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PRATARMö 

 

Mokslo darbų rašymas yra būtinas aukštojo mokslo priklausinys, neatsiejama aukštos 

kvalifikacijos komunikacijos ir informacijos specialistų rengimo proceso dalis. Moksliniais rašto 

darbais siekiama ugdyti juos rašančiojo bendrąsias kompetencijas (analitinį, loginį mąstymą, 

referavimo, parafraz÷s, argumentavimo ir kt. geb÷jimus) ir specialiąsias kompetencijas, išmokyti 

rašantįjį būti profesionaliu mokslin÷s komunikacijos dalyviu, išmokyti ne tik kurti, bet ir skleisti 

naujas id÷jas. Šiais darbais, skatinant mokslinių, praktinių problemų sprendimų paiešką, naujų 

id÷jų kūrimą, esamų id÷jų interpretacijas, mokslų pasiekimų praktinio pritaikymo įžvalgas, 

ugdomas studijuojančiųjų kūrybiškumas ir novatoriškumas. 

Komunikacijos ir informacijos krypties studijų programų dalykų aprašuose numatytas 

mokslo darbų – mokslinių es÷, referatų, tyrimų ir projektų ataskaitų rašymas yra mokymo 

metodas. Šiam metodui būdinga, kad, ugdant geb÷jimus identifikuoti problemas, jas įvardyti, 

pasirinkti aktualios problemos pobūdį atitinkantį nagrin÷jimo metodų rinkinį, išmokant taikyti 

pasirinktus metodus, atrinkti ir kaupti teorinę ir praktinę medžiagą, siekiama teorinių ir praktinių 

žinių darnos, teorinių dalyko žinių taikymo ne tik mokslo, bet ir praktikos problemoms spręsti, 

padedami savarankiško analitinio darbo pamatai, formuojami būtini savarankiškų mokslinių darbų 

rašymo geb÷jimai. 

Savarankiškais moksliniais rašto darbais – kursiniais, semestriniais mokslo tiriamaisiais 

rašto darbais, baigiamaisiais bakalauro ir magistro darbais tikslingai, pagal studijuojančiojo 

poreikį gilinamas ir plečiamas komunikacijos ir informacijos žinijos lygis, profesin÷ erudicija. 

Baigiamieji moksliniai, o pagal žurnalistikos studijų programas ir kūrybiniai rašto / vaizdo / garso 

darbai atskleidžia ne tik komunikacijos ir informacijos krypties studijų programų teikiamas 

kompetencijas, šios mokslo srities mokslinio pažinimo prioritetus, bet ir parodo studijų lygį, 

įgyjamą profesinę kompetenciją. Rašydami rašto darbus (pagal žurnalistikos studijų programą ir 

kurdami vaizdo / garso darbus), gindami savo mokslinį požiūrį, studentai parodo pasirengimą 

atsakingam savarankiškam darbui komunikacijos ir informacijos mokslin÷s, praktin÷s veiklos 

srityse. 
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Komunikacijos ir informacijos krypties studijų programose numatytiems rašto, vaizdo / 

garso darbams reikia iš studijuojančiojo asmenin÷s atsakomyb÷s. Kiekvienas rašantis mokslinį 

rašto darbą, atliekantis kūrybinę užduotį privalo būti socialiai atsakingas, laikytis mokslin÷s etikos 

(tam tikrais atvejais ir specialios profesin÷s etikos) moral÷s normų – nesisavinti kūrinių, teiginių, 

minčių autoryst÷s, laikytis kalbin÷s distancijos, neklastoti duomenų, išlaikyti nešališkumą, 

neutralumą – taikyti ne tik temai, id÷jai pritariančias, bet ir oponuojančias teorijas, analizuoti ir 

nepalankius id÷jai, hipotezei, prielaidai atskleisti, pagrįsti, argumentuoti empirinius duomenis, 

faktinę medžiagą. 

Šios mokomosios metodin÷s priemon÷s tikslas – aptarti bendruosius reikalavimus Vilniaus 

universiteto Komunikacijos ir informacijos krypties studijų programų moksliniams rašto ir 

kūrybiniams darbams. Tam tikrų studijų programų mokslinių ir / arba kūrybinių darbų rengimo, 

vertinimo savitumai reglamentuojami specialiuose Komunikacijos fakulteto tarybos patvirtintuose 

dokumentuose. Vertinant studentų mokslinius rašto arba kūrybinius rašto / vaizdo / garso darbus 

ir nustačius, kad jie neatitinka šiuose metodiniuose nurodymuose aptariamų bendrųjų reikalavimų, 

specialiuose dokumentuose aptariamų specialiųjų reikalavimų, darbai gali būti: grąžinami 

trūkumams pašalinti (jei tai yra galima pagal darbo specifiką), įvertinami mažesniu balu arba, 

atsižvelgiant į trūkumus, įvertinami neigiamai arba nevertinami. 

Pirmajame mokomosios metodin÷s priemon÷s skyriuje aptariami bendrieji mokslinių rašto 

darbų: mokslinių es÷, referatų, tyrimų ar projektų ataskaitų, praktikų ataskaitų ir žurnalistinio 

žanro kūrinių (rašinių arba siužetų) reikalavimai – struktūros, apimties, apipavidalinimo, 

vertinimo. Antrajame skyriuje aptariami bendrieji mokslinių rašto darbų – kursinių darbų, 

semestrinių mokslo tiriamųjų darbų, baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų reikalavimai, 

pristatoma kursinių, semestrinių mokslo tiriamųjų rašto darbų, bakalauro ir magistro darbų temų 

pasirinkimo, bakalauro ir magistro darbų viešo gynimo tvarka. Šiame skyriuje, aptariant rašto 

darbų savarankiškumo reikalavimus, paaiškinama studento pareiga rašto darbus rašyti 

savarankiškai. Trečiajame skyriuje aptariami rašto darbų kalbos, teksto formatavimo, iliustravimo 

reikalavimai, nurodomi rašto darbų įforminimo reikalavimai. Ketvirtajame skyriuje pristatoma 

akademin÷ mokslinių rašto darbų etika, akademinio sąžiningumo principas, bendrosios mokslinių 

tyrimų etikos reikalavimai. Penktajame skyriuje aiškinami tinkamo citavimo reikalavimai, pagal 

Lietuvoje galiojančius standartus išd÷stomi bibliografinio studijų darbo apipavidalinimo 

reikalavimai. Šeštajame skyriuje nurodomos kai kurios tipin÷s rašto darbų klaidos. Literatūros 

sąraše nurodoma Lietuvos bibliotekose (nacionalin÷je M. Mažvydo bibliotekoje, Vilniaus 

universiteto bibliotekoje) ir žiniatinklyje esanti moksliniams rašto darbams rašyti, mokslinių 

tyrimų metodologijai parinkti naudinga literatūra. Prieduose pateikiami: studijų darbo antraštinio 
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lapo pavyzdys, prašymo pasirinkti kursinį, magistro semestrinį ar baigiamąjį darbą forma, 

lydraščio, referato lapo ir turinio pavyzdžiai, svarbių rašto darbams rašyti datų lentel÷. 

Šioje mokomojoje metodin÷je priemon÷je aptariami studentų mokslinių rašto darbų 

reikalavimai suderinti su bendraisiais Vilniaus universiteto reikalavimais. 

Autoriai nuoširdžiai d÷koja visiems Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

darbuotojams, teikusiems pasiūlymus ir išsakiusiems pastabas. 

 

1. BAKALAURO IR MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ DALYKŲ 

RAŠTO DARBAI 

 

Dalyko d÷stytojas dalyko studijų tikslams pasiekti šalia kitų užduočių ir atsiskaitymo būdų 

gali numatyti ir rašto darbo rašymą. 

Komunikacijos ir informacijos studijų programose rašto darbai galimi, jei jie numatyti 

dalyko apraše (sande). Studijuojamų dalykų turinių aprašuose (sanduose) dažniausiai numatomi 

tokie rašto darbai: 

• Mokslinis es÷; 

• Referatas; 

• Tyrimo ar projekto ataskaita; 

• Žurnalistinio žanro kūrinys (rašinys arba siužetas). 

D÷stytojas dalyko sande gali nurodyti ir kitus rašto / vaizdo / garso darbus, nustatyti jų 

apimties, struktūros reikalavimus, aprašyti vertinimo sistemą. Komunikacijos fakulteto 

akademinis padalinys, kuruojantis studijų programą, specialiais dokumentais, patvirtintais 

fakulteto tarybos, gali numatyti specialius studijų programos poreikius atitinkančius reikalavimus 

visiems ar tik kai kuriems rašto / vaizdo / garso darbams. 

Dalyko d÷stytojas pirmosios paskaitos (seminaro) metu pateikia / paskirsto studentams 

visus rašto / vaizdo / garso darbus (temas), nurodo jų parengimo terminus, šiems darbams 

keliamus specialius reikalavimus bei aptaria studentams teikiamą pagalbą rašant / kuriant šiuos 

rašto / vaizdo / garso darbus. Darbai privalo būti pateikti dalyko d÷stytojui iki jo nurodyto 

termino. Visi darbai turi būti apipavidalinti laikantis šiuose nurodymuose pateiktų reikalavimų. 

Savitas studentų rašto darbas yra praktikos ataskaita. Šioje metodin÷je priemon÷je 

aptariami tik patys bendriausi praktikos ataskaitų reikalavimai, detalius praktikos ataskaitos 

reikalavimus nustato Komunikacijos fakulteto akademinis padalinys, organizuojantis studentų 

praktiką. Šie reikalavimai nurodomi praktikos sande. 
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Visi šiame skyriuje aptariami rašto darbai du m÷nesius nuo dalyko įvertinimo dienos 

saugomi dalyką d÷stančio d÷stytojo katedroje / institute (pagal VU studijų nuostatų reikalavimus, 

patvirtintus Universiteto senato komisijos 2003 m. birželio 12 d. pos÷dyje, protokolas Nr. 9). 

 

1.1. Mokslinis es÷ 

 

Mokslinis es÷ – tai nedidel÷s apimties rašto darbas, kurio esm÷ – dalyko temos, tipinių 

dalyko problemų, atskiros problemos svarstymas, jų išmanymo atskleidimas, konkrečios 

problemos interpretavimas ir jos pagrindimas. 

Es÷ gali būti įvairių tipų – kritinis, dedukcinis, tiriamasis, aprašomais ir kt. Plačiau apie 

es÷ tipus: Es÷ rašymo svetain÷je (angl. Essay Writing Center) interneto adresu – 

http://essayinfo.com. 

Mokslinio es÷ tikslas – ugdyti mokslinį mąstymą, mokslinio argumentavimo geb÷jimus. 

Tod÷l moksliniame es÷ turi būti analizuojama (o ne aprašoma ar aiškinama), vartojamos 

bendrosios sąvokos, žinomos teorijos, remiamasi moksliniais šaltiniais, pateikiami autoriaus 

argumentai. 

Mokslinio es÷ apimtis. Mokslinio es÷ apimtį nustato dalyko d÷stytojas, tačiau jo apimtis 

negali būti mažesn÷ negu trys puslapiai (6 000 ženklų) ir didesn÷ negu penki puslapiai (15 000 

ženklų) (šrifto ir tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyrį 3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo 

įforminimas). 

Tipin÷ mokslinio es÷ struktūra: 

• Antraštinis lapas. Įforminamas pagal pavyzdį, pateikiama 1 priede (vietoj „bakalauro 

darbas“ rašoma „mokslinis es÷“, o vietoj „mokslinis vadovas“ rašoma „tikrino“); 

• Įvadin÷ dalis. Joje pristatoma es÷ analizuojama tema, problemos, konkreti problema ir 

pagrindin÷ tez÷, kuri bus pl÷tojama pagrindin÷je dalyje. 

• Pagrindin÷ dalis. Joje pristatoma svarstoma dalyko problema (mokslin÷ koncepcija), ji 

interpretuojama, analizuojama, pateikiamus teiginius pagrindžiant, argumentuojant. 

• Apibendrinimas (išvada). 

• Bibliografinių nuorodų sąrašas. Šioje dalyje pateikiami cituotų, perfrazuotų, 

referuojamų cituotų ir minimų spausdintinių ir elektroninių dokumentų aprašai pagal atitinkamus 

reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

Mokslinio es÷ vertinimo kriterijai: 

• geb÷jimas adekvačiai suprasti autorių poziciją; 

• parafraz÷s ir referavimo geb÷jimas; 
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• geb÷jimas aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, argumentuoti ir apibendrinti; 

• es÷ apimtis (geb÷jimas dirbti su moksline literatūra); 

• akademin÷s kalbos lygis; 

• rašto kalbos kultūros lygis; 

• mok÷jimas apiforminti tekstą, cituoti, sudaryti bibliografinių nuorodų sąrašą. 

Mokslinio es÷ vertinimas 

Mokslinio es÷ vertinimo sistemą pristato dalyko d÷stytojas pirmosios paskaitos metu. Šis 

rašto darbas gali būti įvertinamas pažymiu (10 balų sistema), jam vertinti gali būti taikoma ir 

papildomų balų ar kita dalyką d÷stančio d÷stytojo pasirinkta sistema. 

 

1.2. Referatas 

 

Referatas – nedidel÷s apimties rašto darbas, kurio esm÷ – objektyvi studijuojamo dalyko 

temos, koncepcijų ar požiūrių tam tikru klausimu, mokslin÷s literatūros analiz÷. Referento 

asmenin÷ (subjektyvi) nuomon÷ gali būti išd÷stoma referato pabaigoje. 

Referato tikslas – nuodugnesn÷s tam tikrų studijuojamo dalyko temų studijos, gilesnis 

studijuojamo dalyko problematikos pažinimas, geb÷jimų analizuoti dalyko literatūrą, šaltinius 

ugdymas, parafraz÷s ir referavimo, teksto kompresijos geb÷jimų ugdymas, bendrųjų mokslinių 

tyrimų geb÷jimų, loginio mąstymo ugdymas, mokslinio kalbos stiliaus lavinimas. 

Referato apimtis. Referato apimtį nustato dalyko d÷stytojas, tačiau ji negali būti mažesn÷ 

negu penki puslapiai (10 000 ženklų) ir didesn÷ negu dešimt puslapių (30 000 ženklų) (šrifto ir 

tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyrį 3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo įforminimas). 

Tipin÷ referato struktūra: 

• Antraštinis lapas. Įforminamas pagal pavyzdį, pateiktą 1 priede (vietoj „bakalauro 

darbas“ rašoma „referatas“, o vietoj „mokslinis vadovas“ rašoma „tikrino“); 

• Referato turinys. 

• Pratarm÷. Joje nurodomas temos aktualumas, suformuluojamas referato tikslas, 

apibendrintai apibūdinami naudoti šaltiniai. 

• Pagrindin÷ dalis. Joje atskleidžiama referato tema (aptariamos pagrindin÷s mokslin÷je 

literatūroje esamos koncepcijos ir / ar požiūriai; analizuojama tam tikra koncepcija ir pan.) 

Pagrindinę referato dalį patartina suskirstyti ne daugiau kaip į du ar tris skyrius. 

• Apibendrinimas (išvados, pasiūlymai). 
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• Bibliografinių nuorodų sąrašas. Šioje dalyje pateikiami cituotų, perfrazuotų, 

referuojamų ir minimų spausdintinių ir elektroninių dokumentų aprašai pagal atitinkamus 

reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

Referato vertinimo kriterijai: 

• geb÷jimas adekvačiai suprasti autorių poziciją, 

• parafraz÷s ir referavimo geb÷jimas, 

• geb÷jimas aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, argumentuoti ir apibendrinti; 

• geb÷jimas dirbti su moksline literatūra, 

• akademin÷s kalbos lygis, 

• rašto kalbos kultūros lygis, 

• mok÷jimas apiforminti tekstą, cituoti, sudaryti bibliografinių nuorodų sąrašą. 

Referato vertinimas. Referato vertinimo sistemą pristato dalyko d÷stytojas pirmosios 

paskaitos metu. Šis rašto darbas gali būti įvertinamas pažymiu (10 balų sistema), jam vertinti gali 

būti taikoma ir papildomų balų ar kita dalyką d÷stančio d÷stytojo pasirinkta sistema. 

 

1.3. Tyrimo / projekto ataskaita 

 

Tyrimo arba projekto ataskaita – rašto darbas, kuriame aptariamas savarankiškai 

studento ar studentų grup÷s atliktas taikomasis tyrimas ar įvykdytas projektas ir pristatomi tyrimo 

ar projekto rezultatai. 

