
 

1. Pasirinkti kursinio projekto tema; 
2. Atlikti atitinkamus eksperimentus ir sukaupti reikalingus duomenys (duomenys gali būti duoti kartu 
su projekto tema); 
3. Sudaryti  realaus reiškinio matematinį modelį (matematinio modelio aprašas gali būti duotas kartu 
su projekto tema); 
4. Išanalizuoti matematinį modelį; 
5. Atlikti skaičiavimo eksperimentus; 
6. Parengti skaičiavimo eksperimentų vizualizaciją; 
7. Parengti kursinio projekto aprašą, naudojant mokslinių tekstu rengimo sistema LaTeX, tenkinanti 
akademinių darbų įforminimo reikalavimus (P. Gerdžiūnas, V. Plakys. Bendrieji akademinių darbų 
įforminimo reikalavimai. 2-asis leidimas. Vilnius: Technika, 2005, 76 p. 
(http://www.mmk.fm.vgtu.lt/media/files/61/gerdziunas-plakys-bendrieji-akademiniu-5b1-5d.pdf  ) 

Kursinio projekto pradžioje, po aiškinamojo rašto, turi būti įsegta sąžiningumo deklaracija  ( 
http://www.mmk.fm.vgtu.lt/media/files/61/saziningumo-deklaracija.doc ) 

8. Ne vėliau nei savaitė iki darbo gynimo datos paruošti ir perduoti dėstytojui archyvą 
(Vardenis_Pavardenis_KP.zip arba Vardenis_Pavardenis_KP.rar) su šiais failais: 

 a.   Vardenis_Pavardenis_KP.tex   
b.   Vardenis_Pavardenis_KP.pdf 
c.  Reikalingas darbui  Maple ar MatLab failas  (pvz. Vardenis_Pavardenis_KP.mws  ar 
Vardenis_Pavardenis_KP.mw  ) 
4.  Prezentacija (ppt, pptx ar pdf formatu) 
5.  Panaudotu brėžinių (pageidautinai eps formatu)   ir animacijų  (gif) failai 

9. Apginti darbą 
 
(archyvo ir failų pavadinimuose nenaudoti tik lotynišką abecelę) 
 
Galutinio vertinimo pažymio formul ė: 
 
E=0,2L+0,5A+0,3G, 
 
čia: E – studento galutinio vertinimo pažymys dešimties balų skalėje, 
L – studento žinių LaTeX leidybos sistemos pažymys dešimties balų skalėje, 
A – atlikto darbo ataskaitos pažymys, 
G – darbo gynimo pažymys 
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LaTeX pradžiamokslis ( http://ik.ku.lt/lessons/konspekt/latex/ ) 

 

 


