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LABORATORINIŲ DARBŲ ATLIKIMO, GYNIMO IR APSKAITOS 

TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.  

1. Šis dokumentas reglamentuoja pagrindinių ir magistrantūros studijų dalykų aprašuose 

numatytų laboratorinių darbų atlikimo, gynimo ir apskaitos tvarką visų tipų ir formų studijose.  

2. Laboratorinis darbas (toliau – Darbas) – tai mokomųjų užsiėmimų forma, kurios tikslas 

ugdyti pažintinius ir mokslinio darbo gebėjimus atliekant laboratorijoje objektų ir reiškinių tyrimus 

su specialia įranga.  

3. Studijų dalyko Darbų apimtis akademinėmis valandomis nurodoma studijų dalyko 

apraše ir ji turi sutapti su studijų programos apraše nurodyta Darbų apimtimi, skirta šiam studijų 

dalykui. Darbų skaičius ir teminis sąrašas turi būti numatytas studijų dalyko apraše.  

 

II. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA  

4. Darbų atlikimas visiems studentams ir klausytojams yra privalomas. Darbai atliekami 

studentų akademines grupes skirstant į pogrupes. Darbų atlikimo laikas ir vieta nurodoma fakultetų 

dekanų patvirtintame Mokomųjų užsiėmimų tvarkaraštyje. Darbo trukmė nustatoma pagal jo 

specifiką akademinėmis valandomis. Rekomenduojama vienam Darbui skirti tris akademines 

valandas.  

5. Darbams vadovauja dėstytojas, kurio Individualioje darbo užduotyje suplanuoti šie 

Darbai. Laboratoriją užsiėmimams parengia ir aprūpina reikiamomis medžiagomis, po užsiėmimų 

sutvarko, pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose katedros vedėjo paskirtas mokymo pagalbinio 

personalo darbuotojas (vyr. laborantas, laborantas, mokymo meistras).  

6. Kai studentas dėl svarbių priežasčių negali atlikti konkretaus Darbo kartu su savo 

pogrupe, jis turi teisę kreiptis į Darbams vadovaujantį dėstytoją priimti atlikti tą patį Darbą su kita 

pogrupe. Šį prašymą dėstytojas tenkina, jeigu laboratorijoje yra laisvų vietų ir studentų skaičiaus 

padidėjimas nesudaro prielaidų Darbų atlikimo blogesnei kokybei. Studentui, kuris dėstytojui 

leidus Darbą atliko su kita pogrupe, 20 punkte nustatyta tvarka netaikoma.  

7. Studijų dalyko pirmojo užsiėmimo metu studentai supažindinami su Darbų įtraukimo į 

dalyko struktūrą tikslais, Darbų atlikimo ir gynimo tvarka, saugaus darbo laboratorijoje 

reikalavimais.  

8. Darbai atliekami pagal kiekvienam Darbui parengtus aprašus (toliau – Aprašus). 

Aprašai turi būti kiekvienoje Darbo atlikimo vietoje. Aprašų parengimą organizuoja katedros 

vedėjas kartu su studijų dalyką koordinuojančiuoju dėstytoju. Studijų dalyko visų Darbų Aprašai 

aprobuojami vienu metu bendrąja metodinių leidinių aprobavimo tvarka. Apraše turi būti:  

8.1. Darbo paskirtis, suderinta su studijų dalyko tikslais ir uždaviniais. Paskirtyje turi būti 

aiškiai nurodyta, ką studentas, atlikdamas Darbą, turi išmokti, kokius įgyti gebėjimus. 

Rekomenduojama, kad būtų atskleistas taikomasis aspektas, tai yra nurodyta, kur įgyti gebėjimai 

gali būti panaudoti profesinėje veikloje;  

8.2. Darbo teoriniai pagrindai. Glaustai pateikiama teorinė medžiaga, tiesiogiai susijusi su 

Darbo turiniu. Čia nurodoma ir rekomenduojama literatūra, kurioje plačiau atskleisti Darbo 

teoriniai pagrindai;  

8.3. Darbo užduotis. Joje turi būti studentui konkrečiai nurodyta, ką jis privalo atlikti ir 

pateikti dėstytojui patikrinti. Darbo užduotis turi būti tokios apimties, kad ją suspėtų užsiėmimo 

metu atlikti vidutinių ir žemesnių gebėjimų studentai dirbdami vidutiniu intensyvumu.  

