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BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTO (RAŠANT MAGISTRO DARBĄ) 
METODINIŲ NURODYMŲ SANTRAUKA 

„RINKODAROS IR INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS“ 
STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTAMS 

 
 

„Rinkodaros ir integruotos komunikacijos“ programos studijas kuruoja Rinkodaros 
katedra. Studijų tikslas – suteikti specializuotų rinkodaros srities žinių bei problemų sprendimo 
įgūdžių, atitinkančių antrosios studijų pakopos (magistro studijų) lygį. Įgytos žinios turi būti 
pakankamu pagrindu sėkmingai dirbti viduriniosios ar aukštesniosios valdymo grandies vadybinį 
darbą rinkodaros srityje verslo įmonėse bei kitokio pobūdžio organizacijose, specializuotose 
rinkodaros bei komunikacijos paslaugas teikiančiose įmonėse.  
 Baigiamojo darbo projektas yra reikšminga magistro studijų proceso dalis. Rengdamas 
baigiamojo darbo projektą ir jo pagrindu nuosekliai rašydamas baigiamąjį magistro darbą, 
magistrantas sprendžia taikomojo pobūdžio verslo problemą, tam panaudodamas studijų metu 
gaunamas bei savarankiškai gilinamas teorines žinias.  Tuo būdu magistrantas integruoja 
praktinius ir teorinius problemos pažinimo aspektus ir parodo kūrybinius sugebėjimus tiek 
problemos nagrinėjimo, tiek ir jos sprendimo siūlymo srityje. 
 
 
Baigiamojo darbo projekto reikalavimai 
 

Rengdamas baigiamojo darbo projektą ir rašydamas baigiamąjį magistro darbą 
magistrantas privalo įgyti ir pademonstruoti pagrindinius mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius:  
1) dalykinę erudiciją, t.y. plačias teorines ir praktines įvairių verslo sričių žinias, pakankamas 
suprasti nagrinėjamos problemos aktualumą bei atlikti savarankišką darbą;  
2) metodologinį pasirengimą, t.y. gebėjimą kvalifikuotai pasirinkti ir naudoti darbo pobūdį 
atitinkančius tyrimo metodus;  
3) teorinį pasirengimą, t.y. gebėjimą rasti, analizuoti, sisteminti teorinę medžiagą ir sugebėti ją 
panaudoti savo pasirinktai problemai spręsti;  
4) analitinius gebėjimus, t.y. gebėjimus tikslingai kaupti, sisteminti ir analizuoti mikro ir makro 
lygmens duomenis bei panaudoti juos nagrinėjamai problemai analizuoti ir spręsti;  
5) gebėjimą logiškai, argumentuotai, nuosekliai dėstyti savo teiginius;  
6) gebėjimą laikytis baigiamojo darbo rengimo grafiko bei projekto techninio įforminimo 
reikalavimų.  
 
 

Baigiamojo darbo projektas nuosekliai rengiamas visą magistro studijų laikotarpį.  
Darbui vadovauja katedros paskirtas vadovas, su kuriuo derinami svarbiausi jo klausimai, ir kuris 
konsultuoją studentą viso darbo proceso metu.  Baigiamasis magistro darbas pristatomas viešam 
gynimui ir vertinamas komisijos. 
 
 Baigiamojo darbo projektas atliekamas pagal pasirinktą temą atitinkantį magistranto ir 
darbo vadovo suderintą darbo planą, tačiau prisilaikant toliau išdėstyto nuoseklumo (čia 
pateikiami sutrumpinti magistro darbo rengimo reikalavimai).  
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Magistrantūros baigiamojo darbo projekto turinys, nuoseklumas ir atsiskaitymo formos 
 

Magis-
trantūros 

studijų 
semestras 

 
Reikalavimai 

 
Atsiskaitymo forma 

 
Vertinimas 

Pirmasis 1. Iš siūlomų preliminarių temų sąrašo pasirinkti tą, kuri yra 
artimiausia studento interesams ir gali apimti jam žinomos 
aktualios verslo problemos sprendimą moksliniais 
metodais. 

2. Užregistruoti preliminarią darbo temą katedroje ir 
nusiųsti katedros paskirtam darbo vadovui preliminarią 
temos pasirinkimo argumentaciją (numatoma nagrinėti 
problema, galimas darbo tikslas bei jo siekimo būdai). 

