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Santrauka
Kriminalistikos mokslo ir studijų raida Mykolo Romerio universitete parodė, kad ši aukštoji mokykla tapo pagrindiniu kriminalistikos mokslo ir studijų centru Lietuvoje. Spręsdamas valstybinius teisėsaugos specialistų rengimo uždavinius, šis centras sugeba derinti strateginius Lietuvos integracijos į Europos struktūras tikslus su pragmatiniais mokslo, studijų ir teisėsaugos praktikos uždaviniais.
Bendrajame studijų kontekste magistro baigiamasis darbas yra sisteminantis daugiaprofilinis
specialisto brandos rodiklis. Straipsnyje nagrinėjama viena iš aktualiausių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo problemų – magistro baigiamųjų darbų rengimas.
Magistro baigiamasis darbas – tai elementas, jungiantis ir kartu vainikuojantis kelerių metų
studijų procesą ir tam tikras magistranto mokslo tiriamojo darbo pastangas. Magistro baigiamasis
darbas – tai ne tik studijų baigiamasis etapas, bet ir viena mokslinio tiriamojo darbo formų. Veiksmingas vadovavimas, vadovo ir jo vadovaujamo magistranto partnerystė rodo katedros kolektyvo ir jo narių požiūrį į mokslą ir į pedagoginę veiklą rengiant magistro baigiamuosius darbus.
Viena iš Kriminalistikos katedros nuostatų rengiant magistro baigiamąjį darbą – tai darbo sąsajos su praktine teisėsaugos institucijų veikla aiškinant ir tiriant nusikalstamas veikas. Katedra orientuoja savo magistrantus ne tik analizuoti teisėsaugos institucijų veiklą, atlikti empirinius tyrimus
bei teorinius apibendrinimus, bet ir jų pagrindu teikti mokslines, metodines ir praktines rekomendacijas
jų veiklai tobulinti.
Mūsų manymu, subrendo poreikis išnagrinėti ir ištirti įvairias, su magistro baigiamaisiais darbais susijusias, jų rengimo kokybės problemas. Šių darbų rengimo dešimtmečio praktika leidžia gana
objektyviai ištirti visą magistro baigiamojo darbo rengimo pagrindinių grandžių procesą, įvertinti susiklosčiusią praktiką, nurodyti šių darbų rengimo trūkumus ir pranašumus, numatyti tobulinimo perspektyvas ir kryptis.
Mes suprantame, kad magistro baigiamojo darbo rengimui būdingas didelis potencialas, kurį turėtume veiksmingai išnaudoti bendrajame katedros, fakulteto, universiteto mokslinio tiriamojo darbo
kontekste, siekdami nuolat ir nuosekliai tobulinti nusikalstamų veikų aiškinimo, tyrimo ir prevencijos
veiklą. Tai yra viena iš prioritetinių Kriminalistikos katedros mokslinio tiriamojo darbo krypčių.
Šio straipsnio tikslas – išaiškinti magistrantų baigiamųjų darbų kriminalistikos mokslo srityje
lygį, jų tyrinėjimų objektus, darbo metodus ir kriminalistikos mokslo praktinius-taikomuosius aspektus,
kurie atsispindi studentų baigiamuosiuose darbuose.
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Darbo autoriø ilgalaikë mokslinë ir pedagoginë patirtis átikinamai parodë, kad kriminalistikos
mokslas skirtas ne tik uþtikrinti, kad bus ágyti teorinës nuostatos ir praktiniai ágûdþiai, kurie bûtini darbui su árodomàja informacija, bet ir teisingai organizuoti ikiteisminá tyrimà. Kriminalistikos mokslo
priedermë – uþtikrinti ðio mokslo baziniø þiniø, teoriniø koncepcijø ir institutø bei principø sistemos,
kurie nulemia bûsimo ikiteisminio tyrimo subjekto kûrybiðkà ir nestandartiná màstymà sprendþiant kilusius nusikalstamø veikø tyrimo uþdavinius, kûrimàsi.
Pirmieji magistrø baigiamieji darbai1 Kriminalistikos katedroje pradëti rengti 1994–1995 m. m.
Tais metais buvo parengti ir magistrantø sëkmingai apginti 8 magistro baigiamieji darbai. Tuometiniai
magistrantai, rinkdamiesi tyrinëjimams kriminalistikos mokslo sritis, pabrëþë didëjanèio nusikalstamumo dinaminius rodiklius, siekë iðanalizuoti atskirø ikiteisminio tyrimo veiksmø kriminalistinius taktinius aspektus, iðsiaiðkinti nusikaltimø tyrimo metodikà. Pirmøjø metø magistro baigiamieji darbai
buvo nukreipti á bendresnio pobûdþio problemø nagrinëjimà.
Per deðimtmetá (nuo 1994–1995 m. m. iki 2004–2005 m. m.) Kriminalistikos katedroje buvo parengta ir sëkmingai apginta per 250 magistro baigiamøjø darbø.
Nemaþas magistro baigiamøjø darbø skaièius, pedagoginës veiklos patirtis, susiformavusios
kai kurios ðiø darbø pasirinkimo, rengimo, gynimo pozityvios ir negatyvios tendencijos, parengtø baigiamøjø darbø metodikos ypatumai ir jø praktinë nauda – tai prieþastys, paskatinusios iðanalizuoti ir
ávertinti magistro baigiamøjø darbø rengimo ir gynimo raidos ypatumus ir átakà katedros moksliniam
tiriamajam darbui.
Turime pabrëþti, kad kiekvienais metais fakultetø ir universiteto mastu apibendrinami magistro
baigiamøjø darbø rengimo ir gynimo rezultatai, bet ði veikla yra daugiau statistinio pobûdþio ir nëra
nukreipta á esminiø magistro baigiamøjø darbø rengimo klausimø analizæ. Galima teigti, kad tai originalus ir reikðmingas mokslinis tyrimas.
Kiekviename tyrime svarbu iðskirti ir apibrëþti tyrimo problemà, t. y. pagrindinæ idëjà ir teorinius
teiginius, kuriais remiantis buvo sumanytas tyrimas, taip pat apibûdinti tyrimo metodus, pagrindþianèiø mûsø pateiktus argumentus ir samprotavimus.
Kiekviena universiteto katedra skiriasi savo mokslinio tyrinëjimo specifika, todël jø baigiamøjø
darbø reikalavimai gali ðiek tiek skirtis – ðie darbai turi parodyti ne tik katedros mokslininkø lygá, bet ir
jos tyrinëjimo prioritetus.
Mûsø uþsibrëþtas tikslas – iðanalizuoti kriminalistikos srities baigiamøjø darbø rengimo problematikà, tendencijas ir perspektyvas, pateikti rekomendacijas, susijusias su aptariamais klausimais, ðiø
darbø tobulinimo perspektyvomis bei pastangomis veiksmingiau panaudoti jø rekomendacijas praktikoje.
Siekdami ávertinti kriminalistikos baigiamøjø darbø rengimo lygá, problemas, su kuriomis susiduriama rengiant kriminalistikos magistro baigiamuosius darbus, reikðmæ kriminalistikos mokslo plëtrai bei átakà teisësaugos institucijø vykdomai nusikalstamø veikø tyrimo veiklai, pasirinkome tokià
darbo metodikà:
• literatūros šaltinių lyginamoji analizė: jos metu buvo analizuojamos ir vertinamos kai kuriø
uþsienio ðaliø aukðtøjø mokyklø (Latvijos, Rusijos, Lenkijos, Suomijos) baigiamųjų darbų rengimo ir
gynimo rekomendacijos;
• 2004–2005 m. magistrų, rašiusių ir apgynusių darbus Kriminalistikos katedroje, anketa. Ðioje
magistrø apklausoje dalyvavo 44 (ið viso gynësi 51) magistrantai, kurie 2005 m. gynësi parengtus
kriminalistikos baigiamuosius darbus. Dauguma apklaustøjø (62 proc.) buvo 24–28 metø, (54 proc.)
turintys 5–10 metø darbo patirtá, 40 proc. apklaustøjø buvo ekspertiniø tyrimø, 26 proc. – teisës ir valdymo, 16 proc. – teisës ir policijos veiklos specializacijos magistrantai.
Ðios anketos tikslas buvo iðsiaiðkinti magistrantø, pasirinkusiø baigiamajam darbui kriminalistikos mokslo tyrinëjimo aktualijas, motyvus ir poþiûrius dël baigiamojo darbo pasirinkimo, nagrinëjamø
problemø aktualumo, jø rengimo ir gynimo metodiniø reikalavimø vykdymo.
• Kriminalistikos katedros magistro baigiamųjų darbų empirinė analizė. Buvo atliktas 2000–2005
m. magistro baigiamøjø darbø empirinis tyrimas, kurio tikslas – iðanalizuoti magistrantø pasirinktø
darbø rengimo metodikà, problemas ir gautø rezultatø reikðmæ kriminalistikos mokslui ir jo rekomendacijø taikymui teisësaugos institucijø veikloje.
1
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnyje pateikiamas magistro apibūdinimas: „magistras – kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas asmeniui, išėjusiam magistrantūros studijų programą, taip pat asmuo, turintis magistro kvalifikacinį
laipsnį“. Išsamiau apie šį įstatymą žr.: [9]. Magistrantūros studijų baigiamasis darbas – tai kvalifikacinis mokslinis darbas,
integruojantis teorines nagrinėjamos srities žinias ir empirinės analizės įgūdžius, siekiant rasti problemos sprendimo būdus.
Išsamiau žr. [7, p. 8].
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Kriminalistikos magistro baigiamøjø darbø reikðmë ir átaka moksliniams tyrinëjimams
Mokslas yra sudëtingas socialinis reiðkinys, kurá sudaro trys pagrindiniai jo komponentai: þiniø
sistema; mokslinë veikla; institucijø sistema, per kurià ði veikla realizuojama.
Mokslinio tyrimo objektu gali bûti bet kokia þmogaus veikla, jos paþinimo sritys. Ðiame procese
þmonës ágyja þiniø apie realiai egzistuojanèius reiðkinius, ásisàmonina juos supantá pasaulá.
Mokslinis paþinimas nuo kasdienio þinojimo (asmeninës praktinës patirties) skiriasi tuo, kad yra
ne paprasta þiniø apie pasaulá sankaupa, o jø sistema, leidþianti formuluoti naujas sàvokas, dësnius,
teorijas, kitaip tariant – naujas þinias. Ir mokslinis, ir asmeninis paþinimai siekia to paties tikslo – paþinti objektyvià tikrovæ, rasti tiesà. Visa tai turi bûti siejama tik su faktais, o ne su kokia nors iðankstine
nuomone, tikëjimu, todël yra glaudus mokslinio paþinimo ir kasdieninës praktikos tarpusavio ryðys,
nes mokslas pirmiausia yra kilæs ið praktinës þmoniø patirties. Kartu bûtina pabrëþti, kad mokslinës
þinios grieþtai verifikuojamos.
Magistro baigiamasis darbas – tai vienas ið pirmøjø savarankiðkø moksliniø tyrinëjimø, kuris reikalauja ið studento ne tik konkreèiø bent keliø mokslo srièiø þiniø, analitiniø sugebëjimø, ágûdþiø parengti ir atlikti empirinius tyrimus, bet ir tam tikrø gebëjimø ir mokëjimø rengiant, raðant ir ginant savo
parengtà magistro baigiamàjá darbà.
Magistro baigiamojo darbo rengimui ypatingà reikðmæ turi jo metodinis uþtikrinimas. Daþniausiai tai ávairaus lygio metodiniai nurodymai arba praktinës rekomendacijos. Kaip atskira forma yra savarankiðko dalyko studijavimas, todël, mûsø manymu, sveikintinas disciplinos Mokslinis tiriamasis
darbas átraukimas á magistro studijø programà. Ðios programos turiná sudaro integruota filosofijos
(epistemologijos, etikos, logikos, mokslotyros), psichologijos, sociologijos, teisës, vadybos ir kitø
mokslo krypèiø þiniø sistema, kuri padeda magistrantams kompetentingai atlikti jø profesinëje ar kitoje veiklos srityje reikðmingus tyrimus bei rengti moksliná tiriamàjá darbà. Kai kuriø uþsienio ðaliø
(pvz., Lenkijos) universitetuose praktikuojama speciali auditorinio darbo forma – konsultacijos-seminarai magistro baigiamøjø darbø rengimo klausimais. Studentai, raðantys magistro baigiamuosius
darbus pas vienà vadovà, periodiðkai susirenka, atsiskaito ir diskutuoja su vadovu ðiø darbø raðymo
metodikos klausimais.
Mûsø universitete buvo iðleisti metodiniø rekomendacijø baigiamiesiems darbams rengti leidiniai, kurie daugiau ar maþiau buvo metodinis magistrantø mokslinio tiriamojo darbo atspirties taðkas
[1].
Rengiant magistro baigiamuosius darbus, svarbus prof. R. Tidikio vadovëlis „Socialiniø mokslø
tyrimø metodologija“ [2, p. 565–597], kuriame pateikiamos ne tik bendrosios magistro baigiamøjø
darbø rengimo ir gynimo nuostatos, bet ir konkretûs pasiûlymai ir rekomendacijos.
Kriminalistikos magistro baigiamøjø darbø rengimo ir gynimo katedroje praktika rodo, kad magistrantai su rimtais sunkumais susiduria jau rinkdamiesi darbo temà. Kad yra problemø ðioje srityje,
patvirtina ir kitø aukðtøjø mokyklø praktika bei nuolat leidþiami mokymo leidiniai baigiamøjø darbø
rengimo klausimais [3].
Mûsø manymu, bûtina parengti kriminalistikos magistro baigiamøjø darbø rengimo metodines
rekomendacijas, remiantis bendrais universitetø leidiniais, kitø ðaliø patirtimi [4], atsiþvelgiant á specifinius Kriminalistikos katedros reikalavimus, analizuojant teisësaugos institucijø veiklà nusikalstamø
veikø aiðkinimo ir tyrimo srityje.
Kriminalistikos mokslas – daugelá profiliø, mokslinio paþinimo srièiø, krypèiø ir specialybiø apimantis mokslas.
Kriminalistikos magistro baigiamasis darbas – tai originali kriminalistikos mokslo studija, kurioje
atskleidþiamas magistranto sugebëjimas savarankiðkai suvokti ir ið didelës ávairiø faktø visumos iðskirti problemà, atlikti jos mokslinæ analizæ, sprendimø paieðkà ir spræsti konkreèius mokslinius uþdavinius. Tai atskleidþia magistranto intelektinæ brandà ir pasirengimà savarankiðkai mokslinei veiklai.
Magistro darbe pateikiami studento savarankiðkai atlikti moksliniø tyrimø rezultatai, numatomos ateities tendencijos. Jam keliamas naujumo reikalavimas (naujø veiksniø, reiðkiniø ar dësningumø apraðymas, þinomø teiginiø ið kitø moksliniø pozicijø apibendrinimas ir pan.). Magistro baigiamasis darbas
turi atitikti tam tikro mokslo raidos lygá. Tokie darbai gali bûti panaudoti tobulinant studijø ir pareigûnø
kvalifikacijos këlimo procesà, praktinæ veiklà.
Kriminalistikos katedra, ieðkodama glaudesniø bendradarbiavimo ryðiø su teisësaugos institucijomis, ne kartà kreipësi á ávairiø teisësaugos institucijø vadovus su praðymais – teikti savo pasiûlymus dël sudaromos magistro baigiamøjø darbø tematikos, kuri bûtø aktuali ir reikðminga sprendþiant
taikomuosius uþdavinius. Deja, tik Policijos departamentas reagavo á tokius praðymus ir pateikë savo
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magistro baigiamøjø darbø temø variantus, kurie buvo kûrybiðkai adaptuoti pagal universiteto reikalavimus.
Nors magistro baigiamojo darbo reikðmë ir átaka mokslo raidai nëra labai didelë, bet raðanèiam
magistrantui tai kokybinis þingsnis jo, kaip specialisto ir potencialaus mokslininko, augimo procese.
Bûtina pabrëþti, kad tik nedaugelis magistro baigiamøjø darbø perþengia tradiciná (áprastà) jø rengimo
lygá ir tampa atspirties taðku tolesnëje magistrø mokslinëje karjeroje. Turime pavyzdþiø, kad magistro
baigiamojo darbo metu atlikti tyrimai buvo naudojami rengiant þinybinius norminius aktus ir instrukcijas1, kad kriminalistikos magistro baigiamojo darbo temos nagrinëjimas peraugo á daktaro disertacijos
lygá2.
Mûsø manymu, kriminalistikos baigiamasis darbas ir jo gynimas apibendrinta forma turi parodyti:
• bendrà magistranto teoriniø þiniø lygá, t. y. dalykinæ erudicijà;
• sugebëjimà ásigilinti á nagrinëjamà temà teoriniu aspektu, t. y. teoriná pasirengimà;
• sugebëjimà pasirinkti temà atitinkanèius duomenø rinkimo metodus ir sukaupti reikiamà kieká
informacijos, t. y. metodologiná pasirengimà;
• sugebëjimà tinkamai analizuoti surinktà medþiagà ir pasiûlyti pasirinktos problemos sprendimo bûdus, integruojant teorinius modelius ir praktinæ informacijà.
Rinkdamiesi savo moksliniø tyrinëjimø kryptá, magistrantai atsiþvelgia á ávairius poreikius. Noras
ir poreikis taikyti kriminalistines rekomendacijas tiesioginiame darbe teisësaugos srityje buvo pagrindinë magistrantø (63 proc.), pasirinkusiø mûsø katedroje atliekamø moksliniø tyrinëjimø kryptá, prieþastis, nulëmusi jø pasirinkimà.
Ðiuo metu katedra rengdama baigiamøjø darbø tematikà atsiþvelgia á nusikalstamumo tendencijas, ikiteisminio tyrimo bûklæ, specialiøjø þiniø taikymo galimybes tiriant nusikalstamas veikas. Siûlomos magistrantams temos siaurinamos, joms ávairiapusiðkai atskleisti bûtini empiriniai kriminalistiniai tyrimai, reikia þinoti uþsienio ðaliø patirtá.
Norime pabrëþti, kad matome kriminalistikos baigiamøjø darbø rengimo perspektyvas, kurios
turës átakos katedros prioritetiniams moksliniams tyrinëjimams, kriminalistiniø rekomendacijø kûrimui.
Ateityje sudarinësime keliø magistrantø grupes, jiems bus pavesta kompleksiðkai tyrinëti vienà bendrà temà, kuri bûtø visapusiðkai aktuali, apimtø skirtingus Lietuvos miestus, regionus, tarptautinius ir
Lietuvos ikiteisminio tyrimo aspektus, specialiøjø þiniø taikymo formas ir kriminalistines galimybes.