Tyrimo arba projekto ataskaitos tikslas – gilesn÷s tam tikrų studijuojamo dalyko temų 

studijos, teorinių žinių taikymo, mokslin÷s komunikacijos, grup÷s darbo geb÷jimų ugdymas. 

Tyrimo arba projekto ataskaitos apimtis. Ją nustato dalyko d÷stytojas, tačiau tyrimo 

arba projekto ataskaitos apimtis negali būti mažesn÷ negu 10 puslapių (30 000 ženklų) ir didesn÷ 

negu 30 puslapių (90 000 ženklų), neskaitant priedų (šrifto ir tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyrį 

3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo įforminimas). 

Tipin÷ tyrimo arba projekto ataskaitos (toliau – ataskaitos) struktūra. 

• Antraštinis lapas. Įforminamas pagal pavyzdį, pateiktą 1 priede (vietoj „bakalauro 

darbas“ rašoma „tyrimo ataskaita“, o vietoj „mokslinis vadovas“ rašoma „tikrino“); 

• Ataskaitos turinys. 

• Pratarm÷. Projekto ataskaitos pratarm÷je nurodomas projektin÷s veiklos objektas, 

projekto tikslas, uždaviniai, pristatoma projekto metodika, projekto grup÷ (jei ji yra), aptariamas 

projekto grup÷s narių ind÷lis vykdant projektą, nurodomas projekto vykdymo laikas, pristatoma 

projektin÷ veikla ir projekto eiga. 
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Tyrimo ataskaitos pratarm÷je pristatomas tyrimas: nurodomas tyrimo tikslas arba 

pateikiamas klausimas (-ai), į kurį (-uos) tyrimo metu buvo ieškoma atsakymo, atskleidžiami 

uždaviniai, tyrimo metodas, tyrimo imtis, jo atlikimo laikas, jei yra grup÷ tyrimo vykdytojų, ji 

pristatoma, aptariamas tyrimo grup÷s narių ind÷lis vykdant tyrimą. 

• Pagrindin÷ dalis. Joje pristatomas projekto ar tyrimo vykdymas. Šioje dalyje gali būti 

pateikiama tyrimui svarbi teorin÷ medžiaga, analizuojami empiriniai duomenys, aptariami tyrimo 

atlikimo ar projekto vykdymo metu pasteb÷tos teorijos ir praktikos neatitiktis, koreliacijos. 

Pagrindin÷s dalies struktūrą nulemia projekto ar tyrimo savitumai. 

• Apibendrinimas. Pristatomi projekto ar tyrimo rezultatai, išvados, pasiūlymai. 

• Bibliografinių nuorodų sąrašas. Šioje dalyje pateikiami cituotų, perfrazuotų, 

referuojamų ir minimų spausdintinių ir elektroninių dokumentų aprašai pagal atitinkamus 

reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

• Priedai. Pateikiamos tyrimo anketos (ar kita medžiaga), vaizdin÷ projekto medžiaga. 

Tyrimo arba projekto ataskaitos vertinimo kriterijai: 

• geb÷jimas taikyti teorines žinias praktikoje, 

• geb÷jimas parinkti ir taikyti mokslinio tyrimo metodus, 

• geb÷jimas aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, argumentuoti ir apibendrinti, 

• geb÷jimas formuluoti išvadas ir pasiūlymus, 

• akademin÷s kalbos lygis, rašto kalbos kultūros lygis, 

• mok÷jimas apiforminti tekstą, cituoti, sudaryti bibliografinių nuorodų sąrašą, 

• projekto, tyrimo pristatymo geb÷jimai. 

Tyrimo arba projekto ataskaitos vertinimas. Tyrimo arba projekto ataskaitos vertinimo 

sistemą pristato dalyko d÷stytojas pirmosios paskaitos metu. Šis rašto darbas gali būti įvertinamas 

pažymiu (10 balų sistema), jam vertinti gali būti taikoma ir papildomų balų ar kita dalyką 

d÷stančio d÷stytojo pasirinkta sistema. 

1.4. Žurnalistinio žanro kūrinys∗∗∗∗ 

 

Žurnalistinio žanro kūrinys – originalus autorinis darbas, pateiktas raštu (arba vaizdu ir / 

ar garsu), kuriame atskleidžiama visuomeniškai reikšminga, svarbi, aktuali tema (reiškinys / 

asmenyb÷), atitinkantis profesionaliosios žurnalistikos kriterijus pagal apimtį, trukmę, turinį, 

tikslą. 

Žurnalistinio žanro kūrinio tikslas – žurnalistikos teorinių žinių praktinio taikymo, 

informacijos rinkimo ir apdorojimo geb÷jimų, kūrybiškumo (kūrybinių geb÷jimų) ugdymas. 
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Žurnalistinio žanro kūrinio apimtis ir struktūra. Reikalavimus šio pobūdžio užduočiai 

atlikti suformuluoja dalyko d÷stytojas. 

Žurnalistinio žanro kūrinio vertinimo kriterijai: 

• geb÷jimas nustatyti šaltinius ir surinkti informaciją, 

• geb÷jimas apdoroti informaciją 

• kūrybiškumas pateikiant siužetą; 

• žanro kriterijų atitiktis; 

• kitų suformuluotų darbui atlikti kriterijų atitiktis. 

Žurnalistinio žanro kūrinio vertinimas. Žurnalistinio žanro kūrinio vertinimo sistemą 

pristato dalyko d÷stytojas pirmosios paskaitos metu. Šis darbas gali būti įvertinamas pažymiu (10 

balų sistema), jam vertinti gali būti taikoma ir papildomų balų ar kita dalyko d÷stytojo pasirinkta 

sistema. 

1.5. Praktikos ataskaita 

 

Praktikos ataskaita – rašto darbas, kuriame aptariama ir pristatoma studento atlikta 

studijų programoje numatyta praktika, aprašoma savarankiškai atlikta praktikos apraše numatyta 

užduotis ir praktikos atlikimo vietos vadovo skirta užduotis (jei ji buvo skirta). 

Praktikos ataskaitos tikslas – geb÷jimo taikyti teorines žinias praktiškai, atliktų 

užduočių, darbų aprašymo, mokslinių žinių reikalaujančių problemų sprendimų aprašymo 

įgūdžių, ataskaitų rašymo geb÷jimų ugdymas. 

Praktikos, kaip privalomos sudedamosios mokymo proceso dalies, vertinimo pagrindą 

sudaro praktikos ataskaitos vertinimas. 

Praktikos ataskaitos apimtis – 25–30 puslapių (75 000–90 000 ženklų), neskaitant 

priedų (šrifto ir tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyrį 3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo 

įforminimas). 

Tipin÷ praktikos ataskaitos struktūra: 

• Antraštinis lapas. Įforminamas pagal pavyzdį, pateiktą 1 priede (vietoj „bakalauro 

darbas“ rašoma „Praktikos ataskaita“, o vietoj „mokslinis vadovas“ rašoma „tikrino“); 

• Praktikos ataskaitos turinys. 

• Pratarm÷. Joje nurodomas praktikos pavadinimas, tema, pristatoma Vilniaus 

universiteto praktikos užduotis, praktikos atlikimo vieta, nurodomas praktikos atlikimo vietos 

vadovas, praktikos atlikimo trukm÷. Rekomenduojama pratarm÷s apimtis – vienas puslapis. 

• Pagrindin÷ dalis. Ją sudaro trys dalys. Pirmoje praktikos ataskaitos dalyje apibūdinama 

praktikos atlikimo vieta (aprašoma organizacijos, kurioje atliekama praktika, veiklos sritis, bendra 
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charakteristika, trumpa istorija). Antroje praktikos ataskaitos dalyje aprašomi praktikos metu 

atlikti darbai, praktikos atlikimo vietos vadovo skirtos užduotys, jų atlikimas, joms atlikti taikyti 

metodai. Trečioje dalyje aprašomas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto akademinio 

padalinio, kuruojančio studijų programą, skirtos (studijų programos praktikos sande numatytos) 

praktikos užduoties įvykdymas. Trečioji ataskaitos dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. 

ataskaitos pagrindin÷s dalies teksto. 

• Apibendrinimas (išvados, pasiūlymai). Pirmiausiai rašomos vykdant Komunikacijos 

fakulteto akademinio padalinio, kuruojančio studijų programą, skirtą praktikos užduotį padarytos 

išvados, apibendrinimai ir siūlymai. Paskui apibendrinami praktikos pranašumai ir trūkumai, 

pateikiami praktikos tobulinimo siūlymai ir rekomendacijos. Rekomenduojama apibendrinimo 

apimtis – ne daugiau kaip 10 proc. praktikos ataskaitos apimties. 

• Bibliografinių nuorodų sąrašas (jei būtina). Šioje dalyje pateikiami cituotų, 

perfrazuotų, referuojamų ir minimų spausdintinių ir elektroninių dokumentų aprašai pagal 

atitinkamus reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

• Priedai (jei būtina) (pridedami praktikai svarbūs dokumentai, studento parengti ir 

praktikos metu naudoti aprašai, protokolai, metodikos, rezultatai). 

Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai: 

• praktikos atlikimo vietos aspektų, svarbių praktikos užduočiai atlikti, analiz÷s 

išsamumas; 

• VU skirtos praktikos užduoties įvykdymas ir jo aprašymas; 

• praktikos atlikimo vietos vadovo skirtos užduoties įvykdymas, jo aprašymas; 

• argumentuotos ir pagrįstos išvados ir pasiūlymai; 

• akademin÷s kalbos ir rašto kalbos kultūros lygis; 

• teksto įforminimas, citavimo taisyklingumas, bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymas. 

Kitus praktikos ataskaitos vertinimo kriterijus gali numatyti, detalizuoti Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakulteto padalinys, kuris skiria praktikos užduotį. Šie praktikos 

ataskaitos vertinimo kriterijai turi būti pristatomi studentams iki praktikos atlikimo. 

Praktikos ataskaitos rengimas 

Praktikos ataskaitą savarankiškai rengia praktiką atlikęs studentas vadovaudamasis ne tik 

šiais nurodymais, bet ir Vilniaus universiteto praktikos reglamentu, Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto bakalauro studijų programų praktikų nuostatų ir Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijų programų praktikų nuostatų nurodymais, 

praktikos aprašo informacija, Komunikacijos fakulteto vyriausiojo praktikos vadovo, praktiką 
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kuruojančio padalinio paskirto praktikos vadovo suteikiama informacija. Studento pareiga 

supažindinti su parengta praktikos ataskaita praktikos atlikimo vietos vadovą. 

Praktikos ataskaita pateikiama iki universiteto praktikos vadovo nurodyto termino. 

Praktikos ataskaitos vertinimas. Praktikos ataskaita vertinama dešimties balų sistema: 

• teigiamai (skaitmenine išraiška 5–10 balų) vertinama struktūros reikalavimus atitinkanti, 

turinio trūkumų neturinti ataskaita; 

• neigiamai (skaitmenine išraiška 1–4 balai) vertinama esminių turinio trūkumų turinti, 

struktūros reikalavimų neatitinkanti ataskaita. 

Praktikos ataskaitos įvertinimo konkrečiu balu reikalavimus apibr÷žia, detalizuoja ir juos 

iki praktikos atlikimo studentams pristato Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

padalinys, kuruojantis studijų programos vykdymą. 

 

2. BAKALAURO IR MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ RAŠTO 

DARBAI 

 

Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties studijų programose numatyta, kad 

studentai studijų metu turi rašyti kelių tipų rašto darbus: 

1. Bakalauro studijų programose: 

• kursinius darbus, 

• baigiamąjį bakalauro darbą. 

2. Magistrantūros studijų programose: 

• semestrinius magistro mokslo tiriamuosius rašto darbus, 

• baigiamąjį magistro darbą. 

 

2.1. Kursinis darbas 

 

Kursinis darbas – savarankiškas analitinio pobūdžio mokslo tiriamasis rašto darbas 

komunikacijos ir informacijos mokslų tematika, skirtas nagrin÷ti aktualias mokslines ir praktines 

problemas. 

Kursiniai darbai gali būti istoriografiniai, teoriniai, taikomieji ir mišrūs: 

• Istoriografiniuose darbuose analizuojamas tyrimo objekto atsiradimas, raida, tiriami 

raidos d÷sningumai. 

• Teoriniuose darbuose aktuali problema nagrin÷jama teoriniu lygmeniu. 
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• Taikomuosiuose darbuose tiriama ir sprendžiama aktuali praktikos problema, šiuose 

darbuose privalo būti teorin÷ arba metodologin÷ dalys. 

• Mišriuose darbuose tyrimo objektas analizuojamas keliais skirtingais aspektais. 

Kursinio darbo tikslas – išpl÷sti ir pagilinti komunikacijos ir informacijos mokslų tam 

tikrų sričių, dalykų žinias, formuoti mokslinio darbo įgūdžius. 

Kursinio darbo apimtis. Kursinio darbo apimtis – 15–20 puslapių (45 000–60 000 

ženklų), neskaitant priedų (šrifto ir tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyrį 3.2. Teksto formatavimas 

ir rašto darbo įforminimas). 

Tipin÷ kursinio darbo struktūra: 

• Antraštinis lapas; 

• Referato lapas; 

• Turinys; 

• Santrumpų sąrašas (jei būtinas); 

• Įvadas; 

• Pagrindin÷ dalis; 

• Išvados; 

• Bibliografinių nuorodų sąrašas; 

• Priedai (jei būtini). 

Kursinio darbo struktūrinių dalių reikalavimai: 

Antraštinis lapas įforminamas pagal pavyzdį, pateikiamą 1 priede (vietoj žodžių 

„bakalauro darbas“ rašoma „kursinis darbas“). 

Referato lape pateikiamas bibliografinis kursinio darbo aprašas (lygia greta nurodomas jo 

pavadinimas anglų kalba), pagrindiniai žodžiai (lietuvių, anglų kalba) ir kursinio darbo santrauka 

(lygiagretus tekstas lietuvių ir anglų kalba). 

Bibliografinis kursinio darbo aprašas yra skirtingas nuo bibliografinio aprašo, vartojamo 

bibliografinių nuorodų sąraše (žr. 4 priedą). Santraukos (viena kalba) apimtis – apie 1000 ženklų. 

Turinyje detaliai atskleidžiama darbo struktūra, pateikiama darbo dalių antraščių sąrašas ir 

jų puslapiai. Visos darbe išskiriamos struktūrin÷s dalys – skyriai, poskyriai, paragrafai turi tur÷ti 

pavadinimus (antraštes), jas būtina pažym÷ti turinyje. Pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs ir 

atitikti nagrin÷jamos problemos esmę, struktūrin÷s dalies turinį. Pavadinimuose santrumpos 

nevartojamos. Struktūrin÷s kursinio darbo dalys – skyriai, poskyriai ir paragrafai numeruojami 

arabiškais skaitmenimis (žr. 5 priedą). Santrumpų sąrašas (jei reikalingas), įvadas, išvados ir 

pasiūlymai, bibliografinių nuorodų sąrašas ir priedai nurodomi kaip savarankiškos struktūrin÷s 

dalys, bet nenumeruojamos. 
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Santrumpų sąraše pateikiamos darbe vartojamos santrumpos (sutartiniai ženklai, 

simboliai, vienetai ir terminai) ir jų iššifravimas. Užsienin÷s santrumpos atskleidžiamos originalo 

ir lietuvių kalbomis. Santrumpų sąrašo gali nebūti, kai bendras jų skaičius mažesnis negu 20 ir 

kiekviena iš jų tekste kartojama mažiau negu tris kartus. Tokiu atveju santrumpa iššifruojama 

pavartojus pirmą kartą. 

Įvade pristatoma darbo tema, aptariamas ir pagrindžiamas darbo aktualumas, nurodomas 

kursinio darbo tikslas ir uždaviniai, pristatomi darbe panaudoti tyrimo metodai, apibendrintai 

aptariama literatūra, atskleidžiama darbo struktūra. Rekomenduojama įvado apimtis – 5–10 proc. 

kursinio darbo apimties. 

Pagrindin÷je dalyje nuosekliai d÷stoma ir analizuojama sukaupta medžiaga. Ši struktūrin÷ 

dalis skaidoma į skyrius ir poskyrius. Skyrių apimtis turi būti proporcinga (skyriai negali labai 

skirtis apimtimi), poskyrių apimtis turi būti pakankama (negalimi pus÷s puslapio – puslapio 

poskyriai). Skyriai ir poskyriai turi būti svarbūs temai atskleisti. 

