
VILNIAUS  UNIVERSITETO  MEDICINOS  FAKULTETO 
FIZIOLOGIJOS, BIOCHEMIJOS, MIKROBIOLOGIJOS IR  

LABORATORINĖS MEDICINOS KATEDRA 

METODINIAI  NURODYMAI  MEDICINOS BIOLOGIJOS PROGRAMOS 
MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ BAIGIAMOJO  DARBO  RENGIMUI 

Parengė:    doc., dr. L. Bagdonaitė, 
                      doc., dr. R. Matuzevičienė, 

           doc., dr. D. Vitkus 
                    doc.,  dr. D. Karčiauskaitė 

                                                                              

2015 m., Vilnius 

 1



   

Apsvarstyta  VU MF Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos   
katedros  posėdyje  2000 m. spalio 10 d. (protokolo Nr. 8). 

Antrasis pataisymas 2004 m. gruodžio 28 d. (VU MF Fiziologijos, biochemijos ir 
laboratorinės medicinos   katedros  posėdžio protokolo Nr. 10 ). 

Trečiasis pataisymas 2012 m. rugpjūčio 29 d. (VU MF Fiziologijos, biochemijos, 
mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros  posėdžio protokolo Nr. 8 ). 

Ketvirtasis pataisymas 2015 m. gruodžio 3 d. (VU MF Fiziologijos, biochemijos, 
mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros  posėdžio protokolas KP5 Nr.8). 

        
Recenzavo habil. dr., prof. Z. A. Kučinskienė 
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1. MAGISTRANTO BAIGIAMOJO DARBO TIKSLAS 

Magistranto baigiamojo darbo tikslas – parodyti magistranto gebėjimą taikyti 
teorines ir praktines žinias, įgytas studijuojant atskirus dalykus, realiai problemai 
gvildenti. Tai individualus mokslinis-praktinis darbas, kuriuo baigiama Medicinos 
fakulteto medicinos biologijos specialybės universitetinio mokymo magistrantūros 
pakopa. Darbą apgynusiam suteikiamas Vilniaus universiteto medicinos biologijos 
programos biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Rengdamas baigiamąjį darbą, magistrantas privalo išmokti: 
- vykdyti literatūros paiešką, ją kritiškai vertinti; 
- mokėti parengti tyrimo planą (protokolą); 
- kaupti, sisteminti ir kritiškai vertinti mokslinėje ir kitoje spaudoje paskelbtą 

informaciją nagrinėjamu klausimu; 
- pritaikyti studijų universitete metu įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius 

pasirinktai problemai spręsti; 
- analizuoti empirinius, praktinius ir eksperimentinius duomenis; 
- pasirinkti ir pritaikyti duomenų analizės metodus; 
- interpretuoti tyrimo rezultatus ir apibendrinti pagrįstomis išvadomis ir 

pasiūlymais. 

2. DARBO TEMOS PARINKIMAS, DARBO VYKDYMO TVARKA 

Medicinos biologijos specialybės magistrantas darbo temą pasirenka iš VU MF 
Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros siūlomų 
temų sąrašo. Išimtinais atvejais magistrantas darbo temą gali formuluoti pats arba 
pasirinkti kitą VU Medicinos fakulteto siūlomą temą. Svarbiausia, kad tema būtų susijusi 
su biomedicinos ar laboratorinės medicinos problemomis. Rekomenduotina temą 
pasirinkti atsižvelgiant į magistranto, darbo vadovo, MF Fiziologijos, biochemijos, 
mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros interesus bei galimybes. 
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Temos pavadinimas darbo rašymo metu gali būti tikslinamas. Tačiau darbo 
pavadinimas būtinai turi atitikti jo turinį. 

Magistranto darbo vadovu gali būti vienas ar du asmenys: dėstytojai ar didelę 
darbo patirtį turintys biomedicinos specialistai. 

Magistranto darbo vadovą (vadovus) skiria VU MF Fiziologijos, biochemijos, 
mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros Medicinos biologijos magistrantūros 
programos studijų komitetas. Išimtinais atvejais darbo vadovą magistrantas gali pasirinkti 
pats. Magistranto darbo tema tvirtinama ir jos vadovas (vadovai) skiriamas katedros 
posėdyje iki magistrantūros studijų 1-ojo semestro rugsėjo mėn. pabaigos, įforminant tai 
posėdžio protokole. 

Magistrantūros baigiamasis darbas rengiamas visą studijų laiką. Rengiant baigiamąjį 
darbą, turi būti susistemintos ir išplėtotos magistrantūros studijų ir savarankiškų studijų 
metu gautos žinios, taip pat atlikti savarankiški tyrimai.  