3. Drauge su darbo vadovu patikslinti ir konkretizuoti 
preliminarią temą, tuo pačiu – ir darbo problemą, tikslą, 
svarbiausius uždavinius. Sudaryti preliminarų būsimo 
darbo planą ir kalendorinį darbų grafiką visiems 
semestrams.  

4. Atlikti išsamią darbo temą atitinkančios teorinės 
medžiagos analizę. Apibendrinti įvairių autorių nuomones 
nagrinėjamos problemos atžvilgiu, gretinat įvairių autorių 
nuomones bei naudotus modelius, išreikšti savąją poziciją.  

1. Su vadovu 
suderintos temos 
užregistravimas 
katedroje  

2. Baigiamojo darbo 
projekto ataskaita 
(kursinio darbo 
formatas). Įeina: 
įvadas, 
atskleidžiantis 
temos esmę, ir 
išsami teorinės 
medžiagos analizė 
bei apibendrinimas 
(mokslinės 
literatūros 
pagrindu) 

Pristatymas ir 
gynimas 
katedroje 

Antrasis 1. Sukauptų teorinių žinių pagrindu pasirinkti (ar sudaryti) 
šiame darbe planuojamam empiriniam tyrimui reikalingą 
tyrimo modelį, kuriame būtų apibrėžti reiškinių tarpusavio 
ryšiai ar priklausomybės.  

2. Modelio pagrindu numatyti būsimo empirinio tyrimo 
tikslą, iškelti hipotezes. 

3. Parengti tikslią būsimo tyrimo metodiką, pagrindžiančią 
tyrimo apimtį, nuoseklumą bei pasirenkamus duomenų 
rinkimo bei analizės metodus. 

4. Surinkti ir apibendrinti temos nagrinėjimui svarbią antrinę 
informaciją. Parengti pirminio tyrimo instrumentarijų 
(klausimynus ir pan.). Jei reikalinga – juos išbandyti ir 
patikslinti pilotinių tyrimų būdu. 

Baigiamojo darbo 
projekto ataskaita 
(kursinio darbo 
formatas). 
Įeina: visa teorinė 
medžiaga, jos pagrindu 
sudarytas tyrimo 
modelis ir metodika, 
tyrimo instrumentai; 
antrinės informacijos 
analizė. 

Pristatymas ir 
gynimas 
katedroje  

Trečiasis 1. Atlikti savarankišką tyrimą pirminių duomenų pagrindu.  
2. Susieti pirminio tyrimo rezultatus su antrine informacija ir 

teorine medžiaga, jei reikia – pastarąją papildyti iš 
naujausių šaltinių. 

3. Apibendrinti tyrimo rezultatus, sugretinant juos su kitų 
tyrėjų rezultatais, atskleisti ir pagrįsti gautų rezultatų 
taikymo galimybes. Suformuluoti darbo išvadas bei 
rekomendacijas.  

4. Surinkta medžiagą sutvarkyti pagal planuotą magistro 
darbo struktūrą ir magistro darbo įforminimo reikalavimus.  

Pabaigtas magistro 
darbas ir jo pristatymo 
(gynimo) planas 

Vadovo 
leidimas ginti 
darbą 

Pristatyti magistro darbą Pristatymas ir viešas gynimas 
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Baigiamasis magistro darbas ir jo sudėtinės dalys 
 
 
Baigiamasis magistro darbas – tai darbas, kuriame atsiskleidžia magistranto mokslinio 
tiriamojo darbo įgūdžiai ir pateikiami jo savarankiškai gauti rezultatai. Darbo apimtis – 50-60 
puslapių, iki 180000 spaudos ženklų. 
 