Išvadose suformuluojamos svarbiausios darbo išvados, pateikiamos rekomendacijos ir 

pasiūlymai, numatomos tolesn÷s temos tyrimo perspektyvos. Išvadose neturi būti pateikiama 

darbo santrauka. Privalomas išvadų sąsajumas su darbo tikslu. Rekomenduojama išvadų apimtis – 

5–10 proc. kursinio darbo apimties. 

• Bibliografinių nuorodų sąraše pateikiami cituotų, perfrazuotų, referuojamų ir minimų 

spausdintinių, rankraštinių ir elektroninių dokumentų, mokslin÷s literatūros bibliografiniai aprašai 

pagal atitinkamus reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

Rašant kursinį darbą privalu remtis ne mažiau kaip dešimt autorių teoriniais ar empiriniais 

tekstais, pageidautina, kad būtų pristatoma temos požiūriu svarbiausia mokslin÷ literatūra. 

Prieduose pateikiamos lentel÷s, schemos ir kita papildoma medžiaga. 

Kursinio darbo vertinimo kriterijai: 

• darbas su moksline literatūra (literatūros ir šaltinių pasirinkimo, panaudojimo kokyb÷), 

parafraz÷s ir referavimo tikslumas, 

• temos analiz÷s logiškumas (tinkamos darbo struktūros parinkimas, aiškus ir nuoseklus 

minčių d÷stymas, apibendrinimas), originalumas, 

• bendra mokslo darbo rašto kultūra (sąvokų ir kategorijų vartojimo tikslumas, bendras 

akademin÷s kalbos lygis); 

• rašto kalbos kultūros lygis; 

• teksto apiforminimas, tinkamas citavimas, bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymas. 

Kursinio darbo rengimas 
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Kursinių darbų temų sąrašas tvirtinamas rugpjūčio m÷nesio Komunikacijos fakulteto 

akademinių šakinių padalinių (katedros, institutų) pos÷džiuose ir iki rugs÷jo 15 dienos viešai 

paskelbiamas studentams. Studentas gali rašyti kursinį darbą ir jo paties pasiūlyta tema, tačiau 

tokiu atveju tema iki spalio 1 dienos turi būti suderinta su kursinio darbo vadovu. Datą, iki kurios 

kursinio darbo temą turi pasirinkti neakivaizdinių bakalauro studijų programų studentai, nustato 

studijų programą kuruojantis padalinys ir ne v÷liau kaip likus dviem savait÷m iki jos informuoja 

studentus (pranešimu skelbimų lentoje ar kitais būdais). 

Rekomenduojama trečiajame kurse rinktis tokią kursinio darbo temą, kuri gali būti tęsiama 

rašant baigiamąjį bakalauro darbą. 

Kursinio darbo temą studentas turi pasirinkti iki spalio 1 dienos. Tema laikoma pasirinkta 

Komunikacijos fakulteto akademinių šakinių padalinių (katedros, institutų, centro) direktoriaus 

(ved÷jo) vardu parašius prašymą (žr. 2 priedą. Prašymo forma). Šiame prašyme turi būti kursinio 

darbo vadovo sutikimas vadovauti, patvirtintas d÷stytojo parašu. 

Sutikdamas vadovauti kursiniam darbui darbo vadovas aptaria su studentu kalendorinį 

kursinio darbo rašymo planą. Rekomenduojama kursinio darbo rašymo procesą suskirstyti į tokius 

etapus: 

• Literatūros pasirinkta tema paieška ir skaitymas. 

• Darbo tikslo ir uždavinių įvardijimas; darbo plano sudarymas. 

• Įvado rašymas. 

• Pagrindin÷s dalies (skyrių, poskyrių) rašymas; įvado koregavimas. 

• Išvadų, rekomendacijų ir pasiūlymų rašymas, bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymas. 

• Viso teksto taisymas ir redagavimas. 

Studentas kursinį darbą rengia ir rašo savarankiškai, laikydamasis mokslin÷s etikos 

reikalavimų (žr. 4 skyrių „Akademin÷ rašto darbų etika“). 

Rašydamas kursinį darbą studentas privalo laikytis su kursinio darbo vadovu suderinto 

kalendorinio kursinio darbo rašymo plano, reguliariai (ne rečiau kaip kartą per m÷nesį) 

konsultuotis su darbo vadovu jo pri÷mimo Vilniaus universitete valandomis. Darbo vadovo 

sutikimu galimos konsultacijos e. paštu (kursinio darbo vadovo nurodytu dažnumu, nurodytomis 

dienomis). Nuolatin÷s konsultacijos būtinos, nes jos ne tik skatina nuoseklų kursinio darbo 

rašymą, bet ir pagerina kursinio darbo rašymo kokybę, padeda formuotis mokslinio darbo rašymo 

įgūdžiams ir leidžia kursinio darbo vadovui vertinti darbo savarankiškumą. 

Pirmosios konsultacijos metu studentas su kursinio darbo vadovu aptaria perskaitytą 

literatūrą kursinio darbo tema. Kitų konsultacijų metu aptariamas kursinio darbo tikslas, 

uždaviniai, darbo planas. Tolesnių konsultacijų metu studentas turi informuoti kursinio darbo 
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vadovą apie kursinio darbo rašymo eigą ir kylančias problemas, pateikti darbo tekstą (skyriais ar 

poskyriais). 

Kursinio darbo vadovas konsultacijų metu pateiktą kursinio darbo tekstą perskaito ir 

pastabas bei nurodymus išsako ne v÷liau kaip per dvi savaites nuo kursinio darbo teksto 

pateikimo. Kursinio darbo vadovui ir studentui bendrauti d÷l kursinio darbo tobulinimo gali būti 

pasitelkiamos Vilniaus universiteto ETD sistemos teikiamos galimyb÷s (aplikacija „Dialogas“) 

(žr. 6 priedo, 6 punktą). 

Parašyto, tinkamai įforminto ir įrišto kursinio darbo vienas egzempliorius įvertinti 

įteikiamas darbo vadovui ne v÷liau kaip iki birželio 15 dienos (žurnalistikos bakalauro studijų 

programoje – iki sausio 10 dienos), šį kursinį darbą (tekstą) studentas turi iki birželio 15 dienos 

(žurnalistikos bakalauro studijų programoje – iki sausio 15 dienos) įvesti į Vilniaus universiteto 

ETD (Elektroninių tezių ir disertacijų) sistemą (žr. 6 priedą). Kursinio darbo vadovas pažymiu 

įvertina tą kursinį darbą, kuris yra pateiktas ETD sistemoje birželio 15 dieną (žurnalistikos 

bakalauro studijų programoje sausio 15 dieną). 

Jei studentas nesilaiko kalendorinio kursinio darbo rašymo plano, ignoruoja darbo vadovo 

pastabas ir pasiūlymus, kursinis darbas vertinamas tik jį apgynus. Kursinio darbo gynimo datą 

skelbia ir komisiją sudaro darbo vadovas. Komisija kursiniam darbui ginti sudaroma iš ne mažiau 

kaip trijų asmenų, dirbančių VU Komunikacijos fakultete. Studentui neatvykus į gynimą, kursinis 

darbas nevertinamas. 

Kursinio darbo vertinimas 

Kursinis darbas įvertinamas pažymiu iki semestro, kuriame jis rašomas, sesijos paskutin÷s 

dienos. Kursinis darbas vertinamas dešimties balų sistema: 

• teigiamai (skaitmenine išraiška 5–10 balų) vertinami savarankiški, struktūros 

reikalavimus atitinkantys, turinio trūkumų neturintys darbai; 

• neigiamai (skaitmenine išraiška 1–4 balai) vertinami neoriginalūs, plagijuoti, 

kompiliuoti, esminių turinio trūkumų turintys, struktūros reikalavimų neatitinkantys darbai. 

 

2.2. Semestrinis magistro mokslo tiriamasis rašto darbas 

 

Semestrinis magistro mokslo tiriamasis rašto darbas – nuosekli magistrantūros studijų 

programoje numatyto mokslo tiriamojo darbo dalis, analitinio pobūdžio, savarankiškas mokslo 

tiriamasis rašto darbas, kuriame tiriama pasirinkta konkreti komunikacijos ir informacijos mokslų 

krypties šakos, dalyko, mokslin÷ ar praktin÷ problema. Atsižvelgiant į studijų trukmę magistrantai 
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rašo du arba tris semestrinius magistro mokslo tiriamuosius rašto darbus (toliau tekste – mokslo 

tiriamasis rašto darbas). 

Mokslo tiriamųjų rašto darbų rašymas – nuoseklus baigiamojo magistro darbo rengimo 

etapas, tod÷l antrojo ir kitų semestrų mokslo tiriamųjų darbų temos turi atitikti preliminarią 

magistro darbo temą. Jų tęstinumas ir sąsajumas su baigiamuoju magistro darbu lemia, kad šie 

rašto darbai negali būti taikomieji (išskyrus metodinius darbus). 

Mokslo tiriamieji rašto darbai gali būti istoriografiniai, teoriniai, metodologiniai: 

• Istoriografiniuose mokslo tiriamuosiuose rašto darbuose kvalifikuotai analizuojama, 

įvertinama visa svarbiausia konkrečios komunikacijos ir informacijos mokslų krypties šakos, 

dalyko, mokslin÷s ar praktin÷s problemos istorin÷ medžiaga (šaltiniai ir istoriografija) arba 

pateikiami savarankiškai studento surinkti, apdoroti ir išanalizuoti nauji empiriniai duomenys, 

arba naujai interpretuojami tiriamos šakos, dalyko, problemos, objekto raidos d÷sningumai, 

priežastingumas ir kt. 

• Teoriniuose mokslo tiriamuosiuose rašto darbuose kvalifikuotai aptariama, analizuojama 

ir įvertinama visa svarbiausia konkrečios komunikacijos ir informacijos mokslų krypties šakos, 

dalyko, mokslin÷s ar praktin÷s problemos mokslin÷ literatūra, svarbiausios mokslin÷s 

koncepcijos, siūloma nauja mokslinių teorijų, koncepcijų, konstrukcijų, modelių ir kt. 

interpretacija, teorija papildoma naujais duomenimis arba pateikiami savarankiškai studento 

surinkti, apdoroti ir išanalizuoti nauji empiriniai duomenys, atliekama antrin÷ duomenų analiz÷ 

(teoriniai empiriniai darbai). 

• Metodologiniuose mokslo tiriamuosiuose rašto darbuose kvalifikuotai aptariama, 

analizuojama ir įvertinama konkrečios komunikacijos ir informacijos mokslų šakos mokslinio 

pažinimo proceso bendroji metodologija; dalyko, mokslin÷s ar praktin÷s problemos mokslinio 

tyrimo metodų, technikos mokslin÷ literatūra, šaltiniai; analizuojamas konkrečios komunikacijos 

ir informacijos mokslų šakos mokslinio pažinimo procesas, atskiri jo elementai, etapai ir kt.; 

analizuojami ir įvertinami svarbiausi moksliniai tyrimai, jų metodologija; siūlomi nauji tyrimo 

metodai, naujai pritaikomi žinomi metodai, jie interpretuojami, pristatant mokslinio tyrimo 

metodus, mokslin÷s teorijos, koncepcijos, modeliai papildomi naujais duomenimis, naujai 

interpretuojami, pateikiami savarankiškai studento surinkti, apdoroti ir išanalizuoti nauji 

empiriniai duomenys gauti taikant žinomus, naujus mokslinio tyrimo metodus. 

Mokslo tiriamojo rašto darbo tikslas – išpl÷sti ir pagilinti tam tikrų komunikacijos ir 

informacijos mokslų šakų, sričių, dalykų žinias, ugdyti geb÷jimus vertinti atitinkamos krypties 

mokslo darbus, spręsti tiek teorinio, tiek praktinio pobūdžio mokslines problemas, atlikti tam tikrų 

informacijos ir komunikacijos mokslų sričių mokslinius tyrimus. 
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Mokslo tiriamojo rašto darbo apimtis. Mokslo tiriamojo rašto darbo apimtis – 20–25 

puslapiai, (60 000–70 000 ženklų), neskaitant priedų (šrifto ir tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyrį 

3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo įforminimas). 

Tipin÷ mokslo tiriamojo rašto darbo struktūra: 

• Antraštinis lapas; 

• Referato lapas; 

• Turinys; 

• Santrumpų sąrašas (jei būtinas); 

• Įvadas; 

• Pagrindin÷ dalis; 

• Išvados; 

• Bibliografinių nuorodų sąrašas; 

• Priedai (jei būtini). 

Mokslo tiriamojo rašto darbo struktūrinių dalių reikalavimai: 

Antraštinis lapas įforminamas pagal 1 priede pateikiamą pavyzdį (vietoj žodžių 

„bakalauro darbas“ rašomi žodžiai „semestrinis magistro mokslo tiriamasis darbas“). 

Referato lape pateikiamas bibliografinis darbo aprašas (lygia greta nurodomas jo 

pavadinimas anglų kalba), pagrindiniai žodžiai (lietuvių, anglų kalba) ir mokslo tiriamojo rašto 

darbo anotacija (lygiagretus tekstas lietuvių ir anglų kalba). Bibliografinis mokslo tiriamojo rašto 

darbo aprašas yra skirtingas nuo bibliografinio aprašo, vartojamo bibliografinių nuorodų sąraše 

(žr. 4 priedą). Anotacijos (viena kalba) apimtis – apie 1000 ženklų. 

Turinyje detaliai atskleidžiama darbo struktūra, pateikiant darbo dalių antraščių sąrašą ir jų 

puslapius. Visos darbe išskiriamos struktūrin÷s dalys – skyriai, poskyriai, paragrafai turi tur÷ti 

pavadinimus (antraštes), jas būtina pažym÷ti turinyje. Pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs ir 

atitikti nagrin÷jamos problemos esmę, struktūrin÷s dalies turinį. Pavadinimuose santrumpos 

nevartojamos. Struktūrin÷s mokslo tiriamojo rašto darbo dalys – skyriai, poskyriai ir paragrafai 

numeruojami arabiškais skaitmenimis (žr. 5 priedą). Santrumpų sąrašas (jei reikalingas), įvadas, 

išvados ir pasiūlymai, bibliografinių nuorodų sąrašas ir priedai nurodomi kaip savarankiškos 

struktūrin÷s dalys, bet nenumeruojamos. 

Santrumpų sąraše pateikiamos darbe vartojamos santrumpos (sutartiniai ženklai, 

simboliai, vienetai ir terminai) ir jų iššifravimas. Užsienin÷s santrumpos atskleidžiamos originalo 

ir lietuvių kalbomis. Santrumpų sąrašo gali nebūti, kai bendras jų skaičius mažesnis negu 20 ir 

kiekviena iš jų tekste kartojasi mažiau negu tris kartus. Tokiu atveju santrumpa iššifruojama 

pirmojo jos panaudojimo metu. 
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Įvade nurodomas nagrin÷jamos temos aktualumas, tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai, 

metodai, apibendrintai aptariama literatūra, atskleidžiama darbo struktūra. 

Pagrindin÷je dalyje pagal įvade suformuluotus uždavinius d÷stoma sukaupta medžiaga. Ši 

struktūrin÷ dalis skaidoma į skyrius, poskyrius, paragrafus. Kiekvienas skyrius baigiamas 

apibendrinimu. 

Išvadose, nekartojant skyrių apibendrinimų, formuluojamos svarbiausios darbo išvados. 

Jos turi remtis nagrin÷ta medžiaga, būti glaustai suformuluotos atsižvelgiant į darbo įvade iškeltus 

uždavinius. 

Bibliografinių nuorodų sąraše pateikiami cituotų, perfrazuotų, referuojamų ir minimų 

spausdintinių, rankraštinių ir elektroninių dokumentų, mokslin÷s literatūros bibliografiniai aprašai 

pagal atitinkamus reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

Prieduose pateikiama vertinga darbą papildanti pagalbin÷ medžiaga (svarbių šaltinių 

publikacijos, direktyviniai ir norminiai dokumentai, išsamios lentel÷s, iliustracijos, anketų 

pavyzdžiai, apklausos medžiaga ir pan.). 

Mokslo tiriamojo rašto darbo vertinimo kriterijai: 

• tiriamojo objekto teorinių, empirinių ir metodologinių komponentų struktūrizavimas, 

analiz÷s išsamumas; 

• kvalifikuota svarbiausios mokslin÷s literatūros, šaltinių (jei būtina), analiz÷, referavimas, 

perfrazavimas, interpretavimas; 

• išsami tiriamojo objekto analiz÷, tyrimo duomenų interpretavimas, 

• logiškai nuoseklių, savarankiškų mokslin÷s tiriamojo objekto analiz÷s duomenimis 

pagrįstų nagrin÷jamos temos išvadų formulavimas; 

• mokslin÷s komunikacijos geb÷jimai (darbo pristatymas, teiginių gynimas) (jei darbas yra 

ginamas). 