8.4. įrengimai ir medžiagos, būtini Darbui atlikti;  

8.5. Darbo atlikimo procesas. Aprašomas Darbo atlikimo eiliškumas nuo pasirengiamųjų 

iki užbaigiamųjų darbų; 

8.6. atsiskaitymo už laboratorinį darbą tvarka ir pagrindiniai reikalavimai.  
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9. Kai Darbui atlikti reikia geresnio išankstinio studentų teorinio pasirengimo, dėstytojas 

privalo apie tai studentams pranešti ankstesnio Darbo ar kito mokomojo užsiėmimo metu, bet ne 

vėliau nei trys dienos iki laboratorinio darbo.  

10. Darbą studentas atlieka savarankiškai vienas ar kartu su kitais studentais, kaip tai 

nurodyta Apraše. Dėstytojas stebi Darbo vyksmą, teikia studentams patarimus, atsako į jų 

klausimus, atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją studentus konsultuoja individualiai ir 

kolektyviai.  

11. Kiekvienas studentas turi turėti dėstytojo nurodytos formos Darbų sąsiuvinį. 

Sąsiuvinyje studentas pažymi kiekvieno Darbo pavadinimą, jo paskirtį, užduotį, eigą ir gautus 

rezultatus.  

12. Pabaigęs atlikti Darbą, studentas privalo sutvarkyti darbo vietą.  

 

III. LABORATORINIO DARBO GYNIMAS  

13. Studentas privalo kiekvieną atliktą Darbą apginti. Darbas ginamas šia tvarka:  

13.1. pateikiami Darbo rezultatai ir paaiškinama jų gavimo logika;  

13.2. pagal dėstytojo klausimus atskleidžiami su Darbu susiję teoriniai aspektai.  

14. Darbo gynimas vyksta užsiėmimo pabaigoje ar kito užsiėmimo pradžioje arba 

pabaigoje. Dėstytojas privalo Darbus organizuoti taip, kad būtų sudaryta galimybė kiekvienam 

studentui šių užsiėmimų metu ginti atliktą darbą.  

15. Studentas, laiku neapgynęs Darbo, nepraranda teisės dalyvauti to paties studijų 

dalyko kituose Darbuose.  

16. Darbo nustatytu laiku negynus arba neapgynus, jį papildomai galima ginti ne daugiau 

kaip du kartus:  

16.1. kitų Darbų metu (jeigu tai netrukdo dėstytojo einamajam darbui ir netrikdo kitų 

studentų darbo);  

16.2. dėstytojo budėjimo katedroje laiku;  

16.3. semestro paskutinę savaitę prieš egzaminų sesiją studentų papildomo priėmimo 

metu.  

17. Kai studentas Darbą du kartus papildomai gynė ir neapgynė, tai jis privalo šio darbo 

atlikimą kartoti. Už pakartotinį darbo atlikimą studentas turi sumokėti Universiteto senato 

nustatyto dydžio mokestį.  

18. Darbų vertinimas atliekamas dešimties balų sistemoje. Darbas laikomas apgintas, 

jeigu jis įvertintas penkiais ir daugiau balų. Apie Darbo apgynimą ir įvertinimą dėstytojas pažymi 

studento Darbų sąsiuvinyje ir Studijų tarpinių rezultatų ir savarankiškų darbų apskaitos lape. 

19. Studentui, neapgynusiam visų Darbų, neleidžiama laikyti egzamino. Vertinimo 

rezultatai naudojami suvedant tarpinių atsiskaitymų rezultatus, atliekant dalyko studijų rezultatų 

galutinį įvertinimą.  

 

 

IV. LABORATORINIŲ DARBŲ ATLIKIMO APSKAITA  

20. Darbų atlikimo (lankomumo) apskaitą tvarko dėstytojas. Po užsiėmimo tą pačią darbo 

dieną dėstytojas privalo surašyti duomenis apie neatvykusius į Darbą studentus į katedroje pildomą 

Laboratorinių darbų atlikimo ne tvarkaraštyje numatytu laiku apskaitos žurnalą (toliau – Žurnalą) 

(1 priedas). Žurnalas pildomas pagal katedros studijų dalykus, kuriuose yra numatyti Darbai.  