Kriminalistikos magistro baigiamøjø darbø rengimo problemos
Kriminalistikos magistro baigiamojo darbo raðymas – tai kompleksinis mokymo metodas, kuriuo siekiama ugdyti studentø sugebëjimà susieti kriminalistikos, baudþiamojo proceso, baudþiamosios teisës ir kitø mokslø þinias ir pritaikyti jas sprendþiant praktinio pobûdþio problemas, kartu derinant teoriná ir praktiná nagrinëjamos problemos aspektà.
Magistrantai turi sugebëti pasirinkti problemos pobûdá atitinkantá nagrinëjimo metodø rinkiná ir
mokëti taikyti pasirinktus metodus3, tokius kaip teorinës ir praktinës medþiagos kaupimas bei analizë,
naujø idëjø ir sprendimø generavimas.
Nagrinëdami kai kuriø ðaliø aukðtøjø mokyklø (Latvijos ir Èekijos policijos akademijø, Lenkijos ir
Rusijos universitetø, Stokholmo ekonomikos mokyklos) baigiamøjø darbø rengimo praktikà, nustatëme darbo struktûros, metodikos, rezoliucinës dalies analogijas su mûsø baigiamøjø darbø rengimo
praktika ir metodiniais nurodymais. Ið dalies skiriasi mûsø baigiamøjø darbø ávadinë dalis, kuri tampa
1