Mokslo tiriamojo rašto darbo rengimas 

Mokslo tiriamųjų darbų temų sąrašas tvirtinamas rugpjūčio m÷nesio Komunikacijos 

fakulteto akademinių šakinių padalinių (katedros, institutų, centro) pos÷džiuose ir iki rugs÷jo 15 

dienos viešai paskelbiamas studentams. Studentas gali (rekomenduojama) mokslo tiriamąjį rašto 

darbą rašyti jo paties pasiūlyta tema, tačiau tokiu atveju tema iki spalio1 dienos turi būti suderinta 

su darbo vadovu. Jei Komunikacijos fakulteto akademinio šakinio padalinio pos÷dyje priimtas 

sprendimas, kad magistro ir semestrinių mokslo tiriamųjų darbų temas pasirenka (siūlo) patys 

studijuojantieji, šio Komunikacijos fakulteto akademinio šakinio padalinio pos÷džio protokolo 

išrašas viešai paskelbiamas studentams iki rugs÷jo 15 dienos. Antrojo ir kitų semestrinių mokslo 

tiriamųjų darbų temos turi atitikti preliminarią magistro darbo temą. 
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Mokslo tiriamųjų darbų temos ir užduotys iki spalio1 dienos turi būti suderintos su 

mokslo tiriamojo darbo vadovu. Tema laikoma suderinta Komunikacijos fakulteto akademinių 

šakinių padalinių (katedros, institutų) direktoriaus (ved÷jo) vardu parašius prašymą (prašymo 

forma pateikiama 2 priede). Šiame prašyme turi būti vadovo sutikimas vadovauti, patvirtintas jo 

parašu. 

Rašydamas mokslo tiriamąjį rašto darbą studentas privalo laikytis su darbo vadovu 

suderinto kalendorinio darbo rašymo plano, reguliariai (ne rečiau kaip kartą per m÷nesį) 

konsultuotis su darbo vadovu jo pri÷mimo Vilniaus universitete valandomis. Nuolatin÷s 

konsultacijos būtinos, nes jos ne tik skatina nuoseklų mokslo tiriamojo rašto darbo rašymą, 

pagerina rašymo kokybę, bet ir leidžia darbo vadovui vertinti studento darbo savarankiškumą. 

Konsultacijų metu studentas turi informuoti vadovą apie mokslo tiriamojo rašto darbo 

rašymo eigą ir kylančias problemas, pateikti darbo tekstą (skyriais ar poskyriais). Vadovas 

konsultacijų metu pateiktą mokslo tiriamojo rašto darbo tekstą perskaito ir pastabas bei 

nurodymus išsako pri÷mimo Vilniaus universitete valandomis, ne v÷liau kaip per dvi savaites nuo 

darbo teksto pateikimo. 

Parašyto, tinkamai įforminto ir įrišto mokslo tiriamojo rašto darbo vienas egzempliorius 

įteikiamas darbo vadovui paskirtu laiku. Mokslo tiriamojo rašto darbas įteikiamas ne v÷liau kaip 

antrąją atitinkamo semestro sesijos savaitę: 

• žiemos egzaminų sesijoje – ne v÷liau kaip sausio 15 dieną, 

• pavasario semestro sesijoje – ne v÷liau kaip birželio 15 dieną. 

Jei studentas nesilaiko kalendorinio mokslo tiriamojo rašto darbo plano, ignoruoja darbo 

vadovo pastabas ir pasiūlymus, darbas vertinamas tik jį apgynus. Mokslo tiriamųjų darbų gynimo 

datą skelbia ir komisiją sudaro darbo vadovas. Komisija mokslo tiriamojo rašto darbui gynti 

sudaroma iš ne mažiau kaip trijų asmenų, dirbančių VU Komunikacijos fakultete. Studentui 

neatvykus į gynimą darbas nevertinamas. 

Mokslo tiriamojo darbo vertinimas 

Kiekviename semestre magistro mokslo tiriamasis darbas vertinamas dešimties balų 

sistema, atsižvelgiant į semestrinio mokslo tiriamojo rašto darbo turinio kokybę, atitiktį 

reikalavimams, pristatymą ir gynimą (pagal poreikį): 

• teigiamai (skaitmenine išraiška 5–10 balų) vertinami savarankiški, originalūs, kokybiško 

turinio (atitinkantys tyrimo užduotį, neturintys dalykinių klaidų ir kt.), struktūros reikalavimus 

atitinkantys darbai; 

• neigiamai (skaitmenine išraiška 1–4 balai) vertinami neoriginalūs, turintys akivaizdžių 

dalykinių klaidų ar neatitinkantys suformuluotos užduoties, struktūros reikalavimų darbai. 
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2.3. Baigiamieji bakalauro ir magistro darbai 

 

Baigiamieji moksliniai rašto darbai – bakalauro ir magistro darbai rašomi baigiamaisiais 

studijų metais. Bakalauro ir magistro darbai yra ginami viešai, jų vertinimo pagrindą sudaro viešai 

ginti pateiktas darbo tekstas. Žurnalistikos bakalauro studijų programoje sudedamoji baigiamojo 

bakalauro darbo dalis yra kūrybinis baigiamasis darbas. 

Baigiamojo darbo vertinimą lemia ne tik ginti pateiktas baigiamasis darbas, bet ir 

autoriaus geb÷jimas gynimo metu pateikti pagrindinius darbo teiginius, paaiškinti ir pagrįsti darbo 

metodiką, kompetentingai atsakyti į komisijos narių klausimus. 

Komunikacijos fakultete siekiama, kad baigiamieji moksliniai rašto darbai būtų ne 

aprašomieji, atpasakojantys žinias (angl. knowledge telling), o analitiniai, interpretuojantys žinias 

(angl. knowledge transforming). 

Baigiamiesiems moksliniams rašto darbams reikia visų studijų metu įgytų žinių, jie 

atskleidžia studijuojant įgytus mokslinio darbo įgūdžius, bendrąsias ir specialiąsias 

kompetencijas, tod÷l Komunikacijos fakultete skiriama daug d÷mesio, kad baigiamieji darbai būtų 

tikrai savarankiški. Baigiamųjų mokslinių darbų savarankiškumas užtikrinimas ir reglamentuojant 

baigiamojo darbo vadovo ir darbą rašančiojo teises ir pareigas, siekiant baigiamojo darbo vadovo 

– konsultanto, patar÷jo statuso. 

 

2.3.1. Baigiamasis bakalauro darbas 

 

Baigiamasis bakalauro darbas – kvalifikacinis pirmosios studijų pakopos studento 

savarankiškai atliktas ir įformintas mokslinis rašto darbas vienos iš komunikacijos ir informacijos 

mokslo šakų tematika. 

Rekomenduojama, kad baigiamojo bakalauro darbo (toliau tekste – bakalauro darbo) tema 

atitiktų studijų kryptį. 

Bakalauro darbai gali būti: istoriografiniai, teoriniai, taikomieji, mišrūs: 

• Istoriografiniuose darbuose analizuojamas tyrimo objekto atsiradimas, raida, tiriami 

raidos d÷sningumai. Šiuose darbuose turi būti pristatomas tyrimo objekto socialinis kontekstas, 

atskleidžiama tyrimo objekto pažinimo chronologija, paisoma tęstinumo logikos. 

Istoriografiniuose darbuose gali būti pateikiama istoriografin÷ tiriamojo objekto apžvalga, 

įvertinama svarbiausia tyrimo objekto istorin÷s medžiagos (šaltinių ir istoriografijos) apimtis ir 
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kokyb÷, referuojami svarbiausi temos šaltiniai, išanalizuojami konceptualūs tyrimo objekto 

raidos, pažinimo istoriniai aspektai ir pan.; 

• Teoriniuose darbuose aktuali mokslin÷ ar praktin÷ problema nagrin÷jama teoriniu 

lygmeniu. Šiuose darbuose turi būti struktūruotas tiriamasis objektas, pristatoma, aptariama, 

analizuojama jo tyrimui skirta mokslin÷ literatūra, kitų tyr÷jų atlikti moksliniai objekto tyrimai, 

nuosekliai pateikta analizuojama teorin÷ informacija, savarankiškai atliekamas ir aprašomas 

mokslinis tyrimas, aptariami ir interpretuojami tyrimo duomenys ir pan. Teoriniuose darbuose 

apibr÷žiamos, analizuojamos teorijos, aptariamos teorijų istorijos, sąsajos, pateikiamos teorin÷s 

diskusijos; 

• Taikomuosiuose darbuose tiriama ir sprendžiama aktuali praktikos problema. 

Taikomuosiuose darbuose privalo būti teorin÷ arba metodologin÷ dalis. Šiuose darbuose 

pristatomas ir pagrindžiamas tiriamos praktikos problemos aktualumas, pristatoma, aptariama, 

analizuojama šios ar panašių, analogiškų praktikos problemų tyrimui skirta mokslin÷ literatūra, 

analizuojami galimi moksliniai šios problemos sprendimo būdai, savarankiškai atliekamas ir 

aprašomas mokslinis tyrimas, aptariami ir interpretuojami tyrimo duomenys ir pan.; 

• Mišriuose darbuose tyrimo objektas analizuojamas keliais skirtingais aspektais. 

Žurnalistikos studijų programos bakalauro darbą sudaro dvi dalys: teorin÷ ir praktin÷ 

(kūrybin÷). Abi dalys yra savarankiški, specialiai gynimui parengti darbai. Žurnalistikos 

baigiamųjų bakalauro darbų gynimo komisijai kūrybin÷s dalies gynimui galima teikti ir 

paskutiniaisiais mokslo metais publikuotus (transliuotus) darbus. 

Bakalauro darbo tikslas – išpl÷sti ir pagilinti komunikacijos ir informacijos mokslų 

atskirų sričių, dalykų žinias, suteikti galimybę taikyti studijų metu įgytas žinias, ugdyti analitinio 

mokslinio darbo geb÷jimus, geb÷jimus vertinti (pristatyti, analizuoti) kitų tyr÷jų atliktus vienos iš 

komunikacijos ir informacijos mokslo šakų tematika mokslinius darbus, savarankiškai atlikti 

mokslinius tyrimus, taikyti ir modifikuoti tyrimo metodus, formuoti mokslinio teksto 

organizavimo ir struktūrizavimo, tyrimų aprašymo įgūdžius, ugdyti mokslin÷s komunikacijos 

geb÷jimus. 

Bakalauro darbo apimtis – 40–55 puslapiai (120 000–165 000 ženklų), neįskaitant 

priedų (šrifto ir tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyrį 3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo 

įforminimas). Mažesn÷s apimties darbų ginti neleidžiama. 

Žurnalistų bakalauro darbo kūrybin÷s dalies apimtis: publikacijos – 35–40 puslapiai (100 

000–120 000 ženklų), radijo laida (reportažų ciklas) – iki 1 val., televizijos laida (reportažai) – iki 

0,5 val. (pasirinktinai). 

Tipin÷ bakalauro darbo struktūra: 
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• Antraštinis lapas; 

• Bakalauro darbo lydraštis; 

• Referato lapas; 

• Turinys; 

• Santrumpų sąrašas (jei būtinas); 

• Įvadas; 

• Pagrindin÷ dalis; 

• Išvados; 

• Santrauka anglų kalba; 

• Bibliografinių nuorodų sąrašas; 

• Priedai (jei būtini). 

Bakalauro darbo struktūrinių dalių reikalavimai: 

Antraštinis lapas įforminamas pagal 1 priede pateikiamą pavyzdį. 

Bakalauro darbo lydraštis įforminamas pagal 3 priede pateikiamą pavyzdį. 

Referato lape pateikiamas bakalauro darbo bibliografinis aprašas (šis aprašas yra 

skirtingas nuo bibliografinio aprašo, vartojamo bibliografinių nuorodų sąraše), pagrindiniai 

žodžiai (jų svarbumo tvarka) ir referatas. Bibliografinis bakalauro darbo aprašas sudaromas pagal 

reikalavimus, nurodomus 4 priede. 

Turinyje detaliai atskleidžiama darbo struktūra, pateikiant darbo dalių antraščių sąrašą ir jų 

puslapius. Visos darbe išskiriamos struktūrin÷s dalys – skyriai, poskyriai, paragrafai turi tur÷ti 

pavadinimus (antraštes), jas būtina pažym÷ti turinyje. Pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs ir 

atitikti nagrin÷jamos problemos esmę, struktūrin÷s dalies turinį. Pavadinimuose santrumpos 

nevartojamos. Struktūrin÷s bakalauro darbo dalys – skyriai, poskyriai ir paragrafai numeruojami 

arabiškaisiais skaitmenimis (žr. 5 priedą). Santrumpų sąrašas (jei reikalingas), įvadas, išvados ir 

pasiūlymai, bibliografinių nuorodų sąrašas bei priedai nurodomi kaip savarankiškos struktūrin÷s 

dalys, bet nenumeruojamos. 

Santrumpų sąraše pateikiamos darbe vartojamos santrumpos (sutartiniai ženklai, 

simboliai, vienetai ir terminai) ir jų iššifravimas. Užsienin÷s santrumpos atskleidžiamos originalo 

ir lietuvių kalbomis. Santrumpų sąrašo gali nebūti, kai jų mažiau negu dvidešimt ir kiekviena 

tekste kartojasi mažiau negu tris kartus. Tokiu atveju santrumpa iššifruojama pavartojus pirmą 

kartą. 

Įvade pagrindžiamas pasirinktos temos aktualumas, pristatomas darbo mokslinio tyrimo 

objektas, nurodomas darbo tikslas, uždaviniai, aptariama darbo struktūra, apibūdinami tyrimo 
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metodai ir būdai, pagrindin÷ tyrimo literatūra (autoriai), atskleidžiama struktūra, pristatoma darbo 

teorin÷ ir praktin÷ darbo reikšm÷. Įvadui skiriama apie 10 proc. bakalauro darbo apimties. 

Pagrindžiant pasirinktos temos aktualumą apžvelgiama temos problematika, nurodoma 

darbo problema, aptariamas tyrimo objekto pažinimo lygis, konstatuojamas ir argumentuojamas 

nepakankamas žinių lygis pasirinktam tyrimo objektui pažinti ar aktualiam praktikos poreikiui 

patenkinti, mokslo, praktikos poreikis tikslingam tyrimo objekto pažinimui, tyrimui. 

Baigiamuosiuose komunikacijos ir informacijos pirmosios pakopos studijų rašto darbuose 

remiantis informacijos ir komunikacijos mokslų srities sąvokomis, kitų mokslų sąvokomis ir 

metodais tiriamos šių mokslų ar jų disciplinų problemos. Problema – teorinis arba praktinis 

uždavinys, kurį reikia tirti, spręsti. Apibr÷žiant mokslinio tyrimo problemą formuluojami vienas 

ar keletas susijusių klausimų, į kuriuos moksliniu tyrimu norima atsakyti. Įvardijant problemą 

nurodoma, kas moksle yra nežinoma. Rašto darbe turi būti formuluojama ne triviali, ne 

pseudomokslin÷ konkretaus mokslinio tyrimo problema. 

Su problema glaudžiai susijęs darbo objektas – tai aiškiai apibr÷žtas, konkretus tiriamas 

reiškinys, tiriamas objektas (tai, kas tiriama, į ką nukreiptas pažinimo procesas). Nurodant darbo 

objektą atskleidžiama, kokie objektai, reiškiniai, procesai, faktai ar jų ryšiai bus tiriami. Viename 

moksliniame tyrime turi būti įvardijamas vienas darbo objektas. Darbo objektas nurodomas 

atskira eilute. 

Formuluojant darbo tikslą būtina jį susieti su darbo tema, darbo problema. Darbo tikslas 

nurodo viso darbo kryptingumą, tik÷tiną rezultatą – analizuojamos problemos išsprendimą, naujų 

duomenų pateikimą. Darbo tikslas turi būti nurodomas atskira eilute. 