Darbo eiga. Mokslinių tyrimų ir baigiamojo darbo rengimas yra tokio eiliškumo:  
Pirmaisiais studijų metais:  
• iki spalio 15 d. magistrantas kartu su darbo vadovu sudaro individualų mokslinių 

tyrimų planą ir parengiami individualūs mokslinio tyrimo planai;  
• iki gruodžio 21 d. magistrantas pateikia vadovui 1-ąją tiriamojo darbo ataskaitą;  
• iki gegužės 20 d. magistrantas pateikia vadovui 2-ąją tiriamojo darbo ataskaitą.  
Antraisiais studijų metais:  
• iki gruodžio 21 d. magistrantas pateikia vadovui 3-ąją tiriamojo darbo ataskaitą -  

baigiamojo darbo metmenis, kuriuose nurodomi pagrindiniai atlikto mokslinio tyrimo 
rezultatai.  

• baigiamasis darbas pabaigiamas rengti iki 4-ojo magistro studijų semestro gegužės 
15 dienos ir įteikiamas moksliniam vadovui. Šis su išsamiu raštišku vertinimu per savaitę 
– katedros vedėjui.  

Baigiamųjų darbų pateikimas vertinimui ir gynimui vykdomas pagal Vilniaus 
universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašą (III 
dalis, 15 punktas,), 2015-09-24, įsakymas Nr. R-350 (priedas 3). 

Katedros posėdyje skiriami recenzentai. Recenzentas turėtų būti tos srities, iš 
kurios rašomas darbas, turintis mokslinį laipsnį ar didelę praktinio darbo patirtį. 
Recenzentas darbo recenziją parengia per 7 dienas iki darbo  gynimo. Magistrantas turi 
gauti recenzento išvadas apie darbą. Katedros vedėja, išanalizavusi magistro darbą bei 
kitus dokumentus, ir, gavusi recenzentų atsiliepimus, juos apibendrinusi, tituliniame 
darbo lape pažymi, kad darbą leidžiama ginti darbų gynimo komisijoje. 

3. DARBO STRUKTŪRA, TURINYS IR APIMTIS 

Magistranto darbo struktūra bei turinys priklauso nuo tyrimų tikslo, uždavinių, 
panaudotų metodų. Baigiamasis darbas savo turiniu ir struktūra turėtų atitikti 
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reikalavimus straipsniams, kurie publikuojami recenzuojamuose Lietuvos mokslo 
žurnaluose. 

Magistranto baigiamąjį darbą turėtų sudaryti šios dalys: santrauka, įvadas, 
literatūros apžvalga, darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimo metodai ir apimtis, tyrimo 
rezultatai ir jų aptarimas, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, priedai. 

Santrauka rašoma 1 puslapio apimties užsienio (rekomenduojama – anglų) kalba. 
Joje turi būti šios dalys: tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai, rezultatai ir išvados. 

Įvade nurodomas nagrinėjamos problemos aktualumas, darbo tikslas ir uždaviniai. 
Įvade būtina nurodyti, kokius konkrečius darbus atliko pats magistrantas. 
Literatūros apžvalgoje kritiškai vertinama, kas nagrinėjamos problemos tematika 

padaryta Lietuvoje ir užsienyje, kokios problemos išspręstos, kokias būtina spręsti dabar 
ir ateityje. Literatūros apžvalga neturėtų viršyti 30 proc. darbo apimties. 

Darbo tikslas – išspręsti vieną teoriškai ir (ar) praktiškai aktualų klausimą. Todėl 
visos jo sudėtinės dalys turi būti skirtos pagrindinei užduočiai atlikti. Tikslas turi būti 
konkretus. Jam įgyvendinti numatomi uždaviniai. Jų magistranto darbe neturėtų būti 
daugiau kaip keletas. 

Skyrelyje “Tyrimo metodai ir apimtis” glaustai aptariama, kokie darbo atlikimui 
panaudoti metodai, kokia darbo apimtis. Darbo metodai yra labai svarbūs, nulemiantys 
visą darbo sėkmę. Būtina išsamiai aprašyti, kaip buvo atliekamas tyrimas ir kaip 
duomenys buvo statistiškai apdoroti. 

Didžiausią darbo dalį turėtų sudaryti skyrius, skirtas turimiems duomenims ir jų 
aptarimui. Jame aptariamas tirtų rodiklių paplitimas, dinamika. Tekste lentelėse ir 
paveiksluose pateikiami tik statistiškai apdoroti duomenys. Čia magistrantas analizuoja, 
lygina duomenis su kitų autorių duomenimis.  