Narkaus V. magistro baigiamojo darbo „Kriminalistinės odorologijos moksliniai ir metodiniai pagrindai ir jos rekomendacijų
panaudojimas Lietuvoje“ (2004) pagrindu priimtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr.
V-742 „Dėl žmogaus kvapo pėdsakų, lyginamųjų kvapo pavyzdžių, foninių kvapų paėmimo ir konservavimo odorologinių tyrimų
atlikimo metodikos patvirtinimo“. Piepolio V. magistro baigiamojo darbo „Kriminalistikos profilaktika (nusikalstamų veikų, susijusių su įsibrovimu į gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas)“ (2004 m.) medžiaga buvo panaudota rengiant metodines rekomendacijas Lietuvos policijos apsaugos organizavimo tarnybos pareigūnams.
2
Barkausko A. magistro baigiamajame darbe „Tardymo versijos“ (1995) tyrinėti klausimai peraugo į daktaro disertaciją
„Nusikaltimo tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys“ (2000); Varnaitės J. magistro baigiamasis darbas „Peilio
geležtės penties konstrukcinių savybių įtaka drabužių pažeidimų morfologinių požymių formavimuisi“ (2002) yra šios magistrės
tobulinamas ir rengiamas daktaro disertacijos lygiu.
3
Tyrimo metodas (gr. methodos – tyrimo kelias) – tai tam tikrų praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdas, taikant
įvairias priemones. Savo ruožtu tai sisteminė procedūra, susidedanti iš nuosekliai pasikartojančių operacijų, kurių taikymas
kiekvienu konkrečiu atveju leidžia pasiekti norimų rezultatų. Be abejo, sudėtingos, specifinės mokslo problemos reikalauja ir
specialių tyrimo metodų, kuriuos reikia sukurti. Žr.: [6].
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panaði á daktaro disertacijos ávadinæ dalá ir literatûros ðaltiniø analizæ ávairiomis kalbomis, tuo tarpu minëtose uþsienio ðalyse nagrinëjamai temai atskleisti daþniausiai apsiribojama ðaltiniais gimtàja kalba.
Mûsø manymu, Kriminalistikos katedra, bendradarbiaudama su kitø valstybiø universitetø analogiðkomis katedromis ir susitarusi su kolegomis, gali sëkmingai rengti magistro baigiamuosius darbus bendrai parengtomis temomis ir pagal suderintus planus parengtà empirinio tyrimo instrumentarijø. Vëliau galima bûtø pasikeisti turimais empiriniø tyrimø rezultatais.