Darbo uždaviniai atskleidžia tikslo pasiekimo būdus, jie yra tikslo pasiekimo 

priemon÷mis. Darbo uždaviniai – apibūdina mokslin÷s problemos sprendimo paieškos logiką, 

mokslinio tyrimo, tyrimo tikslo siekimo etapiškumą, nuoseklumą. Tyrimo tikslas ir uždaviniai turi 

būti susiję login÷s subordinacijos santykiu (uždavinys negali būti bendresnis už tikslą). Netur÷tų 

būti formuluojami su darbo tema nesusiję, darbo tikslui pasiekti neaktualūs uždaviniai. Darbo 

uždaviniai tur÷tų būti išskiriami į atskiras eilutes, jie gali būti numeruojami. 

Aptariant darbo struktūrą trumpai pristatomas darbo skyrių turinys, apibendrinami 

atskiruose skyriuose nagrin÷jami klausimai. 

Apibūdinant tyrimo metodus pristatoma bakalauro darbo, kaip mokslinio tyrimo, 

metodologija: aptariami informacijai rinkti ir vertinti naudoti metodai, teoriniai ir empiriniai 

tyrimo metodai, supažindinama su išanalizuotais svarbiausiais nagrin÷jamai problematikai skirtais 

šaltiniais ar moksliniais darbais, literatūra. Rašant rašto darbus svarbu pasirinkti tokius metodus, 

kurie būtų tinkami problemai nagrin÷ti ir spręsti. Kiekviename rašto darbe teorija ir tyrimo 
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metodika yra priemon÷s problemai spręsti. Rekomenduojama baigiamuosiuose rašto darbuose 

naudoti įvairius teorinius metodus. Pavyzdžiui, dedukciją (samprotavimus, pagrįstus logika, kai iš 

kelių teisingų teiginių (prielaidų) formuluojamas naujas teiginys), indukciją (samprotavimus, 

pagrįstus logika, kai esant požymių pasikartojimu daroma išvada apie objekto, turinčio tokius 

požymius, priskyrimą konkrečiai objektų klasei), analogiją (samprotavimus, pagrįstus logika, kai 

esant pakankamai dviejų objekto požymių sutapčiai daroma išvada ir apie kitų požymių sutaptį), 

ekstrapoliaciją (samprotavimus, pagrįstus logika, kai vienos objekto dalies tyrimo išvados 

taikomos kitai objekto daliai paaiškinti), palyginimą (samprotavimus, pagrįstus logika, kai 

gretinant du objektus išskiriami jų panašumai ir skirtumai) ir kt. Pasirenkant empirinius mokslinio 

tyrimo metodus turi būti įvertinami faktin÷s medžiagos šaltiniai (nuomon÷s, elgesys, veikla ir jos 

rezultatai ar kt.) ir pagal konkretaus tyrimo tikslą, aplinkybes ir tyr÷jo galimybes tikslingai 

parenkami tyrimo metodai, strateginis tyrimo tipas ir tyrimo trukm÷. Parenkant empirinius 

mokslinio tyrimo metodus svarbu įvertinti tyrimo validumą (kas matuojama), objektyvumą (ar 

tyr÷jas nedaro įtakos tyrimo procedūrai ir rezultatams), patikimumą (tyrimo tikslumo laipsnis), 

reprezentatyvumą (tikimybiškas imties duomenų ekstrapoliacijos į generalinę aibę 

argumentavimas). Baigiamuosiuose rašto darbuose gali būti naudojami įvairūs kokybiniai ir 

kiekybiniai empiriniai tyrimo metodai; pavyzdžiui, atvejo studija, etnografija, kontent analiz÷ 

(tekstų, nuotraukų ir pan. turinio tyrimas), interviu, focus grup÷, anketavimas, dokumentų analiz÷, 

steb÷jimas, eksperimentas, quasi eksperimentas, sociometrija, statistiniai metodai ir kt. 

Pristatant darbo teorinę ir praktinę reikšmę išryškinamas darbo praktinis pritaikymas, 

informuojama apie tyrimo rezultatų, išvadų patikrą praktikoje. 

Pagrindin÷je dalyje pagal suformuluotus uždavinius ir bakalauro darbo pobūdį pristatoma, 

aptariama ir analizuojama istorin÷, teorin÷ ar faktin÷ medžiaga. Ši struktūrin÷ dalis skaidoma į 

skyrius, poskyrius ir paragrafus (paprastai bakalauro darbe būna trys skyriai, kurie skaidomi į 2–3 

poskyrius). Skyrių apimtis turi būti proporcinga, skyriai negali tarpusavyje labai skirtis apimtimi. 

Poskyrių apimtis turi būti pakankama, negalimi mažos apimties – pus÷s puslapio – puslapio 

poskyriai. Skyriai ir poskyriai turi būti svarbūs temai atskleisti. 

Darbo autoriaus atliktas tyrimas ir jo rezultatai aprašomi atskirame bakalauro darbo 

skyriuje, argumentuojant autoriaus tyrimo sąsają su teorine ar metodologine darbo dalimi. 

Pirmajame šio skyriaus poskyryje turi būti pristatomas autoriaus atliekamo tyrimo tipas (pvz., 

žvalgomasis, aprašomasis, analitinis ir kt., skerspjūvio, longitudinis ir kt., kiekybinis, kokybinis ir 

kt.), tyrimo problema, objektas, dalykas, nurodomas tyrimo tikslas, uždaviniai, pateikiamos 

pagrindin÷s tyrimo sąvokos, jų interpretacijos (pagal poreikį), pristatomos tyrimo hipotez÷s (pagal 

poreikį), pristatomas tyrimo metodas (argumentuojamas jo pasirinkimas, tinkamumas), 
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pagrindžiamas tyrimo objekto pasirinkimas – aptariamas atrankos metodas, imtis (tyrimo aib÷), 

reprezentatyvumas ir kt., nurodomas tyrimo vykdymo laikas, trukm÷. Rekomenduojama aprašant 

tyrimo rezultatus, atliekant kiekybinę ir kokybinę duomenų analizę, naudoti teksto vizualizavimo 

priemones (lenteles, diagramas ir kt.). Tyrimo rezultatai turi būti interpretuojami, įvertinamas jų 

santykis su teorija, formuluojamos tyrimo išvados ir siūlymai. Tyrimo medžiaga (anketos, 

stenogramos ir pan.) pateikiama darbo prieduose. Jei tokios medžiagos daug, ji susegama, 

įdedama į voką, įrišama ar kitaip sutvarkoma ir pridedama prie darbo. 

Išvadose pateikiamos originalios išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai. Išvados turi sietis 

su darbo tikslu, remtis nagrin÷jama medžiaga, autoriaus atliktu tyrimu (jei jis buvo aprašomas 

darbe), būti glaustai suformuluotos ir išd÷stytos nuosekliu rišliu tekstu. Jų apimtis – apie 5 proc. 

bakalauro darbo apimties. 

Bibliografinių nuorodų sąraše pateikiami cituotų, perfrazuotų, referuojamų ir minimų 

spausdintinių, rankraštinių ir elektroninių dokumentų, mokslin÷s literatūros bibliografiniai aprašai 

pagal atitinkamus reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

Prieduose pateikiama darbą papildanti ir praturtinanti medžiaga (svarbių šaltinių 

publikacijos, direktyviniai dokumentai, išsamios didel÷s apimties lentel÷s, iliustracijos, anketų 

pavyzdžiai, apklausų medžiaga ir pan.). 

Santraukoje anglų kalba pateikiamas bakalauro darbo pavadinimas, autoriaus vardas ir 

pavard÷, žodis „santrauka“ bei glausta ne daugiau kaip vieno puslapio (apie 3000 ženklų) 

bakalauro darbo santrauka, atspindinti temos aktualumą, darbo tikslą ir uždavinius, metodus ir 

rezultatus. 

Žurnalistikos studijų programos bakalauro darbo kūrybin÷s dalies struktūros 

reikalavimai: 

Antraštinis lapas įforminamas pagal 1 priede pateikiamą pavyzdį, paantrašt÷je papildomai 

įrašant: KŪRYBINö DALIS. 

Bakalauro darbo dalies lydraštis įforminamas pagal 3 priede pateikiamą pavyzdį. 

Referato lape pateikiamas darbo aprašas, paaiškinama apimtis, temos ypatumai, nurodoma 

publikavimo vieta, prireikus – pagrindiniai žodžiai, naudotos menin÷s (vaizdin÷s) technin÷s 

priemon÷s arba bendradarbiai (technikai valdyti). 

Turinyje: rašto darbų – pateikiamas kūrybinis darbas raštu (rašinių ciklas) arba / ir 

vaizdin÷ medžiaga (fotografijos); garso ir filmuotų siužetų – scenarijus. 

Priedas: vaizdo arba garso įrašas; kitais atvejais – raštu publikuotos informacijos 

pavyzdys. 
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Santraukoje pasirinkta užsienio kalba pateikiamas bakalauro darbo kūrybin÷s dalies 

pavadinimas, autoriaus vardas ir pavard÷, žodis „santrauka“ bei glausta ne daugiau kaip vieno 

puslapio (apie 3000 ženklų) turinio santrauka, perteikianti sukurtos informacijos esmę ir / ar 

problematiką. 

Bakalauro darbo vertinimo kriterijai: 

• mokslinio tyrimo aktualumas, praktin÷ nauda (jei ji galima), teorinis lygis; 

• kryptingas kvalifikuotas šaltinių (jei reikia) ir mokslin÷s literatūros pasirinkimas, 

referavimas, perfrazavimas, interpretavimas; 

• tikslinga tiriamojo objekto analiz÷ pasirinktu aspektu (darbo turinio atitiktis temai, darbo 

tikslo ir uždavinių formulavimas, uždavinių tinkamumas tikslui pasiekti, temai atskleisti); 

• teksto organizavimas ir struktūrizavimas (darbo tikslo pasiekimas, uždavinių 

įgyvendinimas, darbo struktūros optimalumas); 

• kvalifikuotas mokslinio tyrimo atlikimas ir aprašymas, tyrimo duomenų interpretavimas 

(tinkama teorin÷ temos analiz÷, darbo autoriaus atliekamo tyrimo sąsajos su teorine dalimi, tyrimo 

tikslo, uždavinių įgyvendinimas, tinkamos tyrimo metodikos parinkimas, tyrimo metodikos 

pagrindimas, aprašymas, taikymas, tyrimo vykdymo aprašymas, pagrįstos tyrimo išvados); 

• su darbo tikslu susijusių, logiškai nuoseklių, darbo medžiaga pagrįstų nagrin÷jamos 

temos išvadų formulavimas ir geb÷jimas formuluoti įžvalgas taikomuoju požiūriu, 

• mokslin÷s komunikacijos geb÷jimai (darbo pristatymas, teiginių gynimas, taisyklinga, 

akademin÷ kalba, tinkama terminija). 

• originalumas, žanro atitiktis, kūrybin÷ ir kalbin÷ raiška, informacinis naujumas, šaltinių 

panaudojimas (ginant kūrybinę dalį). 

Bakalauro darbo rengimas ir vertinimas aptariamas 2.3.4. paragrafe. 

 

2.3.2. Baigiamasis magistro darbas 

 

Baigiamasis magistro darbas (toliau magistro darbas) – kvalifikacinis analitinio 

pobūdžio savarankiškas originalus konkrečios komunikacijos ir informacijos krypties mokslo 

šakos mokslinis rašto darbas (studija). 

Magistro darbai gali būti istoriografiniai, teoriniai, metodologiniai: 

• Istoriografiniuose magistro darbuose kvalifikuotai analizuojama, įvertinama visa 

svarbiausia konkrečios komunikacijos ir informacijos mokslų krypties šakos, dalyko, mokslin÷s ar 

praktin÷s problemos istorin÷ medžiaga (šaltiniai ir istoriografija) arba pateikiami savarankiškai 
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studento surinkti, apdoroti ir išanalizuoti nauji empiriniai duomenys, arba naujai interpretuojami 

tiriamos šakos, dalyko, problemos, objekto raidos d÷sningumai, priežastingumas ir kt. 

• Teoriniuose magistro darbuose kvalifikuotai aptariama, analizuojama ir įvertinama visa 

svarbiausia konkrečios komunikacijos ir informacijos mokslų krypties šakos, dalyko, mokslin÷s ar 

praktin÷s problemos mokslin÷ literatūra, svarbiausios mokslin÷s koncepcijos, siūloma nauja 

mokslinių teorijų, koncepcijų, konstrukcijų, modelių ir kt. interpretacija, teorijos papildymas 

naujais duomenimis, arba pateikiami savarankiškai studento surinkti, apdoroti ir išanalizuoti nauji 

empiriniai duomenys, atliekama antrin÷ duomenų analiz÷ (teoriniai empiriniai darbai). 

• Metodologiniuose magistro darbuose kvalifikuotai aptariama, analizuojama ir įvertinama 

konkrečios komunikacijos ir informacijos mokslų šakos mokslinio pažinimo proceso (bendroji 

metodologija); dalyko, mokslin÷s ar praktin÷s problemos mokslinio tyrimo metodų, technikos 

mokslin÷ literatūra, šaltiniai; analizuojamas konkrečios komunikacijos ir informacijos mokslų 

šakos mokslinio pažinimo procesas, atskiri jo elementai, etapai ir kt.; analizuojami ir įvertinami 

svarbiausi moksliniai tyrimai, jų metodologija; siūlomi nauji tyrimo metodai, naujai pritaikomi 

žinomi metodai, jie interpretuojami, pristatant mokslinio tyrimo metodus, techniką mokslin÷s 

teorijos, koncepcijos, modeliai papildomi naujais duomenimis, naujai interpretuojami, pateikiami 

savarankiškai studento surinkti, apdoroti ir išanalizuoti nauji empiriniai duomenys, gauti taikant 

žinomus, naujus mokslinio tyrimo metodus. 

Magistro darbas negali būti aprašomasis, apžvalginis. Jis turi būti analitinis, pagrįstas 

savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais. Tyrimai gali tur÷ti skirtingus tikslus – jais 

gali būti tiek siekiama papildyti komunikacijos ir informacijos krypties mokslo žinias (baziniai 

tyrimai), tiek pad÷ti atsakyti į klausimus, kylančius praktin÷je veikloje (taikomieji tyrimai). 

Magistro darbas turi atitikti dabartinį mokslo lygį, jam keliamas privalomas naujumo 

reikalavimas (jame turi būti tiriami nauji veiksniai, reiškiniai, d÷sningumai, apibendrinami žinomi 

teiginiai taikant kitas mokslines pozicijas, kitokią mokslinę žiūrą ir pan.). 

Magistro darbo – individualios mokslin÷s studijos – tyrimo objektas turi būti susijęs su 

konkrečios komunikacijos ir informacijos krypties mokslo šakos teorija ir praktika, tod÷l 

rekomenduojama, kad magistro darbo tema atitiktų magistro darbą rašančiojo studijų programą. 

Magistro darbas rengiamas sistemingai, per visus studijų metus magistrantui dirbant 

mokslo tiriamąjį darbą (rašant semestrinius mokslo tiriamuosius rašto darbus). 

Magistro darbo tikslas – išpl÷sti ir pagilinti atskirų komunikacijos ir informacijos 

mokslų šakų, sričių, dalykų žinias, ugdyti geb÷jimus savarankiškai atlikti mokslin÷s literatūros, 

šaltinių paiešką, ugdyti geb÷jimus vertinti atitinkamos krypties mokslo darbus, spręsti tiek 

teorinio, tiek praktinio pobūdžio mokslines problemas, atlikti atskirų informacijos ir 
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komunikacijos mokslų sričių mokslinius tyrimus, juos tinkamai aprašyti, aiškiai ir pagrįstai 

formuluoti tyrimų išvadas, ugdyti mokslin÷s diskusijos, argumentacijos, komunikacijos 

geb÷jimus. 

Magistro darbo apimtis – 50–70 puslapių (150 000–210 000 ženklų), neįskaitant priedų 

(šrifto ir tarpų tarp eilučių dydis – žr. poskyris 3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo 

įforminimas). Mažesn÷s apimties darbų ginti neleidžiama. 

Magistro darbo struktūra: 

• Antraštinis lapas; 

• Magistro darbo lydraštis; 

• Referato lapas; 

• Turinys; 

• Santrumpų sąrašas; 

• Įvadas; 

• Pagrindin÷ dalis; 

• Išvados; 

• Santrauka anglų kalba; 

• Bibliografinių nuorodų sąrašas; 

• Priedai. 

Magistro darbo struktūrinių dalių reikalavimai: 

Antraštinis lapas įforminamas pagal pavyzdį, pateikiamą 1 priede (vietoj žodžių 

„bakalauro darbas“ rašomi žodžiai „magistro darbas“). 