Darbas baigiamas išvadomis ir pasiūlymais. Jos turi atsakyti į keltus tyrimo 
uždavinius. Kiekvienam uždaviniui turi būti ne mažiau kaip viena išvada. Išvadas 
rekomenduotina formuluoti apibendrinančio pobūdžio. Jos turi atspindėti darbo 
rezultatus. Į literatūros sąrašą įrašomi tik darbe panaudoti moksliniai literatūros šaltiniai. 

Magistro darbo pabaigoje gali būti pateikiami priedai (lentelės, kontroliniai 
skaičiavimai, techninė dokumentacija, oficialios pažymos ir pan.). 

Darbo pirminė medžiaga laikoma iki darbo apgynimo.  

4. DARBO TECHNINIS ĮFORMINIMAS 

Magistranto baigiamasis darbas rašomas lietuvių kalba, be gramatikos, stiliaus, 
korektūros klaidų. Darbas turi būti kokybiškai atspausdintas ant vienodo A4  formato 
vienspalvio popieriaus lapų vienoje pusėje, įrištas. 
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Orientacinė magistro darbo apimtis ne mažiau 40 puslapių, atspausdintų 
kompiuterio 12 šriftu per 1,5 intervalo. Darbo priedai į darbo apimtį neįskaičiuojami. 
Puslapiai numeruojami puslapio apatinio laukelio dešiniame kampe. Puslapiai 
skaičiuojami, pradedant tituliniu. Magistrantūros baigiamojo darbo  titulinio lapo 
pavyzdys (priedas 1). Titulinis lapas nenumeruojamas. Lapo pakraščiuose paliekami tokie 
laukeliai: iš kairės 35 mm, iš dešinės – ne mažiau kaip 10 mm, iš viršaus ir apačios – ne 
mažiau kaip 20 mm. 

Darbo skyriai ir poskyriai numeruojami arabiškais skaičiais (1; 1.1; 1.2; …2; 2.1; 
ir t.t.). Skyrių pavadinimai spausdinami didžiosiomis raidėmis. Naujas darbo skyrius 
pradedamas spausdinti, jei yra vietos, ne naujame puslapyje. 

Diagramos, schemos, grafikai ir pan. vadinami paveikslais, turinčiais savo numerį 
ir pavadinimą, kurie rašomi paveikslo apačioje. 
Lentelių pavadinimai ir numeriai rašomi virš lentelės (pvz. 1 lentelė. Hemoglobino 
koncentracija ligonių kraujo serume). 
 Paveikslų, lentelių numeravimo sistema gali būti ištisinė arba suskaidyta pagal 
darbo skyrius.  

Magistranto baigiamojo darbo tekste privalomos literatūros ir duomenų šaltinių 
nuorodos (priedas 2). Jos pateikiamos skliaustuose įrašytu skaičiumi, kuris pateikiamas 
pagal literatūros ar duomenų  šaltinio eilės numerį literatūros sąraše. Literatūros sąrašas 
gali būti sudaromas pagal abėcėlę arba tų šaltinių citavimo eiliškumą. 

Literatūros sąrašas sudaromas pagal Lietuvos bibliotekose aprobuotą 
bibliografinio aprašo struktūrą (priedas 2). 

5. BAIGIAMOJO  DARBO  GYNIMAS   

 Magistro baigiamasis darbas viešai ginamas Medicinos fakulteto dekano 
įsakymu sudarytoje komisijoje. Šios komisijos darbą organizuoja jos pirmininkas. 
Darbo gynimas vykdomas remiantis Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto 
darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašu (V dalis), 2015-09-24, 
įsakymas Nr. R-350 (priedas 3). 
 Komisijos pirmininkas gali neleisti ginti darbo, jei: 
1) darbe nėra VU MF Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės 

medicinos katedros vedėjo vizos, nėra darbo vadovo atsiliepimo, recenzijos 
arba, kai šiuose dokumentuose nėra vienareikšmio darbo įvertinimo; 

2) darbas parengtas ne pagal metodinius  nurodymus  medicinos biologijos 
magistrantūros  baigiamojo  darbo  rengimui.  

 Darbo gynime turi dalyvauti magistro darbo vadovas ar konsultantas, 
katedros vedėjas, magistro baigiamojo darbo gynimo komisijos nariai. 

 7



Recenzento dalyvavimas pageidautinas (jei recenzentas nedalyvauja – gynimo 
komisijai pateikimas atsiliepimas apie darbą, pateikiant įvertinimą ir pasirašant). 