Temos pasirinkimas
Tai pirminis mokslinio tyrimo etapas, nes nuo tinkamo temos pasirinkimo priklauso bûsimo
darbo, empiriniø tyrimø pobûdis, raðymo specifika ir jo ávertinimas. Kiekvienais metais katedra rengia
atnaujintà magistro baigiamøjø darbø temø sàraðà, turint tikslà, kad temos nesikartotø bent dvejus
metus. Siûloma tema turi sudominti magistrantà bûtent jà rinktis moksliniams tyrinëjimams, temà gali
pasiûlyti mokslinio darbo vadovas, taèiau studentas visada turi bûti savarankiðkas ir mokslinio vadovo
patarimais vadovautis kûrybiðkai. Kita vertus, atliekant tyrimà, tema neretai koreguojama, todël ið
pradþiø ji gali bûti formuluojama preliminariai.
Apklausus magistrantus nustatyta, kad jie konsultavosi su ávairiais asmenimis prieð rinkdamiesi
baigiamojo darbo temà: 41 proc. respondentø konsultavosi su katedros dëstytojais, 34 proc. – su
bendradarbiais, 25 proc. – su katedros vedëju. Keli magistrai nurodë, kad rinkdamiesi baigiamojo
darbo temà, konsultavosi su teisësaugos institucijose dirbanèiais pareigûnais, bendraminèiais. Ketvirtadalis apklaustøjø nurodë, kad rinkdamiesi baigiamojo darbo temà su niekuo nesikonsultavo. Ðis
paskutinis skaièius turi kelti nerimà, nes jeigu ketvirtadalis studentø „aklai“, be iðankstiniø konsultacijø, pasirenka kriminalistikos magistro baigiamàjá darbà, tai rodo ne tik jø pasyvumà, þiniø trûkumà ir
þemà brandos lygá, bet ir abejingumà bûsimojo darbo raðymui, jo gynimui ir ávertinimui. Tai liudija,
kad tokiems magistrantams svarbu áveikti paskutiná studijø laiptelá, o ne pagilinti savo þinias, parengti
gerà darbà, kuris bûtø naudingas kitiems.
Kriminalistikos katedra, rengdama siûlytinas temas, atsiþvelgia á tokius rekomendacinio pobûdþio aspektus:
• tema turi bûti aktuali, t. y. svarbi kriminalistikos mokslo teorijai ir praktiniø rekomendacijø taikymo poþiûriu;
• tema turi bûti susijusi su kriminalistikos mokslo teorija ir praktika, kurios iðlaiko glaudø
tarpusavio ryðá;
• svarbu sudominti patá tyrëjà, nes tema jam gali bûti pasiûlyta neatsiþvelgiant á jo galimybes;
• reikia atsiþvelgti á temos realizavimo galimybes, t. y. á tai, ar bus galima taikyti tinkamus metodus, ar turimos materialinës sàlygos leis iðspræsti tyrimo uþdavinius, ar bus galima rasti literatûros jai iðplëtoti ir parengti. Magistrantui renkantis temà, átakà daro tiesioginio darbo pobûdis: arba dirba ikiteisminio tyrimo institucijoje, arba yra atitinkamos srities specialistas ir
pan.;
• pasirinktà temà dera gerai suformuluoti, prieð tai nustaèius grieþtas tiriamojo darbo ribas.
Kriminalistikos katedros parengtø magistro baigiamøjø darbø temø sàraðø reikalingumas nekelia abejoniø, nes ið apklaustøjø magistrantø net 68 proc. patvirtino, kad temà magistro baigiamajam
darbui pasirinko ið katedros siûlomø temø, ir tik 26 proc. apklaustøjø realizavo savo teisæ – pasiûlë
temos pavadinimà patys. Likæ 6 proc. apklaustøjø pasirinko temà ið katedros pasiûlytøjø, taèiau jø
praðymu ji buvo pakoreguota arba temos pavadinimà pasiûlë katedros vedëjas arba dëstytojas. Katedra yra iniciatorius – suteikia studentui teisæ paèiam pasiûlyti darbo temà, o kad ðis procesas netaptø nekontroliuojamu, pasiûlyta tema turi bûti suderinta ir patvirtinta katedros vedëjo.
Kriminalistikos katedra, realizuodama strateginæ tiriamojo darbo temà „Kriminalistikos mokslo
plëtra kaip veiksnys, turintis átakos þmogaus ir jo aplinkos saugumo uþtikrinimui naujame teisiniame,
ekonominiame ir geopolitiniame kontekste“, turi aktyviau skatinti ir átraukti magistrantus á jos iðkeltø
uþdaviniø sprendimà. Tokiu atveju struktûrindama moksliná tiriamàjá darbà, katedra siekia sujungti ir
patyrusiø mokslininkø, ir doktorantø, ir magistrantø pastangas á vientisà sistemà. Ði jø veikla jungiama
vieno tikslo – realizuoti katedros mokslinio tiriamojo darbo temà. Norime pabrëþti, kad taip galima
pastebimai padidinti katedros, fakulteto ir universiteto mokslo tiriamojo darbo efektyvumo koeficientà.
Atlikta magistrantø apklausa atskleidë temos pasirinkimo ypatumus, nulemianèius jø apsisprendimà rengti kriminalistikos magistro baigiamàjá darbà (þr. 1 diagramà).
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Požiūris į kriminalistikos mokslo struktūrines dalis
Baigiamajam darbui būtinų tyrimų atlikimas

4

Baigiamajam darbui būtina literatūra

4

2

3

10

17

Pasirinktos temos ir tiesioginio jų darbo pobūdžio atitikimas
Katedros vedėjo ir dėstytojų konsultacijos
20

Buvusių katedros diplomantų patarimai

22

Pasirinktos temos tęstinumas, jeigu taptų katedros doktorantais
Kita
1 diagrama. Kriminalistikos magistro baigiamøjø darbø temos pasirinkimo motyvai

Kaip matyti, vyrauja ðie pasirinkimo motyvai: 50 proc. apklaustø magistrantø nurodë, kad rinkdamiesi temà baigiamajam darbui, atsiþvelgë á literatûros pasirinkta tema gausumà, 45,5 proc. apklaustøjø nurodë, kad pasirinkta tema atitiko tiesioginio darbo pobûdá.
Atlikta kriminalistikos magistro baigiamøjø darbø pasirinktø temø analizë parodë, kad katedroje
studentai pasirenka tokias kriminalistikos mokslo tyrinëjimo sritis (atskirø nusikalstamø veikø kriminalistinë tyrimo metodika, ikiteisminio tyrimo veiksmø taktikos ypatumai), kurios tiesiogiai susijusios su
jø darbu teisësaugos institucijose. Tai visai suprantama, nes dauguma magistrantø, pasirinkusiøjø
mûsø katedroje raðyti baigiamàjá darbà, dirba ikiteisminio tyrimo tyrëjais, prokurorais.
Iðanalizavus atsakymus á klausimà apie baigiamojo darbo rengimo procesà paaiðkëjo, kad 68
proc. apklaustøjø magistro baigiamàjá darbà pradëjo rengti pasikonsultavæ su paskirtuoju darbo vadovu.
Kaip didþiausià problemà, su kuria susidûrë, magistrantai nurodë didelá tiesioginio darbo krûvá,
literatûros pasirinkta tema stokà ir uþsienio kalbø nemokëjimà (þr. 2 diagramà).
1
Literatūros pasirinkta tema stoka

26

19

Užsienio kalbų nemokėjimas arba per menkas mokėjimas
Empirinių tyrimų organizaciniai keblumai
Didelis tiesioginio darbo krūvis