Magistro darbo lydraštis įforminamas pagal pavyzdį, pateikiamą 3 priede. 

Referato lape pateikiamas magistro darbo bibliografinis aprašas (šis aprašas yra skirtingas 

nuo bibliografinio aprašo, vartojamo bibliografinių nuorodų sąraše), pagrindiniai žodžiai (jų 

svarbumo tvarka) ir referatas. Bibliografinis magistro darbo aprašas sudaromas pagal 

reikalavimus, nurodomus 4 priede. Referato lapo pavyzdys pateikiamas 4 priede. 

Turinyje detaliai atskleidžiama darbo struktūra, pateikiant darbo dalių antraščių sąrašą ir jų 

puslapius. Visos darbe išskiriamos struktūrin÷s dalys – skyriai, poskyriai, paragrafai turi tur÷ti 

pavadinimus (antraštes), jas būtina pažym÷ti turinyje. Pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs ir 

atitikti nagrin÷jamos problemos esmę, struktūrin÷s dalies turinį. Pavadinime santrumpos 

nevartojamos. Struktūrin÷s magistro darbo dalys – skyriai, poskyriai ir paragrafai numeruojami 

arabiškaisiais skaitmenimis (žr. 5 priedą). Santrumpų sąrašas (jei reikalingas), įvadas, išvados ir 

pasiūlymai, bibliografinių nuorodų sąrašas bei priedai nurodomi kaip savarankiškos struktūrin÷s 

dalys, bet nenumeruojamos. 
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Santrumpų sąraše pateikiamos darbe vartojamos santrumpos (sutartiniai ženklai, 

simboliai, vienetai ir terminai), jų iššifravimas. Užsienin÷s santrumpos atskleidžiamos originalo ir 

lietuvių kalbomis. Santrumpų sąrašo gali nebūti, kai bendras jų skaičius mažesnis negu 20 ir / ar 

kiekviena iš jų tekste kartojama mažiau negu tris kartus. Tokiu atveju santrumpa iššifruojama 

pirmakart ją pavartojus. 

Įvade pagrindžiamas darbo temos aktualumas, naujumas, aptariama temos istoriografija, 

nurodoma darbo kaip mokslinio tyrimo hipotez÷ arba ginami teiginiai, tyrimo objektas, tikslas, 

uždaviniai, tyrimo metodai, magistro darbo struktūra, mokslin÷ ir praktin÷ jo vert÷. 

Pagrindžiant darbo temos ir tyrimo aktualumą aptariama temos problematika, pristatoma 

šio mokslinio tyrimo problema, tyrimo objekto pažinimo lygis, mokslo, praktikos poreikis 

tikslingam tyrimo objekto pažinimui, tyrimui. 

Baigiamuosiuose komunikacijos ir informacijos antrosios pakopos studijų rašto darbuose 

remiantis informacijos ir komunikacijos mokslų srities sąvokomis, kitų mokslų sąvokomis ir 

metodais tiriamos šių mokslų ar jų disciplinų problemos. Problemos pagrindžia mokslinio tyrimo 

būtinybę, nurodo mokslinio tyrimo aktualumą, naudą. Mokslinio tyrimo aktualumas gali būti 

vertinamas skirtingais aspektais – socialiniu, praktiniu, tyrimų krypties ir kt. 

Darbo temos ir tyrimo naujumą rodo teorinis temos problematikos pažinimo lygis, 

praktinis aktualumas. Pateikiant temos istoriografiją nurodomi svarbiausi temai nagrin÷ti skirti 

mokslo darbai, referuojama jų esm÷. Jei tiesiogiai magistro darbo tema n÷ra mokslo darbų, 

aptariami labiausiai su tema susiję mokslo darbai. 

Hipotez÷ arba ginami teiginiai – svarbus įvado elementas. Hipotez÷ – mokslin÷ prielaida, 

kuria nusakoma moksliškai pagrįstos, tačiau nepatvirtintos, nepatikrintos naujų taisyklių, 

priežastinių ryšių, objektų, jų sandaros, savybių, aplinkos ar atskirų veiksnių poveikio ir kt. esaties 

tikimyb÷. Hipotez÷ turi aiškinti nagrin÷jamą problemą. 

Hipotez÷s kuriamos remiantis faktais, jų turinyje neturi būti nepagrįstų teiginių. Jos rodo 

mokslinio tyrimo kryptį, siaurina temą. Hipotez÷s gali būti labai įvairios: aprašomosios (skirtos 

galimiems nagrin÷jamų reiškinių, objektų, procesų ir kt. ryšiams atskleisti – atsakančios į 

klausimą kaip?), aiškinamosios (aiškinančios reiškinių, objektų, procesų ir kt. ryšius lemiančias 

priežastis – atsakančios į klausimą kod÷l?) ir kt. 

Hipotez÷ apibr÷žia tyrimo objektą ir nulemia tinkamą tyrimo metodiką. Nurodant tyrimo 

objektą temos problematika siaurinama, apibr÷žiant konkretų tiriamą reiškinį, objektą, procesą ar 

kt. 
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Formuluojant darbo tikslą būtina jį susieti su darbo tema, hipoteze. Darbo tikslas nurodo 

viso darbo kryptingumą, tik÷tiną rezultatą – analizuojamos problemos išsprendimą, naujų 

duomenų pateikimą ir pan. 

Darbo uždaviniai atskleidžia tikslo pasiekimo būdus, jie yra tikslo pasiekimo priemon÷s. 

Netur÷tų būti formuluojami su darbo tema nesusiję, darbo tikslui pasiekti neaktualūs uždaviniai. 

Darbo uždaviniai tur÷tų būti išskiriami į atskiras eilutes, jie gali būti numeruojami. 

Apibūdinant viso magistro darbo kaip mokslinio tyrimo metodus pristatoma mokslinio 

tyrimo metodologija – paaiškinamas tyrimo metodikos pasirinkimas, aptariami informacijai rinkti 

ir vertinti taikyti metodai, teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai, supažindinama su išanalizuotais 

svarbiausiais nagrin÷jamai problematikai skirtais šaltiniais ar moksliniais darbais. Rašant rašto 

darbus svarbu tinkamai pasirinkti tokius metodus, kurie būtų tinkami problemai nagrin÷ti ir 

spręsti. Kiekviename rašto darbe teorija ir tyrimo metodika yra priemon÷s problemai spręsti. 

Rekomenduojama baigiamuosiuose rašto darbuose naudoti įvairius teorinius metodus. Pavyzdžiui, 

dedukciją (samprotavimus, pagrįstus logika, kai iš kelių teisingų teiginių (prielaidų) 

formuluojamas naujas teiginys), indukciją (samprotavimus, pagrįstus logika, kai esant požymių 

pasikartojimui daroma išvada apie objekto, turinčio tokius požymius, priskyrimą konkrečiai 

objektų klasei), analogiją (samprotavimus, pagrįstus logika, kai esant pakankamai dviejų objekto 

požymių sutapčii daroma išvada ir apie kitų objektų požymių sutaptį), ekstrapoliaciją 

(samprotavimus, pagrįstus logika, kai vienos objekto dalies tyrimo išvados taikomos kitai objekto 

daliai paaiškinti), palyginimą (samprotavimus, pagrįstus logika, kai gretinant du objektus 

išskiriami jų panašumai ir skirtumai) ir kt. Pasirenkant empirinius mokslinio tyrimo metodus turi 

būti įvertinami faktin÷s medžiagos šaltiniai (nuomon÷s, elgesys, veikla ir jos rezultatai ar kt.) ir 

pagal konkretaus tyrimo tikslą, aplinkybes ir tyr÷jo galimybes tikslingai parenkami tyrimo 

metodai, strateginis tyrimo tipas ir tyrimo trukm÷. Parenkant empirinius mokslinio tyrimo 

metodus svarbu įvertinti tyrimo validumą (kas matuojama), objektyvumą (ar tyr÷jas nedaro įtakos 

tyrimo procedūrai ir rezultatams), patikimumą (tyrimo tikslumo laipsnis), reprezentatyvumą 

(tikimybin÷s imties duomenų ekstrapoliacijos į generalinę aibę argumentavimas). 

Baigiamuosiuose rašto darbuose gali būti naudojami įvairūs kokybiniai ir kiekybiniai empiriniai 

tyrimo metodai; pavyzdžiui, atvejo studija, etnografija, kontent analiz÷ (tekstų, nuotraukų ir pan. 

turinio tyrimas), interviu, focus grup÷, anketavimas, dokumentų analiz÷, steb÷jimas, 

eksperimentas, quasi eksperimentas, sociometrija, statistiniai metodai ir kt. Atkreipiamas d÷mesys 

į tai, kad atvejo analizei turi būti taikomas ne vienas, o keli tyrimo metodai. 

Aptariant darbo struktūrą trumpai pristatomas darbo skyrių turinys, apibendrinama 

atskiruose skyriuose nagrin÷jama problematika. 
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Pristatant darbo teorinę ir praktinę reikšmę išryškinamas darbo naujumas, praktinis 

pritaikymas, informuojama apie tyrimo rezultatų, išvadų patikrą praktikoje. 

Pagrindin÷je dalyje pagal suformuluotus uždavinius d÷stoma ir analizuojama istorin÷, 

teorin÷ ir faktin÷ medžiaga. Pagrindin÷ darbo dalis skaidoma į skyrius, poskyrius ir paragrafus. 

Skyrius baigiamas trumpu apibendrinimu. 

Magistro darbo pagrindin÷je dalyje pristatomas mokslinis analizuojamos problemos 

ištirtumas (aptariami svarbiausi Lietuvos ir kitų šalių mokslininkų darbai pasirinkta tema). 

Darbo autoriaus atliktas tyrimas ir jo rezultatai turi būti aprašomi atskirame magistro 

darbo skyriuje, argumentuojant autoriaus tyrimo sąsajumą su teorine ar metodologine darbo 

dalimi. Pirmajame šio skyriaus poskyryje pristatomas autoriaus atliekamo tyrimo tipas (pvz., 

žvalgomasis, aprašomasis, analitinis ir kt., skerspjūvio, longitudinis ir kt., kiekybinis, kokybinis ir 

kt.), tyrimo problema, objektas, dalykas, nurodomas tyrimo tikslas, uždaviniai, pateikiamos 

pagrindin÷s tyrimo sąvokos, jų interpretacijos (pagal poreikį), pristatomos tyrimo hipotez÷s (pagal 

poreikį), argumentuojamas tyrimo metodas, jo pasirinkimas, tinkamumas), pagrindžiamas tyrimo 

objekto pasirinkimas – aptariamas atrankos metodas, imtis (tyrimo aib÷), reprezentatyvumas ir kt., 

nurodomas tyrimo vykdymo laikas, trukm÷. Rekomenduojama aprašant tyrimo rezultatus, 

atliekant kiekybinę ir kokybinę duomenų analizę, naudoti teksto vizualizavimo priemones 

(lenteles, diagramas ir kt.). Tyrimo rezultatai turi būti interpretuojami, įvertinamas jų santykis su 

teorija, formuluojamos tyrimo išvados ir siūlymai. Tyrimo medžiaga (anketos, stenogramos ir 

pan.) pateikiama darbo prieduose. Jei tokios medžiagos daug, ji susegama, įdedama į voką, 

įrišama ar kitaip sutvarkoma ir pridedama prie darbo. 

Išvadose, nekartojant skyrių apibendrinimų, formuluojamos svarbiausios darbo išvados ir 

rekomendacijos. Išvados turi remtis nagrin÷ta medžiaga, autoriaus atlikto tyrimo duomenimis, 

būti glaustai suformuluotos atsižvelgiant į darbo įvade iškeltus uždavinius ir išd÷stytos nuosekliu 

rišliu tekstu. Išvadomis nelaikoma darbo anotacija ar referatas. 

Bibliografinių nuorodų sąraše pateikiami cituotų, perfrazuotų, referuojamų ir minimų 

spausdintinių, rankraštinių ir elektroninių dokumentų, mokslin÷s literatūros bibliografiniai aprašai 

pagal atitinkamus reikalavimus (žr. poskyrį 5.2. Bibliografinių nuorodų sudarymo metodika). 

Prieduose pateikiama darbą papildanti ir praturtinanti medžiaga (svarbių šaltinių 

publikacijos, direktyviniai dokumentai, anketų pavyzdžiai, išsamios lentel÷s, iliustracijos ir pan.). 

Santraukoje anglų kalba nurodomas magistro darbo pavadinimas, autoriaus vardas ir 

pavard÷, žodis „santrauka“ viena iš užsienio kalbų ir glausta apie 3000 spaudos ženklų (apie vieną 

lapą) magistro darbo santrauka, atskleidžianti jo aktualumą, tyrimo objektą, tikslą ir uždavinius, 

metodus ir gautus rezultatus. 
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Magistro darbo vertinimo kriterijai: 

• mokslinio tyrimo naujumas; 

• mokslinio tyrimo aktualumas, teorinis lygis, praktin÷ nauda (jei ji galima); 

• mokslin÷s literatūros pasirinkimas ir analiz÷, referavimas, perfrazavimas, 

interpretavimas; 

• tiriamojo objekto analiz÷ pasirinktu aspektu (darbo turinio atitiktis temai, darbo tikslo ir 

uždavinių formulavimas, uždavinių tinkamumas tikslui pasiekti, temai atskleisti); 

• teksto organizavimas ir struktūrizavimas (darbo tikslo pasiekimas, uždavinių 

įgyvendinimas, darbo struktūros optimalumas); 

• kvalifikuotas mokslinio tyrimo atlikimas ir aprašymas, tyrimo duomenų interpretavimas 

(darbo autoriaus atliekamo tyrimo sąsajos su teorine dalimi, tyrimo tikslo, uždavinių 

įgyvendinimas, tinkamos tyrimo metodikos parinkimas, tyrimo metodikos pagrindimas, 

aprašymas, taikymas, tyrimo vykdymo aprašymas, pagrįstos tyrimo išvados); 

• išvadų formulavimas (su darbo tikslu susijusių, logiškai nuoseklių, darbo medžiaga 

pagrįstų) ir įžvalgų taikomąja prasme formulavimas, 

• mokslin÷s komunikacijos geb÷jimai (darbo pristatymas, teiginių gynimas, taisyklinga, 

akademin÷ kalba, tinkama terminija). 

Magistro darbo rengimas ir vertinimas aptariami 2.3.4. paragrafe. 

 

2.3.4. Baigiamojo bakalauro ir magistro darbo rengimas 

 

Šiame paragrafe pristatoma baigiamųjų bakalauro, magistro darbų temų pasirinkimo, 

keitimo tvarka, baigiamojo bakalauro, magistro darbo autoriaus darbo vadovo teis÷s ir pareigos 

rašant darbą, apariama baigiamojo darbo įteikimo procedūra, viešo gynimo tvarka, pristatoma šių 

darbų vertinimo sistema. 

2.3.4.1. Baigiamojo bakalauro ir magistro darbo temos pasirinkimas 

 

Baigiamųjų bakalauro, magistro darbų (toliau – darbų) temas studentams pateikia 

Komunikacijos fakulteto institutai ar katedros (toliau – padaliniai). Darbų temas padaliniai skelbia 

viešai. Temos skelbiamos ne v÷liau kaip iki einamųjų mokslo metų rugs÷jo 15 dienos. Jei 

nustatyta data yra poilsio diena, temos skelbiamos ne v÷liau kaip pirmąją darbo dieną po 

nustatytos datos. Skelbime nurodoma: 

• tema, 

• vadovo pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavard÷. 



 35  

Darbų temas siūlo studijų programą kuruojančio padalinio d÷stytojai, studijų programoje 

d÷stantys d÷stytojai. Studentas taip pat turi teisę pasiūlyti temą. Rekomenduojama antrosios 

pakopos baigiamojo rašto darbo temą pasiūlyti pačiam studentui. Studijų programą kuruojančio 

padalinio pos÷džio sprendimu antrosios pakopos studijose studento temos siūlymas gali būti 

nustatomas kaip privalomas visiems atitinkamos antrosios pakopos studijų programos studentams. 

Studento siūloma tema turi būti aiškiai suformuluota, pagrįsta darbo tikslu. Ji iki einamųjų mokslo 

metų rugs÷jo m÷nesio 15 dienos turi būti suderinta su darbo vadovu. Visos baigiamųjų darbų 

temos tvirtinamos padalinio pos÷dyje. 

Studentai darbo temą turi pasirinkti ir suderinti su darbo vadovu iki spalio 1 dienos. 