Baigiamąjį magistro darbą sudaro: 
 
Titulinis puslapis. 
Autoriaus deklaracija. Joje autorius pagal nustatytą formą patvirtina, kad darbas atliktas 
savarankiškai. 
Turinys. Čia išvardijami darbo skyriai, poskyriai, punktai ir papunkčiai. Numeruojama 
arabiškais skaitmenimis. Kiekvienas poskyris, punktas arba papunktis turi turėti prieš jį einančio 
skyriaus ar poskyrio numerį, kuris rašomas atitinkamai prieš poskyrio, punkto ar papunkčio 
numerį ir atskiriamas tašku. Įvadas, išvados, šaltinių ir literatūros sąrašas bei priedai 
nenumeruojami.  
Įvadas. Jame apibūdinama darbo problema (aktualumas), darbo tikslas ir jo uždaviniai. 
Nurodomas darbo objektas, pristatomi metodai, kurių pagrindu darbe analizuota teorinė ir 
praktinė medžiaga. Trumpai aprašoma ir pagrindžiama darbo struktūra, pagrindiniai informacijos 
šaltiniai ir jai gauti naudoti būdai.  
Pagrindinė darbo dalis. Jos struktūra priklauso nuo nagrinėjamos temos pobūdžio bei 
pasirinktos nagrinėjimo metodikos.  Bet kuriuo atveju čia nuosekliai, panaudojant darbo pobūdį 
atitinkančius metodus, dėstoma ir analizuojama teorinė ir praktinė (empirinė) medžiaga, daromi 
apibendrinimai, formuluojamos išvados bei rekomendacijos. Ši dalis privalo turėti temos pobūdį 
atitinkančius skyrius (dažniausiai – keturis), o pastarieji – poskyrius ir (jei reikia) – smulkesnes 
jų sudėtines dalis.  Šioje darbo dalyje magistrantas turi parodyti savo asmeninį indėlį: 

- nagrinėjant temos pobūdį ir apsibrėžtą problemą atitinkančias teorines žinias. Tam turi 
būti naudojami moksliniai šaltiniai. Pagrindiniai šaltiniai – per VU prenumeruojamas 
mokslinių žurnalų duomenų bazes pasiekiami moksliniai žurnalai ir juose publikuojami 
straipsniai bei per atviros prieigos kanalus pasiekiami moksliniai leidiniai. Vadovėliai, 
populiariosios spaudos šaltiniai naudotini tik minimaliai, kai jų medžiaga tinkamai 
papildo mokslinių šaltinių informaciją. Tokie šaltiniai, kaip wikipedija, moksliškai 
nepagrįsti tekstai interneto leidiniuose, forumuose, dienoraščiuose ir pan. magistro darbe 
nenaudotini. Itin svarbu tinkamai pateikti nuorodas į visus naudotus šaltinius; 

- metodiniame skyriuje aiškiai apibrėžiant būsimo empirinio tyrimo tikslą, autoriaus 
numatytus tyrimo klausimus, kurie dažniausiai pateikiami pavaizduojant tyrimo modelį ir 
suformuluojant hipotezes. Be to, šiame skyriuje nurodoma, kaip bus išmatuoti modelyje 
ir hipotezėse nurodyti veiksniai (kintamieji), pagrindžiama, kaip sudarytas tyrimo 
instrumentas (dažniausiai – anketa). Nurodoma, kaip bus atliekamas duomenų rinkimas 
(kas sudaro generalinę visumą, kaip vykdoma atranka, kaip renkami duomenys). 

- empirinėje (praktinėje) darbo dalyje analizuojant darbo autoriaus surinktus duomenis. Kai 
kada prieš pagrindinę pirminių duomenų analizę reikalingas antrinių duomenų 
sisteminimas ir jų analizė, tačiau tik itin retais atvejais tokie duomenys gali sudaryti 
pagrindinį analizės objektą. Bet kuriuo atveju autoriaus indėlis renkant ir analizuojant 
duomenis turi būti neabejotinas.  

- apibendrinant analizės rezultatus ir kūrybiškai susiejant teorinį ir praktinį darbo aspektą, 
pateikiant vadybines įžvalgas, darant savarankiškas išvadas, formuluojant pasiūlymus. 
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Svarbiausi pagrindinės darbo dalies aspektai, į kuriuos būtina atkreipti ypatingą dėmesį: 
 

• teorinė temos analizė grindžiama moksliniais šaltiniais (daugiausia – mokslinių 
žurnalų straipsniais), o ne vadovėline ar populiariąja literatūra; 