12

18

Baigiamojo darbo rengimas pradėtas nepasikonsultavus su paskirtu
vadovu
2 diagrama. Problemos, su kuriomis susidûrë magistrantai rengdami baigiamuosius darbus

Tyrimo tikslo, uþdaviniø ir hipotezës formulavimas
Vienas ið svarbiausiø kriminalistikos baigiamojo darbo rengimo etapø yra jo struktûros ir turinio
nustatymas. Dauguma magistrantø pasirenka temà jeigu ne aklai, tai labai miglotai suprasdami darbo
rengimo tvarkà, jo tikslus, uþdavinius ir pan. Ðiame darbo rengimo etape ypaè svarbus yra magistranto ir jo vadovo bendradarbiavimas.
Nuosekliai, logiðkai nepriekaiðtingai suformuluoti darbo tikslai, uþdaviniai, darbo hipotezës,
numatytas empiriniø tyrimø instrumentarijus leidþia raðyti darbà laikantis jo pagrindinës idëjos, o ne
nuolat koreguoti darbo struktûrà ir turiná atsiþvelgiant á gautà medþiagà. Norime pabrëþti, kad baigiamojo darbo planas, jo struktûra nëra dogma, kurios negalima keisti arba tobulinti.
Pasirinktos temos pavadinimas turi atitikti darbo tikslà ir iðreikðti norimà siekti rezultatà. Tyrimo
tikslas, kaip ir temos pavadinimas, turi gana aiðkiai nusakyti tyrimo objektà. Formuluojant tikslà, orientuojamasi á numanomà gauti iðkeltos hipotezës patvirtinimà arba paneigimà. Daþniausiai kiekvienas
tyrimas atliekamas norint kà nors patvirtinti arba paneigti, tai yra patikrinti iðkeltos hipotezës teisingumà.
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Kriminalistikos katedros magistro baigiamøjø darbø empirinë analizë parodë, kad pirmuosiuose
1994–1998 metø moksliniuose studentø darbuose nebuvo aiðkiai pateikiamas pasirinktos temos aktualumas, bendrais sakiniais iðvardijami taikyti darbo metodai: literatûros ðaltiniø ir empirinës medþiagos analizë. Nuo 1999 metø baigiamøjø darbø ávadinë dalis sustruktûrinta: pateikiamas pasirinktos
temos aktualumas, suformuluojami bendri tikslai ir nurodomi darbo metodai. Iki 2001 metø magistrantai neprivalëjo kelti darbo hipoteziø, bet turëjo suformuluoti darbo tikslus, nurodyti uþdavinius
jiems pasiekti, darbo metodus, pavieniais atvejais pateikti mokslinio tyrinëjimo objektus, dalykà.
Formuluojant tikslà, svarbu susieti já ne tik su iðkeltos hipotezës patikrinimu, bet ir su literatûros
apþvalgos pagrindiniais teiginiais. Tikslas turëtø bûti formuluojamas glaustai, vienu sakiniu, kurá detalizuoja tyrimo uþdaviniai, atspindintys tikslo siekimo etapus ir priemones.
Kriminalistikos katedros magistro baigiamøjø darbø empirinë analizë atskleidë tipinius magistrantø suformuluotus tikslus, kuriuos susiskirstëme á tokias grupes:
• kriminalistikos mokslo institutø raidos analizë;
• konkreèiø kriminalistiniø institutø ir sàvokø analizë;
• ávairiø pëdsakø susiformavimo ypatumø nustatymas;
• kriminalistiniø rekomendacijø rengimas ir taikymo galimybiø nustatymas;
• kriminalistinës konkreèiø nusikalstamø veikø rûðiø tyrimo metodikos rengimas;
• ekspertiniø ástaigø praktinës veiklos, bûklës ir perspektyvø analizë.
Kriminalistikos magistro baigiamøjø darbø analizë atskleidë toká dësningumà: kuo aiðkiau buvo
suformuluoti tikslai ir uþdaviniai, tuo geriau buvo sustruktûrintas darbas bei aiðkiau ir nuosekliau iðdëstytas jo turinys.
Hipotezės formulavimas yra bene svarbiausiais ir sunkiausias tyrimo etapas. Hipotezë – tai
mokslinio paþinimo forma, iðreiðkianti moksliðkai pagrástà, taèiau dar nepatikrintà ir nepatvirtintà naujø
dësniø, prieþastiniø ryðiø, objektø bei jø struktûrø ir savybiø numatymà. Ji tarsi kompasas, rodantis
moksliniam tyrimui kryptá, neleidþiantis per daug iðsiplësti ir nukreipiantis tyrëjo mintis reikiama
linkme. Ji svarbi dar ir tuo, kad padeda pasirinkti (numatyti) tyrimo objektà ir informacijos gavimo
bûdà – tyrimo metodà.
Atlikta kriminalistikos baigiamøjø darbø empirinë analizë rodo, kad ðiuo metu beveik kas antrame magistro baigiamajame darbe nëra iðkeltos hipotezës, taèiau pastarøjø dviejø-trijø metø baigiamøjø darbø rengimo praktika pasiþymi teigiamomis tendencijomis ðiuo klausimu.
Kriminalistikos baigiamuosiuose darbuose statistinës analizës rezultatai rodo, kad hipotezë neprieðtarauja tyrimø rezultatams, taèiau tai dar nereiðkia, kad ji yra besàlygiðkai teisinga, nes praktiðkai
gali bûti ir kitø hipoteziø, gerai suderinamø su gautais rezultatais. Tokiu atveju hipotezë visada lieka
atvira tolesniems moksliniams tyrinëjimams. Kitais atvejais, jeigu hipotezë pateikiama baigiamajame
darbe, ji metodiniu poþiûriu bûna neteisingai suformuluota.
Mûsø manymu, magistro baigiamojo darbo temos pasirinkimas, tikslinimas, koregavimas,
darbo tikslø, uþdaviniø, hipoteziø ir tyrimo instrumentarijaus nustatymas – tai reikðmingiausi vadovo ir
magistranto bendradarbiavimo etapai, nuo kuriø priklauso ne tik tyrimø kryptys ir bûsimieji rezultatai,
bet ir paties magistro baigiamojo darbo rengimo metodologinë bazë. Glaudus ir dalykiðkas vadovo ir
magistranto bendradarbiavimas ðiame etape uþtikrina prasmingà ir kryptingà studento savarankiðkà
medþiagos rinkimo ir raðymo procesà bei yra rengiamo darbo kokybës garantas.