Pavasario semestre atnaujinantys studijas ir laisvieji klausytojai, sudarę studijų sutartis 

baigiamojo darbo gynimui, baigiamojo darbo temą turi pasirinkti iki einamųjų mokslo metų 

vasario 15 dienos: 

• parašyti prašymą kuruojančio studijų programą padalinio vadovo vardu, 

• suderinti pasirinktą darbo temą su darbo vadovu. Darbo vadovas studento prašyme 

nurodęs datą, parašu ir įrašu „sutinku“ patvirtina sutikimą vadovauti baigiamajam darbui. 

Baigiamojo darbo temos pasirinkimo prašymas įteikiamas kuruojančio studijų programą 

padalinio reikalų tvarkytojai atitinkamai iki spalio 1 dienos arba iki einamųjų mokslo metų 

vasario 15 dienos (atnaujinantiems studijas, sudarantiems laisvojo klausytojo studijų sutartį). Jei 

nustatyta data yra poilsio diena, prašymas turi būti įteiktas pirmąją darbo dieną po nustatytos 

datos. 

Studentas, laiku nepasirinkęs baigiamojo darbo temos, prašymą, kuriame nurodomos 

termino praleidimą pateisinančios priežastys bei su vadovu suderinta baigiamojo darbo tema, ir 

yra baigiamojo darbo vadovo sutikimas vadovauti baigiamajam darbui, padalinio vadovo 

tarpininkavimas, adresuoja akademinių reikalų prodekanui. Sprendimą d÷l baigiamojo darbo 

temos pasirinkimo ir baigiamojo darbo gynimo einamaisiais mokslo metais priima akademinių 

reikalų prodekanas. 

Pasirinktos ir suderintos su vadovais baigiamųjų darbų temos patvirtinamos padalinio, 

kuruojančio studijų programą, pos÷dyje iki spalio 10 dienos, pavasario semestre atnaujinančių 

studijas studentų ir laisvųjų klausytojų, sudariusių atitinkamas sutartis, baigiamųjų darbų temos 

svarstomos ir patvirtinamos padalinių, kuruojančių studijų programas, pos÷džiuose iki einamųjų 

mokslo metų vasario 26 dienos. 

Baigiamojo darbo temą galima keisti tik padalinio vadovui leidus. Baigiamojo darbo tema 

gali būti keičiama ne v÷liau kaip pirmojo semestrinio magistro mokslo tiriamojo rašto darbo 

įvertinimo. Baigiamojo darbo temai keisti padalinio, kuruojančio studijų programą, pos÷dyje. 
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Baigiamojo darbo tema gali būti suderinus su baigiamojo darbo vadovu tikslinama ne 

v÷liau kaip likus m÷nesiui iki baigiamojo darbo gynimo padalinio, kuruojančio studijų programą, 

pos÷dyje. Baigiamojo darbo temos keitimui būtinas prašymas padalinio, kuruojančio studijų 

programą, vadovo vardu, vizuotas baigiamojo darbo vadovo. 

Baigiamojo darbo tema keičiama studento, laisvojo klausytojo, sudariusio sutartį 

baigiamojo darbo gynimui prašymu, kuris įteikiamas kuruojančio studijų programą padalinio 

reikalų tvarkytojai iki einamųjų mokslo metų balandžio 1 dienos. Prašymai keisti bibliotekų ir 

informacijos centrų vadybos, leidybos magistro baigiamųjų darbų temą turi būti įteikiami iki 

einamųjų mokslo metų gruodžio 19 dienos. 

 

2.3.4.2. Studento ir darbo vadovo teis÷s ir pareigos studentui rengiant (rašant) 

baigiamąjį bakalauro ir magistro darbą 

 

Ne v÷liau kaip per m÷nesį po baigiamojo bakalauro, magistro darbo temos pasirinkimo 

turi įvykti pirmoji konsultacija su darbo vadovu. Pirmosios konsultacijos metu su baigiamojo 

bakalauro, magistro darbo vadovu (toliau – darbo vadovu) aptariamas ir suderinamas preliminarus 

kalendorinis baigiamojo bakalauro, magistro darbo (toliau – baigiamojo darbo) rašymo planas, 

aptariama baigiamajam darbui rašyti reikiama mokslin÷ literatūra, moksliniai šaltiniai. 

Rekomenduojama suderintą baigiamojo darbo planą su darbo vadovo ir studento parašais saugoti 

padalinyje iki baigiamojo darbo gynimo. 

Darbo vadovas neturi baigiamąjį darbą rašančiajam nurodyti visos baigiamąjam darbui 

rašyti reikalingos mokslin÷s literatūros, šaltinių. Darbo vadovas rekomenduoja svarbiausią 

mokslinę literatūrą ar šaltinius arba nurodo jų paieškos būdus. Baigiamąjį darbą rašantysis turi 

pademonstruoti mokslin÷s literatūros ir šaltinių paieškos geb÷jimus. 

Pirmųjų konsultacijų metu su darbo vadovu turi būti aptariama, diskutuojama baigiamojo 

darbo hipotez÷ arba ginami teiginiai (baigiamajam magistro darbui), tyrimo tikslas, uždaviniai. 

Darbo vadovas neformuluoja hipotez÷s arba ginamų teiginių (baigiamajam magistro darbui), 

tyrimo tikslo, uždavinių – juos baigiamąjį darbą rašantysis apibr÷žia pats ir pristato darbo 

vadovui. 

Su darbo vadovu verta aptarti ir darbo metodus, nes nuo jų s÷kmingo pritaikymo priklauso 

viso mokslinio tyrimo s÷km÷. 

Su baigiamojo darbo vadovu suderinus tyrimo tikslą, uždavinius, mokslinę literatūrą, 

tyrimo metodiką, įvardijus preliminarius skyrius ir jų pavadinimus, suderinama darbo struktūra. 
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Išsprendus šiuos klausimus, pradedama studijuoti, analizuoti reikiama mokslin÷ literatūra, 

kaupiami reikalingi šaltiniai, jų medžiaga, rašomas baigiamasis darbas. 

Rašant baigiamąjį darbą gali būti tikslinamas kalendorinis jo rašymo planas. Kalendorinis 

baigiamojo darbo rašymo planas gali būti tikslinamas ne v÷liau kaip iki likus pusei baigiamąjam 

darbui rašyti skirto laiko. 

Rašydamas baigiamąjį darbą studentas privalo laikytis su darbo vadovu suderinto 

kalendorinio baigiamojo darbo rašymo plano, reguliariai (ne rečiau kaip kartą per m÷nesį) 

konsultuotis su darbo vadovu jo pri÷mimo Vilniaus universitete laiku (rekomenduojama 

konsultacijų reguliarumą fiksuoti kalendoriniame rašto darbo rašymo plane). Baigiamojo darbo 

vadovo sutikimu galimos konsultacijos e. paštu (baigiamojo darbo vadovo nurodytu dažnumu, 

nurodytomis dienomis). Nuolatin÷s konsultacijos būtinos, nes jos ne tik skatina nuoseklų 

mokslinio darbo rašymą, gerina rašymo kokybę, rašymo įgūdžius, bet ir leidžia darbo vadovui 

vertinti darbo savarankiškumą. 

Jei rašantysis baigiamąjį darbą reguliariai nesikonsultuoja su darbo vadovu, šis baigiamojo 

darbo gali neleisti ginti. 

Baigiamojo darbo vadovas, suderindamas kalendorinį baigiamojo darbo rašymo planą, 

rezervuoja baigiamąjį darbą rašančiajam pri÷mimo valandų laiką. Konsultacijų šiuo laiku metu 

darbo vadovas konsultuoja rašantįjį baigiamąjį darbą, atsako į su baigiamojo darbo rašymu 

susijusius klausimus, diskutuoja baigiamojo darbo klausimais, išsako pastabas. Į baigiamojo 

darbo vadovo pastabas rekomenduojama atsižvelgti. 

Konsultacijų su darbo vadovu metu studentas turi informuoti jį apie darbo rašymo eigą ir 

kylančias problemas, pateikti darbo tekstą (skyriais ar poskyriais). Darbo vadovas konsultacijų 

metu pateiktą darbo tekstą perskaito ir savo pastabas, rekomendacijas bei nurodymus kaip 

tobulinti darbą išsako ne v÷liau kaip per dvi savaites nuo darbo teksto pateikimo. 

Rašantysis baigiamąjį darbą gali konsultuotis su baigiamojo darbo vadovu ir kitu jo 

pri÷mimo Vilniaus universitete laiku. 

Baigiamojo darbo vadovo vadovavimas baigiamojo darbo rašymui šį studentui baigiamąjį 

darbą įteikus (įregistravus) viešai ginti. 

Baigiamąjį darbą studentas rašo pats, savarankiškai. Rašto darbas laikomas 

nesavarankiškas, kai jis visas arba iš dalies parašytas kito autoriaus (perrašytas kito autoriaus 

darbas ar jo dalis be nuorodų, taip pat viršijant konkrečiu atveju Lietuvos Respublikos autorių 

teisių ir gretutinių teisių įstatymo leidžiamas citavimo ribas), rašto darbe yra pažeistos kitų autorių 

asmenin÷s neturtin÷s ir turtin÷s teis÷s, darbas visas arba iš dalies buvo panaudotas vertinant kitą 

dalyką šiame ar kituose universitetuose. Tai reiškia, kad: 
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• baigiamasis darbas turi būti parašytas paties studento. Tod÷l negali būti sudaromos 

jokios sutartys su kitais asmenimis d÷l baigiamojo darbo ar jo dalies rašymo. Sudarytai sutarčiai 

prilyginamas skelbimas d÷l baigiamojo darbo pirkimo, 

• baigiamojo darbas negalima rašyti su kitais autoriais (negalima baigiamojo darbo 

bendraautoryst÷). Baigiamojo darbo bendraautoris n÷ra baigiamojo darbo vadovas, studentą su 

baigiamuoju darbu susijusiais klausimais konsultavę asmenys, 

• baigiamajame darbe negali būti be nuorodų perrašyto kito autoriaus darbo ar jo dalies. 

Be nuorodų perrašant kito autoriaus darbą ar jo dalį, kito asmens kūrinys (ar jo dalis) yra 

pateikiamas kaip savo. Šis pažeidimas vadinamas plagiatu (žr. skyrių 4. Akademin÷ rašto darbų 

etika ir 5 skyriaus poskyrį 5.1. Citavimo reikalavimai), 

• baigiamasis darbas ar jo dalis neturi būti sudarytas tik iš kitų autorių kūrinių ar jų dalių, 

nurodant šių kūrinių ar jų dalių autorius. Toks darbas nelaikomas savarankišku. Tai vadinamasis 

kompiliatas, 

• baigiamasi darbas laikomas nesavarankišku, kai jis visas arba iš dalies buvo panaudotas 

vertinant kitą dalyką Vilniaus universitete ar kituose universitetuose. Baigiamasis darbas 

nelaikomas nesavarankišku, jei tokio darbo dalis yra baigiamojo darbo autoriaus kursinis darbas, 

semestrinis darbas (magistratūros studijose) ar jo dalis. 

Kuruojančio studijų programą padalinio pos÷džio sprendimu baigiamojo darbo autorius 

gali būti paprašytas pateikti informaciją apie baigiamojo darbo rašymo eigą, pristatyti darbą arba 

jo dalį padalinio pos÷dyje ar kitokiu padalinio pos÷dyje patvirtintu būdu. Baigiamojo darbo 

autorius apie prašymą pateikti informaciją apie baigiamojo darbo rašymo eigą, pristatyti darbą ar 

jo dalį padalinio pos÷dyje informuojamas ne v÷liau kaip likus penkioms darbo dienoms iki 

padalinio pos÷džio. Studentas informuojamas individualiai, žodžiu ar elektroniniu paštu arba ši 

informacija skelbiama viešai (padalinio skelbimų lentoje, Komunikacijos fakulteto interneto 

svetain÷je). 

 

2.3.4.3. Baigiamojo bakalauro ir magistro darbo registravimas (įteikimas) 

 

Tinkamai parengtas, įrištas darbas (1 egz.) ir jo kopija elektronin÷je laikmenoje (kurioje 

pažymimas baigiamojo darbo pavadinimas, baigiamojo darbo autoriaus vardas, pavard÷, studijų 

programa ir baigiamojo darbo parašymo metai) įteikiamas kuruojančiam studijų programą 

padaliniui: 

Baigiamieji dieninių bakalauro studijų programų darbai įteikiami ne v÷liau kaip iki 

einamųjų mokslo metų geguž÷s 2 dienos. 
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Baigiamieji neakivaizdinių bakalauro studijų programų darbai įteikiami ne v÷liau kaip iki 

einamųjų mokslo metų geguž÷s 5 dienos. 

Baigiamieji magistrantūros studijų (dieninių ir neakivaizdinių) programų darbai įteikiami 

ne v÷liau kaip iki einamųjų mokslo metų geguž÷s 8 dienos. 

Bibliotekų ir informacijos centrų vadybos, Leidybos magistrantūros studijų programų 

baigiamieji darbai įteikiami ne v÷liau kaip iki einamųjų mokslo metų sausio 4 dienos. 

Jei nustatyta data yra poilsio diena, baigiamieji darbai turi būti įteikti pirmąją darbo dieną 

po nustatytos datos. 

Darbas įteikiamas padalinio reikalų tvarkytojai. Padalinio reikalų tvarkytoja įteiktame 

darbe fiksuoja jo įteikimo datą, darbą užregistruoja baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų 

registracijos žurnale. 

Padalinio reikalų tvarkytojai baigiamojo darbo vadovas įteikia registruoti ir tuos 

baigiamuosius darbus, kurių neleista ginti. 

 

2.3.4.4. Pasirengimas ginti darbą 

 

Baigiamuosius darbus studentai gali ginti, įvykdę visą studijų programą. Ar studijų 

programa įvykdyta, sprendžia akademinių reikalų prodekanas. Leidimas ginti forminamas 

Komunikacijos fakulteto dekano įsakymu. 

Darbai ginami egzaminų sesijos metu. 

Darbas gali būti ginamas vadovui pritarus, kad jis tinkamai parengtas ir yra gintinas. 

Baigiamojo darbo lydraštyje darbo vadovas įrašo informaciją apie sprendimą leisti arba neleisti 

ginti, pasirašo. 

Baigiamojo darbo lydraštyje greta darbo vadovo sprendimo leisti ginti darbą, esant 

argumentuotam poreikiui daroma žyma apie neviešą darbo gynimą. 

Neviešo darbo gynimo žymą padalinio vadovas vizuoja antraštiniame darbo lape. 

Baigiamojo darbo vadovas, pri÷męs sprendimą neleisti darbo viešai ginti, apie tai atžymi 

baigiamojo darbo lydraštyje ir pats darbą įteikia registruoti. Apie sprendimą neleisti ginti 

baigiamojo darbo vadovas informuoja baigiamųjų darbų gynimo komisiją ne v÷liau kaip dvi 

darbo dienos iki pirmojo komisijos pos÷džio raštu, trumpai išd÷stydamas neleidimo viešai ginti 

darbą motyvus. Šis raštas įteikiamas baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkui. 

Jeigu baigiamojo darbo vadovas nepritaria, kad darbas parengtas tinkamai, yra gintinas, 

studentas turi teisę kreiptis į baigiamųjų darbų gynimo komisiją su prašymu leisti ginti darbą, 
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raštu išd÷stydamas motyvus. Prašymą studentas turi įteikti komisijos pirmininkui ne v÷liau kaip 

dvi darbo dienos iki pirmojo komisijos pos÷džio. 

Studento prašymas svarstomas pirmajame baigiamųjų darbų gynimo komisijos pos÷dyje. 

Baigiamojo darbo vadovo pageidavimu jis gali dalyvauti baigiamųjų darbų gynimo komisijos 

pos÷dyje, kuriame svarstomas neleisto ginti baigiamojo darbo studento prašymas. 

Apsvarsčiusi studento motyvuotą prašymą, baigiamojo darbo vadovo argumentus, 

įvertinusi baigiamąjį darbą, baigiamųjų darbų gynimo komisija nusprendžia, ar studentui 

leidžiama darbą ginti ir, jei reikia, skiria recenzentą ir informuoja studentą apie jo baigiamojo 

darbo gynimo datą ir laiką. Šį sprendimą arba sprendimą neleisti ginti baigiamojo darbo 

baigiamųjų darbų komisija fiksuoja protokole, kurio vienas egzempliorius pridedamas prie 

baigiamųjų darbų gynimo komisijos ataskaitos Komunikacijos fakulteto tarybai, kitas – saugomas 

studijų programą kuruojančiame padalinyje fakultete nustatyta tvarka. 

