skaičius



Tyrimo eiga (metodai, priemonės ir 

aparatūra, skaičiavimo modeliai ir 

pan.) aprašyta nepakankamai aiškiai -  

trūksta dalies  duomenų apie tam 

tikrus etapus ir naudotą aparatūrą 

arba pateikiama ne visa informacija 

apie naudotas medžiagas, jų 

gamintojus, grynumą, arba viršyti 

apimties reikalavimai.

Tyrimo eiga (metodai, priemonės ir 

aparatūra, skaičiavimo modeliai ir 

pan.) aprašyta, tačiau dalis 

informacijos klaidinga, trūksta 

duomenų apie tam tikrus etapus ar 

naudotą aparatūrą ir pateikiama ne 

visa informacija apie naudotas 

medžiagas, jų gamintojus, grynumą 

arba viršyti apimties reikalavimai. Nėra tyrimų metodikos 3 12
Tyrimų rezultatai atvaizduojami su Tyrimų rezultatai atvaizduojami Nėra rezultatų ir jų aptarimo 5 25
Išvados tik iš dalies siejamos su Dauguma išvadų klaidingos ir Nėra išvadų arba jos yra visiškai 2 10
Nesilaikoma metodinių nurodymų, Bent keturi šaltiniai nurodyti Nėra literatūros sąrašo arba sąrašas  2 6
Santraukoje yra visos reikalingos Trūksta dalies informacijos arba Trūksta dalies informacijos ir 2 6

Palikta daug gramatinių bei skyrybos 

klaidų arba vartojami netaisiklingi 

cheminiai terminai, arba vartojamas 

šnekamasis (buitinis) funkcinis 

stilius.

Palikta daug gramatinių bei skyrybos 

klaidų ir vartojami netaisiklingi 

cheminiai terminai arba vartojamas 

šnekamasis (buitinis) funkcinis 

stilius.

Palikta daug gramatinių bei skyrybos 

klaidų ir vartojami netaisiklingi 

cheminiai terminai, ir vartojamas 

šnekamasis (buitinis) funkcinis 

stilius. 2 8
Baigiamasis darbas palieka gerą Baigiamasis darbas vidutiniškas: Baigiamasis darbas yra silpnas: 2 8

100IŠ viso 