Kriminalistikos baigiamojo darbo metodika
Kaip pagrindinius baigiamojo darbo rengimo metodus magistrantai nurodë ðiuos: 82 proc. respondentø nurodë lyginamàjà literatûros ðaltiniø analizæ, 57 proc. – interviu ir anketavimo metodus, 41
proc. – empirinius ikiteisminio tyrimo praktikos (medþiagø, bylø) metodus.
Kriminalistikos literatūros šaltinių analizė magistrantams padeda pasirinkti ir suformuluoti temà,
numatyti tyrimo metodus ir surinkti reikiamà empirinæ medþiagà, susipaþinti su atliktais darbais, sudaryti darbo rengimo planà.
Vertinant magistro kriminalistikos baigiamojo darbo teoriná lygá, daugiausia dëmesio kreipiama á
panaudotus literatûros ðaltinius, sisteminimà, teorinës analizës naujumà, iðliekamàjà vertæ, apibendrinamàsias iðvadas.
Literatûros analizæ sàlyginai galima suskirstyti á du lygius: pirmame vyksta preliminarus susipaþinimas su literatûros ðaltiniais siekiant nustatyti jø gausumà, pobûdá, prireikus patikslinti arba pakoreguoti magistro baigiamàjá darbà; antrame – pagrindiniame – vyksta jos analizë, apibendrinimas, lyginimas su savo empiriniais tyrimais ir pan.
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Svarbià vietà uþima iðsamesnis mokslinës ir praktinës literatûros pasirinkta tema nagrinëjimas.
Jis parodo ne tik tai, kiek studentai pajëgia remtis studijø metu gauta informacija, bet ir kaip sugeba jà
praplësti tam tikros temos nagrinëjimo kryptimi. Katedroje studentai pratinami spræsti, kokios ir kiek
informacijos reikia sukaupti, kad ji leistø pateikti pagrástà darbo temoje iðdëstytos problemos analizæ.
Suprantama, rasti reikiamà literatûrà nelengva: kasmet ávairiø mokslø klausimais publikuojama
daug darbø, jø gausëja geometrine progresija.
Literatûros ðaltiniø apþvalga turi kuo tiksliau apibrëþti ir struktûrinti magistranto nagrinëjamà
problemà. Apþvalgoje reikia iðryðkinti tuos su nagrinëjama problema susijusius klausimus, kurie yra
svarbûs, bet á juos nëra pakankamai aiðkaus atsakymo. Bûtent tokie klausimai nulemia magistranto
darbo reikalingumà, aktualumà, o jø pobûdis, turinys bei sudëtingumas – tyrimo tikslà, uþdavinius ir jø
sprendimo bûdus.
Kriminalistikos katedra mokslinës literatûros ðaltiniø ieðkantiems studentams rekomenduoja
naudotis Lietuvos ir kitø uþsienio valstybiø universitetø, Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo ir kitø
bibliotekø paslaugomis, pataria pasitelkti ávairias paieðkø sistemas internete. Magistrantai taip pat turi
galimybæ pasinaudoti katedros dëstytojø asmeninëmis bibliotekomis.
Norime pabrëþti, kad magistrantams, raðantiems kriminalistikos baigiamàjá darbà, niekada nepavyksta apsiriboti tik ðios mokslo disciplinos ir jos srities þiniomis – problemø, susijusiø su kriminalistiniais tyrinëjimais, sprendimas reikalauja jas analizuoti ávairiais aspektais. Be to, vienas ið kriminalistikos baigiamojo darbo tikslø – parodyti visapusá magistrantø profesiná iðprusimà, todël ávairiø teisës
ir kitø mokslø þiniø naudojimas sveikintinas ir pageidautinas.
Atlikta kriminalistikos baigiamøjø darbø empirinë analizë parodë, kad magistrantai, tyrinëdami
pasirinktà kriminalistinæ problematikà, analizuoja literatûros ðaltinius ávairiomis uþsienio kalbomis. Vyrauja literatûra lietuviø, rusø ir anglø kalbomis, kiek maþiau studentai kriminalistinius ðaltinius analizuoja lenkø, vokieèiø kalbomis. Laipsniðkai daugëja internetiniø svetainiø ðaltiniø.
Ikiteisminio tyrimo empirinių duomenų apibendrinimas ir analizė. Atsiþvelgiant á nagrinëjamos
temos pobûdá ir numatytus empiriniø duomenø rinkimo metodus, daugiau ar maþiau dëmesio skiriama duomenø rinkimo procedûrai apraðyti, gautø duomenø patikimumui pagrásti.
Moksliniu poþiûriu vertingesni tokie duomenø rinkimo ir informacijos analizës metodai, kurie
rodo didesná studento savarankiðkumo ir profesionalumo laipsná. Savarankiðkai atlikti statistiniu bûdu
pagrástas ikiteisminio tyrimo tyrëjø, prokurorø apklausas ar kitus didelës apimties tyrimus studentø jëgomis sunkiai ámanoma ir techniniu, ir finansiniu poþiûriais.
Pasirinktos temos nagrinëjimas ir iðkeltø problemø sprendimas ápareigoja magistrantus pasirinkti tokius tyrimo metodus, kurie atitiktø ne tik temos pobûdá, bet ir objektyvias tyrëjø galimybes. Kai
kurias kriminalistikos mokslo nagrinëjamas problemas galima gana gerai atskleisti remiantis ne kiekybiniais, o kokybiniais tyrimais, ne savarankiðkai renkant pirminæ informacijà, bet savitai analizuojant
ir naudojant specialistø surinktus ar ekspertinëje ástaigoje esanèius duomenis.
Visiems atvejams galioja tik viena bendra taisyklë: darbo autorius turi atlikti gana iðsamià ir
temos turiná atskleidþianèià savarankiðkà analizæ.
Atlikta kriminalistikos baigiamøjø darbø empirinë analizë atskleidë ðiuos ávadinës dalies trûkumus:
• nesuformuluotas arba neaiðkiai suformuluotas darbo tikslas, nurodyti uþdaviniai pavirðutiniðki
ir neleidþia pasiekti uþsibrëþto tikslo;
• nesuformuluota mokslinë problema ir neátikinamai pagrástas baigiamojo darbo nagrinëjamø
klausimø aktualumas;
• baigiamojo darbo tikslo, struktûros ir iðvadø ir nustatytø reikalavimø neatitikimas. Studentai
ne visada atsiþvelgia á universiteto Senato patvirtintus reikalavimus, kaip derëtø rengti
magistro baigiamuosius darbus [5].

Dëstomosios darbo dalies metodologiniai aspektai
Pasirinktos kriminalistikos baigiamojo darbo temos aktualumas ir mokslinė svarba nulemia tai,
kad magistro darbas gali būti teorinio ir taikomojo pobūdžio. Pirmosios kategorijos darbuose vyrauja
teorinë ir analitinë medþiaga, antrosios – taikomieji tyrimai. Tai nereiðkia, kad taikomojo pobûdþio
darbuose teorinë dalis maþiau svarbi nei teoriniuose. Daug kas priklauso nuo nagrinëjamos problemos ir magistrantui prieinamos medþiagos pobûdþio ir kiekio.
Kriminalistikos baigiamojo darbo teorinë dalis – tai ið moksliniø straipsniø, monografijø, akademiniø leidiniø paties studento surinkta, susisteminta teorinë medþiaga. Ji atskleidþia magistranto