• teorinė medžiaga turi būti ne aprašyta, o išanalizuota ir apibendrinta, įvairių 
autorių nuostatos turi būti susistemintos. Galutinis teorinės medžiagos 
susisteminimas gali būti pateikiamas vien tekstu, tačiau vaizdumo dėlei 
rekomenduotina pasitelkti apibendrinančią lentelę, o kai tinka – ir nomologinio 
tinklo atvaizdavimą ar apibendrintą teorinį modelį; 

• teorinė analizė turi tapti būsimo tyrimo modelio, kuriuo remiantis bus atliekamas 
empirinis tyrimas, pagrindu. Juo remiantis numatomas empirinio tyrimo tikslas, 
suformuluojamos hipotezės; 

• būtina išsamiai pristatyti tyrimo metodiką. Čia magistrantas turi pademonstruoti, 
kad yra susipažinęs su kitų autorių tyrimais ir aiškiai pagrįsti, kodėl savo tyrimui 
renkasi vienokius ar kitokius tyrimo metodus.  Būtina nurodyti, koks buvo 
pasirinktas respondentų atrankos metodas, kaip buvo nustatytas imties dydis 
(kiekybinių tyrimų atveju), kaip sudarytas tyrimo instrumentas (anketa, giluminio 
interviu planas, kt.), kaip bus atliekama duomenų analizė;  

• atliekant apklausą, būtina tiksliai apibrėžti, kas sudaro generalinę visumą ir 
parodyti, kad autorius moka apskaičiuoti ir pagrįsti reikalingą imties dydį (net jei 
dėl studento išteklių ribotumo tokios apimties nepavyktų pasiekti). Kai atlikti 
tikimybinę atranką neįmanoma, būtina nurodyti, kokie objektyvūs apribojimai to 
neleidžia atlikti, ir įvardinti tai kaip tyrimo ribotumus. Jei naudojama 
netikimybinė atranka, atvejų analizė ar nestatistiniai respondentų atrankos būdai – 
reikia pagrįsti jų tinkamumą atliekamo tyrimo atžvilgiu;  

• gauti duomenys analizuojami, remiantis tyrimo modeliu ir pasirinktą metodiką 
atitinkančiais būdais. Suformuluotos hipotezės tikrinamos statistiniais hipotezių 
tikrinimo metodais. Siekiant patikslinti tyrimo rezultatų taikymo galimybes, 
naudotini papildomi statistinės analizės pjūviai (net jei hipotezėse jie neminimi); 

• po duomenų analizės pateikiamuose apibendrinimuose būtina: (a) palyginti 
autoriaus gautus rezultatus su kitų tyrimų rezultatais; (b) nurodyti, kaip gauti 
rezultatai galėtų būti taikomi praktinėje veikloje (kokioms įmonėms tinka jais 
remtis, į kokius vartotojų segmentus turėtų būti orientuoti vienokie ar kitokie 
rinkodaros veiksmai). 

 
Išvados ir pasiūlymai Čia formuluojamos svarbiausios darbo išvados, bei pasiūlymai, paminimi 
darbo ribotumai. Kaip taisyklė, išvadų visuma turi pademonstruoti, kad pavyko pasiekti viso 
darbo tikslą ir pateikti darbo medžiaga pagrįstus atsakymus į įvade nurodytus darbo uždavinius. 
Pasiūlymuose būtina konkrečiai nurodyti bent keli atvejai, kaip tyrimo rezultatai gali būti 
panaudoti verslo praktikoje. 
Šaltinių ir literatūros sąraše pateikiami naudotų šaltinių ir literatūros bibliografiniai aprašymai, 
pateikiami pagal dokumento bibliografinio aprašo taisykles. 
Reziume užsienio kalba (apie 5000 spaudos ženklų). Tai magistro darbo santrauka, atspindinti 
darbo tikslą, esmę ir svarbiausius rezultatus.  
Prieduose pateikiama pagalbinė ir darbo pagrindinės dalies teiginius papildanti ir paaiškinanti 
medžiaga (didesnės apimties lentelės, iliustracijos ir pan.).  


	Baigiamojo darbo projekto reikalavimai
	Magistrantūros baigiamojo darbo projekto turinys, nuoseklumas ir atsiskaitymo formos
	Pristatymas ir gynimas katedroje
	Baigiamasis magistro darbas ir jo sudėtinės dalys