Magistrinio darbo recenzijoje turi būti aptarta: 
1) darbo pavadinimo ir turinio atitikimas; 
2) metodikų pasirinkimo tinkamumas pasirinktiems tikslams įgyvendinti; 
3) medžiagos analizės tinkamumas; 
4) savarankiško magistro darbo indėlis; 
5) matematinis (statistinis) medžiagos apdorojimas; 
6) darbo apipavidalinimas; 
7) praktinė ir teorinė darbo vertė; 
8) išvadų atitikimas keltiems uždaviniams. 

DARBO GYNIMO TVARKA 
1) 10 ±  2 min. trukmės magistranto pranešimas. Jame nusakomas darbo tikslas ir 

uždaviniai, metodika, rezultatai, išvados, pasiūlymai. Darbui pristatyti reikia naudoti 
vaizdinę medžiagą: pateikiami pav., diagramos, lent. ir kt.);  

2) komisijos narių ir kitų darbo gynime dalyvaujančiųjų klausimai ir magistranto 
atsakymai; 

3) magistranto atsakymai į recenzento pastabas, klausimus; 
4) supažindinama su recenzento išvadomis; 
5) magistro baigiamųjų darbų įvertinimas uždarame komisijos posėdyje, pasibaigus 

darbų gynimui; 
6) komisijos pirmininko viešas pranešimas, kaip įvertinti ginti magistriniai darbai. 

Apginto darbo originalas su priedais saugomas VU MF Fiziologijos, biochemijos, 
mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros  klinikinėje bazėje – VU 
ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centre ne trumpiau kaip 5 
m., o Elektroniniai dokumentai iš sistemos įkelti į eLABa, yra saugomi eLABa 
nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. 

Neapgintas/negintas magistrinis baigiamasis darbas pakartotinai gynimui gali būti 
pateiktas tik kitais studijų metais, pašalinus jo trūkumus. 

Antrą kartą neapgynus baigiamojo darbo, atnaujinus studijas, turi būti rengiamas 
naujas Baigiamasis darbas. 

LITERATŪRA 

1. Kastanauskaitė D. Literatūros sąrašai ir nuorodos. Metodinės rekomendacijos. – 
Vilniaus u-to l-kla, 1994. – 23 p. 

2. Magistro darbo rašymo metodiniai nurodymai. Ekonomikos bei verslo vadybos ir  
administravimo krypčių visų specializacijų magistrantams. – Vilniaus u-to l-kla, 
1996. – 15 p. 

 8



3. Pašaitis R, Bazaras D, Griškevičienė D, Lazauskas J. MAGISTRO BAIGIAMASIS 
DARBAS. Metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2007. –  23 p. 
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Priedas 1 
Magistrantūros baigiamojo darbo  

         titulinio lapo pavyzdys 

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO 
BIOMEDICINOS MOKSLŲ INSTITUTO 

FIZIOLOGIJOS, BIOCHEMIJOS, MIKROBIOLOGIJOS IR  
LABORATORINĖS MEDICINOS KATEDRA 

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS 

MATRIKSO METALOPROTEINAZIŲ ANALIZĖ, 
 SERGANT KRŪTIES VĖŽIU 

Magistrantė   AUŠRA  JONAITYTĖ      
                                                                                                               (parašas) 

 Darbo vadovas 
             dr., doc.  V. Pavardė         

                                                                                                                 (parašas) 

 VU MF BMI Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir  
laboratorinės medicinos katedros vedėja 

            doc., dr. D. Karčiauskaitė                leidžiama ginti                    
                                                                                                                  (parašas) 

                                                                     Darbo įteikimo data      
                                                                      Registracijos Nr.          
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2019 m., Vilnius 
Priedas 2 

LITERATŪROS CITAVIMAS 

1. Literatūros sąrašas numeruojamas. Nuorodos į šaltinį iš šio sąrašo pateikiamos sakinio 

pabaigoje laužtiniuose skliaustuose. Jei nurodomi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu 

(pvz.: [5, 6]), jei jie eina vienas paskui kitą −   brūkšneliu (pvz.: [6−8]). Jei autorius 

minimas pačiame straipsnyje, pirma nurodomas vardas, paskui pavardė, o literatūros 

sąraše atvirkščiai − pirma pavardė, po to vardas. 

2. Jei šaltinyje daugiau negu šeši autoriai, nurodomi pirmieji šeši, toliau atskiriant 

kableliu, rašyti, „ir kt.” arba, „et al.”. 

3.  Žurnalų trumpiniai turi būti pateikti pagal “Medline” trumpinius. 