146

erudicijos lygá, jo intelektiná pajëgumà, gebëjimà aktualius kriminalistikos mokslo klausimus spræsti
remiantis socialiniø (teisës, psichologijos) ir tiksliøjø mokslø laimëjimais. Rengiant kriminalistikos teorinio pobûdþio magistro baigiamàjá darbà, katedra rekomenduoja magistrantui atlikti empirinius tyrimus (pvz., pareigûnø apklausà).
Kriminalistikos baigiamojo darbo dëstomosiose dalyse magistrantas turi integruoti teorines ir
praktines þinias, atskleisti rastà problemos sprendimo bûdà. Magistrantø moksliniuose tyrinëjimuose
turi atsispindëti problemos sprendimo paieðka. Ji liudija ne tik studento asmeniná indëlá á problemos
nagrinëjimà, bet ir sugebëjimà tinkamai apibendrinti informacijà ir pasiekti galutiná tikslà – tam tikrà
problemos sprendimo bûdà. Be abejo, tas sprendimas gali turëti gana daug sudëtiniø daliø ir bûti iðreikðtas tam tikrø veiksmø planu, apibendrintu iðvadø bei pasiûlymø rinkiniu. Tokiais atvejais stengiamasi priartinti magistrantø darbà prie praktinio teisininko darbo specifikos, kuriame bûtina
kruopðti, pavyzdþiui, ikiteisminio tyrimo situacijos arba pëdsakø susiformavimo ypatumø analizë ir
pagrástas sprendimø priëmimas, pavyzdþiui rastø, uþfiksuotø ir paimtø pëdsakø tyrimo galimybës.
Norime dar kartà pabrëþti magistranto dalykinių santykių su darbo vadovu svarbà. Rengdamas
kriminalistikos baigiamàjá darbà, magistrantas remiasi patyrusio specialisto – darbo vadovo – patirtimi
ir pagalba. Vadovo uþdavinys – siekti, kad magistrantas rastø racionalius sprendimo variantus, todël
jis neteikia diplomantui paruoðtø sprendimø, tik padeda parengti tiriamojo darbo planà, nurodo literatûrà ar kitus informacijos ðaltinius ir atsako á klausimus, kilusius analizuojant informacijà.
Magistrantø apklausos metu nustatyta, kad 66 proc. apklaustøjø su darbo vadovu konsultuodavosi dažnai, 24 proc. – retkarčiais arba retai ir tik 10 proc. – itin dažnai. 83 proc. apklaustøjø atsiþvelgdavo á darbo vadovo padarytas pastabas ir pateiktas rekomendacijas, 12 proc. magistrantø á vadovo konsultacijas atsiþvelgdavo, jeigu jø nuomonës sutapdavo, ir tik 5 proc. apklaustøjø nepaisë
darbo vadovo patarimø ir kritiniø pastabø.
Mûsø manymu, bûtø tikslinga, kad magistrantø konsultacijos su darbo vadovu taptø privalomojo pobûþio. Tai ypaè aktualu neakivaizdiniu bûdu studijuojantiems magistrantams, nes taip uþtikrintume raðanèiøjø darbo kokybës kontrolæ. Taip daroma Stokholmo ekonomikos mokykloje, esanèioje Rygoje. Visas baigiamojo darbo rengimo procesas vyksta ið anksto nustatytais etapais. Sàlyginai kas mënesá baigiamàjá darbà raðantys magistrantai atvyksta nustatytu laiku ir atsiskaito uþ tai, kà
ávykdë: pirmiausia pateikia baigiamojo darbo tezes, paskui pristato darbo struktûrà, vëliau – empirinës
dalies medþiagà, tada darbo rankraðtiná variantà ir galiausiai patikslintà baigiamàjá darbà. Visas ðis
procesas apibrëþtas tiksliomis datomis ir valandomis [4].
Mûsø manymu, optimalus baigiamojo darbo vadovui vadovaujamøjø magistrantø skaièius – 5–
7, geriausias vadovavimo rezultatas pasiekiamas tik tada, kai magistranto pasirinkta tema artima
darbo vadovo tyrinëjamiems moksliniams interesams.
Kriminalistikos baigiamasis darbas, pasiþymintis moksliniu savotiðkumu ir analitiniu kûrybiðkumu, turi bûti paraðytas ne tik laikantis bendrøjø norminës lietuviø kalbos reikalavimø, bet ir tam tikru
stiliumi. Magistrantai, rengdami savo baigiamuosius darbus, pamirðta tikslumo ir korektiðkumo principus, kuriø dera laikytis pateikiant literatûros ðaltiniø medþiagà ir cituojant ávairius autorius. Magistrantai, siekdami padaryti kuo daugiau literatûros ðaltiniø iðnaðø, cituoja ir pateikia nuorodas apie visuotinai þinomas tiesas, kurios nëra diskutuotinos. Tai smukdo darbo teoriná lygá, jo kokybæ, nes susidaro áspûdis, kad magistrantas nesuvokia, kas yra pagrindiniai visiems þinomi dalykai ir kurie klausimai yra diskusiniai. Daug citatø neretai sumenkina baigiamojo darbo moksliðkumo lygá. Tai tik rodo,
kad magistrantas arba nesuvokia perteikiamø minèiø prasmës, arba nepajëgia jø savarankiðkai atpasakoti, arba mechaniðkai perkelia ið monografijos ar disertacijos cituojamà medþiagà. Be to, ið citatø ir
nuorodø sudurstytas darbas niekada nebûna nuoseklus ir aiðkus, todël jis negali bûti gerai vertinamas.
Ið probleminiø kriminalistikos baigiamojo darbo aspektø paminëtinas teksto redagavimas. Ðiai
problemai spræsti ir magistrantai, ir jø vadovai neskiria pakankamai dëmesio. Mûsø manymu, ðiam
dalykui daugiau dëmesio turi skirti dëstytojai, atsakingi uþ „Mokslinio tiriamojo darbo“ programos
vykdymà.
Atliktos magistrantø apklausos rezultatai parodë, kad 31 proc. magistrantø redaguoti kriminalistikos baigiamàjá darbà padëjo jø darbo vadovas, 22 proc. – lietuviø kalbos specialistai, 20 proc.
respondentø konsultavosi su kompiuteriniø technologijø specialistais.
Atlikta kriminalistikos baigiamøjø darbø empirinë analizë atskleidë ðiuos dëstomosios dalies
trûkumus:
• teorinëje darbo dalyje apsiribojama kriminalistiniø sàvokø ir terminø iðvardijimu. Joje neiðskiriami pagrindiniai, naujumu pasiþymintys tyrimai ir ðaltiniai, neatskleidþiamas konkretus atskirø autoriø ánaðas á problemos sprendimà, neapibûdinami jø taikyti metodai;
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• problemos su savarankiðka medþiagos analize ir jos grupavimu;
• vengiama pateikti savo nuomonæ arba pateikiami neargumentuoti, niekuo nepagrásti kategoriðki teiginiai;
• baigiamojo darbo teksto loginio sàryðio, minèiø ir teiginiø dëstymo nuoseklumo stoka. Daug
paðaliniø, tiesiogiai su tema nesusijusiø intarpø, nëra vientiso, savo dëstymo stiliaus, kopijuojamas kitø autoriø stilius;
• nepakankamai gerai argumentuojami teiginiai, kaip argumentà magistrantai pasirenka pasakymus „praktika rodo“, „praktikoje“;
• lietuviø kalbos ir stiliaus klaidos, kalbininkø aprobuotø terminø ir taisykliø nepaisymas, pasenusiø terminø vartojimas, neapgalvotas jø perkëlimas ið senø literatûriniø ðaltiniø;
• perdëtas baigiamojo darbo stiliaus emocionalumas, jo perkrovimas retoriniais klausimais ir kitais moksliniam darbui nebûdingais elementais;
• citavimo metodikos trûkumai. Citavimo iðradingumo stoka (nëra ðalutinio citavimo, apibendrinamøjø nuorodø. Ðalutinio citavimo atvejais iðkraipomi perpasakojami kitø autoriø mintys ir
teiginiai. Nuorodose á dokumentus nenurodomas konkretus citatos puslapis;
• tekste trûksta nuorodø á pateiktas lenteles, grafikus, schemas, priedus;
• neatidþiai iðtaisyta korektûra.
Norime pabrëþti, kad dëstomoji darbo dalis visada buvo ir yra labai svarbi, nes ji formuoja
nuomonæ apie darbo autoriø.