21. Studentai, kurie neatliko Darbo Mokomųjų užsiėmimų tvarkaraštyje numatytu laiku 

arba privalo jį kartoti, registruojasi katedroje. Apie tai katedros vedėjas (referentas) atlieka 

atitinkamas žymas Žurnale. Studentas, neatlikęs Darbo dėl svarbios dokumentu įrodomos 

priežasties (ligos, svarbaus renginio ir pan.), turi pateikti priežastį įrodantį dokumentą ir jo kopiją. 

Atlikus studento registraciją, originalus dokumentas grąžinamas studentui, o kopija paliekama 
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katedroje. Studentas, neatlikęs Darbo be svarbios priežasties, registracijos metu turi pateikti 

mokesčio už Darbo atlikimą ne užsiėmimų metu kvito ar kito dokumento, liudijančio mokesčio 

sumokėjimą, kopiją. Mokesčio sumokėjimo dokumente turi būti įrašyta studento vardas, pavardė, 

taip pat studijų dalyko pavadinimas ir Darbo numeris.  

 

V. LABORATORINIO DARBO ATLIKIMAS NE TVARKARAŠTYJE  

NUMATYTU LAIKU 

22. Katedros vedėjas ar jo įgaliotas katedros darbuotojas periodiškai peržiūri Žurnale 

užsiregistravusių studentų sąrašą, įvertina jų skaičių, laboratorijų bei dėstytojų užimtumą ir 

organizuoja Darbo atlikimą ne tvarkaraštyje numatytu laiku. Darbo atlikimas turi vykti tokiu laiku, 

kai studentams nėra tvarkaraštyje numatytų užsiėmimų. Informacija apie numatytą Darbo atlikimo 

laiką turi būti paskelbta viešai (dekanato ir katedros skelbimų lentoje, katedros internetiniame 

tinklapyje ir pan.) ne vėliau nei trys darbo dienos iki Darbo atlikimo dienos.  

23. Darbo atlikimui ne tvarkaraštyje numatytu laiku vadovauja katedros vedėjo paskirtas 

dėstytojas, nebūtinai tas pats, kuris vadovauja Darbams tvarkaraštyje numatytu laiku. Darbas ir jo 

gynimas vyksta 2 ir 3 skyriuose nustatyta tvarka.  

24. Apie Darbo atlikimą ne tvarkaraštyje numatytu laiku dėstytojas pažymi Žurnale.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

25. Studentų apeliacijos dėl Darbų atlikimo nagrinėjamos bendra Universiteto 

administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo tvarka.  

26. Lėšos už laboratorinio darbo atlikimą ne tvarkaraštyje numatytu laiku priskiriamos 

fakulteto (instituto) pajamoms už studijas, 20 proc. atskaičius bendroms Universiteto 

administravimo ir ūkinėms reikmėms. Lėšos naudojamos pagal dekano (direktoriaus) sudarytą 

sąmatą.  
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1 priedas  

………………………………………………KATEDRA  

LABORATORINIŲ DARBŲ ATLIKIMO NE TVARKARAŠTYJE NUMATYTU LAIKU APSKAITOS ŽURNALAS  

 

Studijų dalykas……………………………………………………………..  
Reg. 

Nr. 

Reg. 

data 

Studento pavardė,  

vardas 

Studijų 

pakopa, 

kursas, 

grupė 

Neatlikto  

(kartojamo)  

lab. darbo  

Nr. 

Svarbią  

priežastį  

pateisinančio  

dokumento  

Nr. 

Žyma  

apie  

mokesčio  

sumokėjimą 

Užsire-

gistra-

vusio  

studento  

parašas 

Paskirtas 

lab. 

darbo 

atlikimo 

laikas 

Katedros  

vedėjo 

parašas 

Žyma  

apie  

lab.  

darbo  

atlikimą 

Lab.  

darbo  

įverti-

nimas 

Dėstytojo 

parašas 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 