4.  Po grafiku ar iliustracija nurodomas eilës numeris ir pavadinimas (pvz.: 1 pav. 

Operuotų ligonių amžius). Grafiko ar paveikslo numeris straipsnyje nurodomas 

lenktiniuose skliaustuose arba įterpiamas į sakinį. 

5.  Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomas prieš lentelę (pvz.: 1 lentelė. 

Sergančiųjų išemine širdies liga kraujo serumo lipoproteinų spektras). 

6.  Dešimtainių trupmenų sveikasis skaičius nuo trupmeninio atskiriamas kableliu, o ne 

tašku. 

7.  Normas ar vienetus pageidaujama pateikti pagal Tarptautinę vienetų sistemą (SI). 

8. Literatūros sąrašas sudaromas pagal bibliografinio aprašo pavyzdį. 

Bibliografinio aprašo pavyzdžiai 

Knygos, leidiniai 

1. Tamulevičiūtė D, Paltanavičius K. Klinikiniai sindromai ir simptomai. Vilnius: 

Mokslo ir enciklopedijų l-kla; 1995. 300 p. 
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2. Norkus A. Diabetologija. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas: UAB „Gabija“ l-kla; 

1966.  

3. Valevičienė N, Mamontovas V, Atkočius V. Nosies ertmės, nosiaryklės ir prienosinių 

ančių piktybinių navikų kompleksinė rentgenodiagnostika: metod. rekomendacijos / 

Lietuvos Respublikos sveikatos aps. m-ja, Lietuvos onkologijos centras. Vilnius: LOC; 

1996. 

4. Mirties priežasčių registras. Mirties priežastys 2013. Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras. ISSN 1392-9186. 

Disertacijos 

1. Juščienė D. Įgimtos hipotirozės klinikinė genetinė ir populiacinė analizė Lietuvoje: 

Daktaro  disertacija. Biomedicinos mokslai, medicina 07B. Vilnius; 1998.  

Disertacijos santrauka (autoreferatas) 

1. Danila E. Endobronchito įvertinimo metodų palyginimas lėtiniu bronchitu sergantiems 

ligoniams: dr. disert. santr.: Biomedicinos mokslai, medicina, kvėpavimo medicina B540. 

Vilnius; 1999. 28 p. 

Straipsniai iš knygos 

1. Augaitienė A. Klaipėdos „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninės Ausų, nosies, gerklės ligų 

skyriaus istorijos puslapiai. In: Otorinolaringologijos raida Lietuvoje. Vilnius: 

„Šviesa“; 1994. p. 33–8.  

Straipsniai iš konferencijų, kongresų, sesijų, simpoziumų ir suvažiavimo medžiagos  

1. Adomaitienė D. Piktybinių limfomų biologiniai markeriai. In: IX Pasaulio lietuvių 

mokslo ir kūrybos simp., Vilnius, 1995 m. lapkr. 22-25 d.: tezės. Vilnius; 1995. 

p. 339.  

2. Adaškevičienė E. Vaikų fizinis aktyvumas ir sveikata. In: Vaikų sveikata: moksl. prakt. 

konf. pranešimų medžiaga (Vilnius, 1995 m. gruod. 5 d.). Vilnius; 1995. p. 38–9. 

3. Grabauskas V. Status and perspectives of occupational health in CCEE: Lessons from 

the Baltic region. Equity in occupational health: Report on a WHO Meeting 

Birmingham, United Kingdom, 17-19 Oct. 1994. Copenhagen, Denmark; 1996. p. 22. 
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Straipsniai iš žurnalų 

1. Vasiliauskas B, Lesauskaitė V, Japertienė LM, Rainienė G. Alergija alkoholiniams 

gėrimams.  Sveikata 1994; 8: 18–9. 

2. Česnys G. Kaukolės formos kitimas Lietuvoje. Medicina 1996; 32(3): 251–4. 

3. Jansen MC, Van Kappel AL, Ocke MC, Van 't Veer P, Boshuizen HC, Riboli E, et al. 

Plasma carotenoid levels in Dutch men and women, and the relation with vegetable 

and fruit consumption. Eur J Clin Nutr 2004; 58: 1386–95. 
4. Lietuvių kalbos institutas. Lietuvių kalbos tarmės ir jų klasifikacijos žemėlapis. Interneto 

prieiga: http://www.tarmes.lt/images/tarmiu_skirstymas/zem_1_nauja%20klasifikacija.gif 

5. Clarke R, Peden JF, Hopewell JC, Kyriakou T, Goel A, Heath SC, et al. Genetic 

variants associated with Lp(a) lipoprotein level and coronary disease. N Engl J Med. 

2009; 361(26): 2518–28; DOI: 10.1056/NEJMoa0902604. 
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