Kriminalistikos baigiamojo darbo iðvadø ir pasiûlymø
reikðmingumas
Iðvadø vertë ir pagrástumas priklauso ne tik nuo atliktø tyrimø kokybës, bet ir nuo baigiamojo
darbo autoriaus erudicijos, jo màstymo lygio.
Vienas ið svarbiausiø baigiamojo darbo akcentø – atsakyti klausimai, patvirtinta arba paneigta
darbo hipotezë, apibendrinti gauti empiriniø tyrimø rezultatai.
Kriminalistikos baigiamøjø darbø iðvados pasiþymi ðiais bruoþais:
• ávertinama kai kuriø ekspertiniø ástaigø veikla ir jø funkcijos;
• pateikiami atliktø kriminalistiniø tyrimø rezultatai ir apibendrinimai, pavyzdþiui: „deja, net 92
proc. apklaustøjø tardytojø ir kvotëjø nurodë, kad dël didelës darbo apimties kruopðèiai pasiruoðti
kiekvienai apklausai neturi galimybës ir 43 proc. apklaustøjø pripaþásta, kad kartais dël to nukenèia
nusikaltimø tyrimo kokybë“ [10];
• iðvadose konstatuojama, kad teisësaugos institucijø pareigûnams ir specialistams nepakanka
kompetencijos kelti kvalifikacijà, pavyzdþiui: „ikiteisminio tyrimo tyrëjø ataskaitose prokurorui apie atliktus ikiteisminio tyrimo veiksmus daþnai kaip gautø faktiniø duomenø analizë iðvardinami tyrimo
veiksmø protokolai. Èia reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad pastarieji nëra árodymai, o tik faktiniø duomenø laikmena ir procesinë forma, todël bûtina pateikti faktinius duomenis ir nustatyti tarp jø prieþastiná ryðá“ [11];
• pateikiamos kriminologinio pobûdþio iðvados: nusikalstamumo santykis su kriminalistikos
mokslo siûlomomis rekomendacijomis.
Magistrantai pateikia tokiø pasiûlymø:
• siûloma suaktyvinti teisësaugos ir mokslo institucijø bendradarbiavimà, tarptautiniø tyrinëjimø
plëtrà;
• siûlo, kaip pagerinti ekspertiniø ástaigø darbo kokybæ;
• siûlo kriminalistikos mokslo vystymo formas ir bûdus, pavyzdþiui: „Lietuvoje bûtinai reikia
leisti specialø Lietuvos kriminalistiná leidiná, parengti naujà iðsamesná kriminalistikos þinynà arba maþàjà kriminalistikos enciklopedijà“;
• siûlo kelti teisësaugos institucijø pareigûnø ir specialistø kvalifikacijà;
• siûlo sukurti ávairiø kriminalistiniø objektø duomenø informacinius bankus.
Kaip jau minëjome, baigiamasis darbas atskleidþia studento gebëjimà riðliai ir argumentuotai
dëstyti medþiagà moksliniu dalykiniu stiliumi, tinkamai naudotis literatûros ðaltiniais ir teisingai áforminti darbà. Ne maþiau svarbus pats darbo ávertinimas ir argumentuotas atsakinëjimas á pateikiamus
klausimus gynimo metu, kuris modeliuoja svarbià diskusijø situacijà, ugdo didaktinius sugebëjimus.
Kriminalistikos magistro baigiamojo darbo vertinimo ir gynimo problemos reikalauja atskirø moksliniø
ir pedagoginiø tyrinëjimø, kurie ateityje bus atlikti ir ávertinti.
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Iðvados ir pasiûlymai
1. Magistro baigiamøjø darbø rengimo Kriminalistikos katedroje analizë parodë magistrantø atliekamø tyrinëjimø teigiamas tendencijas ir iðaugusá mokslinës brandos lygá. Ðiø darbø rengimas remiasi teorine analize ir empirine teisësaugos institucijø praktine veikla, kuri integruotai ir kompleksiðkai pagrindþia kriminalistikos mokslo tyrinëjimø svarbà.
2. Atlikta magistrantø apklausa ir magistro baigiamøjø darbø kriminalistikos katedroje analizë
parodë, kad problemas, su kuriomis susiduria magistrantai, galima suskirstyti á kelias grupes:
−darbo temos pasirinkimas arba jos formulavimas;
−darbo tikslø, uþdaviniø ir hipotezës nustatymas;
−darbo metodikos pasirinkimas;
−bendradarbiavimas su darbo vadovu;
−savarankiðko darbo stoka.
3. Atskleistos problemos parodë, kad bûtina parengti metodines rekomendacijas baigiamuosius darbus raðantiesiems Kriminalistikos katedroje.
4. Siûlome tobulinti magistrantûrø mokslinio tiriamojo darbo rengimo metodikas – teikti tæstines
magistrantø konsultacijas, bûtinas baigiamajam darbui rengti ir kontroliuoti.
5. Bûtina veiksmingai iðnaudoti visø katedros mokslininkø, doktorantø ir magistrantø moksliniø
tyrinëjimø potencialà. Ðiam tikslui pasiekti bûtina kuo greièiau átraukti magistrantus á parengiamuosius
katedros darbus mokslo tiriamojo darbo tema „Kriminalistikos mokslo plëtra kaip veiksnys, turintis
átakos þmogaus ir jo aplinkos saugumo uþtikrinimui naujame teisiniame, ekonominiame ir geopolitiniame kontekste“, sudaryti tyrëjø grupes, jungiamas bendro vadovo, vieno tikslo, tyrimø programos
bei metodikos. Toks tyrëjø grupës veiklos suderinimas leis iðplësti nagrinëjamos temos klausimø sàraðà ir siekti apèiuopiamø, reikðmingø moksliniø rezultatø, kurie bus naudingi ir patrauklûs institucijoms, atsakingoms uþ nusikaltimø aiðkinimà, kontrolæ ir prevencijà.
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SUMMARY
The development of criminalictic science and studies in Mykolas Romeris University showed, that
Mykolas Romeris University became the main centre of criminalistic science and studies in Lithuania. Solving
the state objectives of preparation of law enforcement specialists, this centre manages coordinate strategical
tasks of Lithuania integration to European structures with pragmatic objectives of science, studies and law
practice.
In point of common context of studies the Master thesis is synthesizing multiprofiling specialist maturity
indicator. The research analyses one of the most actual problem of preparation of high qualification specialists
- preparation of Master thesis.
Practice of such works preparation of last decade let us enough objectively to research all process of the
main chains of Master thesis preparation, to evaluate established practice, to show the advantages and
disadvantages of preparation of thesis, to forecast of development.
The target of this research - to establish the level of Master thesis of criminalistic science, objects of such
researches, work methods and practical-applied aspects of criminalistic science, that reflect in Master thesis of
students.
The first Master thesis in Criminalistic department started in 1994-1995 m. m. During that years eight
Master thesis were prepared and successfully defended. Postgraduate students choosing parts of criminalistics
science for their researches, accented dynamic indicators of raising criminality, tried to analyse separate
criminalistic tactical aspects of pre-trial investigation actions, to establish crime investigation methodise. Master
theses of first year were pointed to research of common problems.
During last decade (from 1994-1995 years till 2004-2005 years) in Criminalistic department 250 Master
thesis were prepared and successfully defended.
Practice of Master thesis preparation and defence in Criminalistic department shows, that postgraduate
students had first problems with choosing of title of Master thesis. Postgraduate students for choosing of
tendencies of their researches considerate different demands. But the wish and demand of implementation of
criminalistic recommendations in direct practice work was the main cause among postgraduate students (63
%), who chose the field of their researches in our department.
Preparation of Master thesis in criminalistic - is the complex teaching method, the purpose of it is
develop the students relation skills of knowledge of criminalistic, penal procedure, penal law and others
sciences and implement it for solving practice problems, both coordinate theoretical and practical aspects of
research problem.
We can see the certain perspectives of preparation of Master thesis, that will have influence for prioritised
scientific researches of department, for creation of criminalistic recommendations. We are going to create the
groups of several postgraduate students and to offer them to complexically research the one common field, that
will be comprehensively actual, involves different Lithuanian towns, regions, international and Lithuanian pretrial investigation aspects, the forms of special knowledge implementation and criminalistic opportunities.
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