Komisijos pirmininkas apie baigiamųjų darbų gynimo komisijos sprendimą žodžiu 

informuoja studentą. 

Studentas, ne v÷liau kaip vieną darbo dieną prieš viešą darbo gynimą, darbo 

metaduomenis ir darbą nustatytu formatu įrašo į duomenų bazę. 

Į duomenų bazę įrašomi uždarame pos÷dyje ginamo darbo metaduomenys ir šio darbo 

santrauka. Apie neįrašytus į duomenų bazę darbus Komisiją informuoja pos÷džio sekretor÷. 

Neįrašytų į duomenų bazę darbų ginti neleidžiama. 

Baigiamųjų darbų gynimo komisija, nustačiusi, kad baigiamasis darbas yra 

nesavarankiškas (plagiatas), jo ginti neleidžia. D÷l baigiamojo darbo nesavarankiškumo į komisiją 

gali kreiptis visi suinteresuoti asmenys, pateikdami baigiamojo darbo nesavarankiškumo 

įrodymus. Rašto arba kūrybinis vaizdo, garso darbas laikomas nesavarankiškas tada, kai jis visas 

arba iš dalies parašytas, sukurtas, sudarytas kito autoriaus (perrašytas, nukopijuotas kito autoriaus 

darbas ar jo dalis be nuorodų, taip pat viršijant konkrečiu atveju Lietuvos Respublikos autorių 

teisių ir gretutinių teisių įstatymo leidžiamas citavimo ribas), jei rašto darbe yra pažeistos autorių 

asmenin÷s neturtin÷s ir turtin÷s teis÷s. 

Baigiamųjų darbų komisijos sprendimas neleisti ginti nesavarankiško baigiamojo darbo 

fiksuojamas protokole, kurio vienas egzempliorius pridedamas prie baigiamųjų darbų gynimo 

komisijos ataskaitos Komunikacijos fakulteto tarybai, kitas – saugomas studijų programą 

kuruojančiame padalinyje fakultete nustatyta tvarka. Komisijos sprendimai viešinami šių 

baigiamųjų darbų viešo gynimo pos÷dyje. 
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Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis, baigiamųjų darbų gynimo vieta, baigiamųjų darbų 

gynimo komisijos sud÷tis viešai skelbiami likus ne v÷liau kaip 5 darbo dienoms iki baigiamųjų 

darbų gynimo komisijos pirmojo pos÷džio. 

Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštį sudaro padalinio, kuruojančio studijų programą, 

reikalų tvarkytoja. Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštį tvirtina padalinio vadovas. 

Baigiamųjų darbų gynimo laikas gali būti keičiamas motyvuotu studento prašymu, esant 

svarbioms priežastims, akademinių reikalų prodekano tarpininkavimu. 

 

2.3.4.5. Viešas baigiamųjų darbų gynimas 

 

Baigiamojo darbo gynimas yra viešas ir vyksta Rektoriaus įsakymu paskirtos baigiamųjų 

darbų gynimo komisijos (toliau tekste – Komisijos) pos÷dyje. Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto baigiamųjų darbų komisijos vadovaujasi šiais metodiniais nurodymais, 

Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarka (patvirtinta VU Senato komisijos 2005 06 

02 pos÷dyje, protokolas Nr. SK-2005-9). 

Baigiamųjų darbų gynimas teis÷tas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 / 3 komisijos 

narių. Gynimui vadovauja Komisijos pirmininkas. 

Padalinio, atsakingo už atitinkamas studijų programas, reikalų tvarkytoja vykdo padalinio 

kuruojamų studijų programų baigiamųjų darbų gynimo komisijų pos÷džių sekretor÷s funkcijas: 

• gynimo dieną baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkui pateikia tą dieną ginamus 

baigiamuosius darbus, recenzentų atsiliepimus ir įvertinimus, 

• rašo baigiamųjų darbų gynimo komisijos pos÷džių protokolus ir protokolų išrašus, 

• vykdo kitas su baigiamųjų darbų gynimu susijusias funkcijas, baigiamųjų darbų 

komisijos pirmininko pavedimus. 

Esant atitinkamai padalinio vadovo vizai, baigiamasis darbas, kurio rezultatai neviešintini, 

ginamas uždarame baigiamųjų darbų gynimo komisijos pos÷dyje. Tokio darbo gynimui Komisija 

skelbia pos÷džio dalį uždara. Uždarasis baigiamojo darbo gynimas organizuojamas pagal 

„Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkos“ (pat. VU Senato komisijos 2005 06 02 

pos÷dyje, protokolas Nr. SK-2005-9) nustatytą tvarką. 

Viešas baigiamųjų darbų gynimas pradedamas Komisijos pirmininkui pristatant 

baigiamųjų darbų gynimo komisiją, baigiamųjų darbų gynimo reglamentą ir paskelbiant apie 

gynimo pos÷džio pradžią. 

Komisijos pirmininkas praneša ginamo baigiamojo darbo autorių ir temą ir suteikia žodį 

baigiamojo darbo autoriui. Baigiamojo darbo autorius pristato darbą ir jį gina. 
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Baigiamajam bakalauro darbui ginti skiriama iki 30 minučių, iš jų pristatyti darbą – iki 10 

minučių. Baigiamajam magistro darbui ginti skiriama iki 40 minučių, iš jų pristatyti darbą – iki 15 

minučių. Į pristatymo laiką įskaičiuojamas ir vaizdin÷s medžiagos demonstravimas. 

Darbo pristatymas. Pristatant darbą reikia: 

• atskleisti darbo aktualumą, originalumą (visų baigiamųjų darbų) ir naujumą (baigiamojo 

magistro darbo); 

• nurodyti darbo tikslą ir uždavinius; 

• trumpai pristatyti darbo turinį; 

• trumpai pristatyti darbo autoriaus atliktą originalų tyrimą, jo išvadas; 

• pristatyti pagrindines, svarbiausias darbo išvadas ir rekomendacijas. 

Rekomenduojama viešo gynimo metu pasakoti (neskaityti iš anksto parengto pristatymo 

teksto, neskaityti skaidrių teksto). Pristatant darbą neturi būti d÷stomos elementarios tiesos, 

nesančios darbo (mokslinio tyrimo) rezultatu. 

Baigiamąjį darbą pristatančios skaidr÷s turi būti parengtos kokybiškai (jose neturi būti 

daug teksto, smulkaus šrifto, vienoje skaidr÷je netur÷tų būti sud÷ta keletas schemų, lentelių ir 

pan.). 

Pristatant darbą būtina laikytis reglamento. Viršijant baigiamajam darbui pristatyti skirtą 

laiką, Komisijos pirmininkas po vienos įsp÷jamosios pastabos turi teisę nutraukti darbo 

pristatymą. 

Darbo gynimas. Po darbo pristatymo Komisijos pirmininkas suteikia žodį recenzentui. 

Recenzentas pristato ginamo darbo recenziją. Jei recenzentas d÷l svarbių priežasčių negali 

dalyvauti ginant darbą, jo recenziją perskaito Komisijos pirmininkas ar kitas Komisijos narys. Po 

recenzento žodžio baigiamojo darbo autorius atsako į jo klausimus ir pastabas. Rekomenduojama 

į recenzento pateikiamus klausimus atsakyti aiškiai, tiksliai, mandagiai, laikantis akademin÷s 

etikos. Po atsakymų į recenzento pastabas Komisijos pirmininkas suteikia žodį recenzentui, 

pasiteirauja, ar darbą ginantysis atsak÷ į recenzento klausimus. Paskui Komisijos pirmininkas 

suteikia žodį Komisijos nariams. Komisijos nariai užduoda klausimus baigiamojo darbo autoriui, 

diskutuoja su juo darbo tema, išsako pastabas. Komisijos nariai, atsižvelgdami į recenzento 

klausimus ir baigiamojo darbo autoriaus atsakymus, gali baigiamojo darbo autoriui klausimų 

nebeužduoti. 

Baigiamojo darbo autoriui atsakius į Komisijos narių klausimus, Komisijos pirmininkas 

suteikia teisę kitiems viešame gynime dalyvaujantiems asmenims pateikti klausimų, išsakyti 

pastabas besiginančiajam. Į Komisijos narių ir kitų viešame gynime dalyvaujančių asmenų 

klausimus turi būti atsakoma tiksliai, argumentuotai ir etiškai. 
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Po atsakymų į klausimus recenzentas ir vadovas gali pasakyti savo nuomonę, pastabas 

apie darbą ir autorių. Po recenzento ir baigiamojo darbo vadovo pasisakymų, jei reikia, Komisijos 

pirmininkas suteikia darbo autoriui baigiamąjį žodį (atsakyti į recenzento, vadovo, komisijos narių 

ir kitų viešame gynime dalyvaujančių asmenų pastabas), po jo paskelbia apie šio darbo viešo 

gynimo pabaigą. 

Žurnalistikos bakalauro baigiamųjų darbų teorin÷ ir praktin÷ (kūrybin÷) dalys ginamos 

vienu metu, šias dalis atskirai pristatant. 

Vadovas ir recenzentas privalo dalyvauti viešai ginant baigiamąjį darbą. Nedalyvauti 

viešai gynant ir vertinant baigiamąjį darbą vadovas ar recenzentas gali tik išimtinais atvejais, apie 

tai iš anksto (ne v÷liau kaip prieš darbo dieną iki baigiamojo darbo gynimo dienos) informavę 

Komisiją (per pos÷džio sekretorę). Vadovas, negalįs dalyvauti gynant ir vertinant baigiamuosius 

darbus, Komisijos pos÷džio sekretorei ne v÷liau kaip prieš darbo dieną iki baigiamojo darbo 

gynimo dienos įteikia atsiliepimą apie vadovautą ginamą darbą ir argumentuotą šio darbo 

įvertinimą. Recenzentui ar vadovui nedalyvaujant komisijos pos÷dyje, jų atsiliepimus perskaito 

Komisijos pirmininkas. 

S÷kmingai apgynusiam darbą studentui suteikiamas komunikacijos ir informacijos 

bakalauro ar magistro laipsnis. 

Studentas apie baigiamojo darbo įvertinimą pažymiu informuojamas individualiai. 

Kitais su baigiamojo darbo gynimu, įvertinimu susijusiais klausimais studentui 

informaciją žodžiu suteikia baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas. Jis informuoja 

studentą tik apie baigiamųjų darbų gynimo komisijos sprendimus (informacija apie atskirų 

komisijos narių įvertinimus, diskusijas neteikiama). 

Baigiamųjų darbų komisijos sprendimas yra galutinis ir apeliacine tvarka neskundžiamas. 

Darbą įvertinus, nustatomi jo saugojimo elektronin÷je duomenų baz÷je ir prieigos statusai. 

Ginti pateikti baigiamieji darbai saugomi studijų programą kuruojančiame padalinyje, Vilniaus 

universitete nustatyta tvarka. 

Darbo įvertinimas nurodomas baigiamojo darbo antraštiniame puslapyje, įrašomas: 

įvertinimo pažymys, įvertinimo datą; įrašo baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas. 

Darbo įvertinimą baigiamojo darbo antraštiniame puslapyje pasirašo baigiamųjų darbų gynimo 

komisijos pirmininkas. 

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos pos÷džio protokolas d÷l kvalifikacinio laipsnio 

suteikimo VU Studijų direkcijos nustatyta forma rengiamas dviem egzemplioriais: vienas 

egzempliorius saugomas studijų programą kuruojančiame padalinyje fakultete nustatyta tvarka, 
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kitas – ne v÷liau kaip per vieną darbo dieną po visų tos studijų programos baigiamųjų darbų 

gynimo pateikiamas fakulteto administracijai. 

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos pos÷džio protokolą d÷l kvalifikacinio laipsnio 

suteikimo pasirašo visi ginant dalyvavę komisijos nariai. Į duomenų bazę ir / ar žiniaraštį 

įvertinimą bei darbo prieigos statusą ne v÷liau kaip per vieną darbo dieną po gynimo įrašo 

komisijos pirmininkas. Baigiamųjų darbų gynimo žiniaraštis pateikiamas fakulteto administracijai 

ne v÷liau kaip per vieną darbo dieną po visų tos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo. 

Studentas, negynęs arba neapgynęs baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto. 

Antrą kartą ginti baigiamąjį darbą, sudarius atitinkamą sutartį, leidžiama egzaminų sesijos 

metu ne anksčiau kaip po vienerių metų. Laisvojo klausytojo sutartyje d÷l baigiamojo darbo 

gynimo nurodoma ta studijų forma, kuria yra įvykdyta studijų programa. 

Pirmą kartą neapgynus baigiamojo darbo, sudarius atitinkamą sutartį, leidžiama toliau 

rengti pasirinkta tema gintą, bet neapgintą baigiamąjį darbą arba rengti naują baigiamąjį darbą. 

Antrą kartą neapgynus baigiamojo darbo, sudarius atitinkamą sutartį, turi būti rengiamas 

naujas baigiamasis darbas. 

Baigiamasis darbas ne v÷liau kaip po dvejų metų vieną kartą gali būti ginamas eksternu, 

pasirašant eksterno studijų sutartį, jei darbas ankstesniais studijų metais buvo parengtas, įteiktas ir 

rekomenduotas ginti. Eksternu negali būti ginamas viešai ginant neapgintas darbas (įvertintas 

nepatenkinamai). 

Po gynimo baigiamąjį darbą padaliniui grąžina baigiamųjų darbų gynimo komisijos 

pirmininkas. Baigiamasis darbas saugomas padalinyje penkerius metus. Baigiamųjų darbų 

saugojimą po viešo gynimo fakultete nustatyta tvarka užtikrina padalinio reikalų tvarkytoja. 

Uždarame pos÷dyje apgintas darbas saugomas uždaro gynimo pageidavusioje institucijoje. 

Universitete saugoma tik tokio darbo santrauka. 

Darbo pavadinimą, darbo vadovo pareigas ir pavardę į studentų duomenų bazę įrašo 

katedros reikalų tvarkytoja. 

 

2.3.4.6. Baigiamųjų darbų recenzavimas 

 

Baigiamųjų darbų recenzentus rekomenduoja padalinio, atsakingo už atitinkamas studijų 

programas, d÷stytojai padalinio susirinkime. Recenzentus skiria padalinio vadovas. 

Rekomenduojama, kad recenzuoti darbus būtų kviečiami kitų padalinių, institucijų darbuotojai, 

socialiniai partneriai. 
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Studento baigiamąjį darbą recenzentui perduoda padalinio reikalų tvarkytoja. Recenzentas 

baigiamojo darbo lydraštyje fiksuoja baigiamojo darbo gavimo recenzuoti datą, pasirašo. 

Baigiamojo darbo autoriui raštišką atsiliepimą apie darbą (recenziją) įteikia padalinio 

reikalų tvarkytoja, likus vienai darbo dienai iki paskelbtos baigiamojo darbo gynimo datos, nuo 

14 val. iki padalinio darbo pabaigos. 

 

2.3.4.7. Baigiamųjų darbų vertinimas (10 balų sistema) 

 

Baigiamąjį darbą pažymiu įvertina Komisija uždarame pos÷dyje, dalyvaujant tik 

Komisijos nariams ir prireikus pos÷džio sekretorei (-ui). Jei komisijos narys yra baigiamojo darbo 

vadovas arba recenzentas, jis vertinant vadovautą ar recenzuotą baigiamąjį darbą kaip Komisijos 

narys nedalyvauja. 

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos nariai pirmajame komisijos pos÷dyje aptaria 

baigiamųjų darbų vertinimo sistemą. Galutiniam įvertinimui (4–10 balų skal÷je) turi pritarti visa 

Komisija. Komisijos pritaria balsuodama, paprasta balsų dauguma. Komisijos sprendimu jos 

nariai siūlomus įvertinimus (pažymius) pos÷dyje gali pateikti raštu. Komisijos pirmininko 

prašymu Komisijos narys turi argumentuoti savo siūlomą vertinimą (Komisijos sprendimu – raštu 

arba žodžiu), jei jis gerokai skiriasi nuo kitų Komisijos narių siūlomų įvertinimų. Jei Komisijos 

narių nuomon÷s d÷l baigiamojo darbo vertinimo (žurnalistikos studijų programoje d÷l bendro 

galutinio teorin÷s ir praktin÷s (kūrybin÷s) baigiamojo darbo vertinimo) pasiskirsto po lygiai, 

baigiamojo darbo įvertinimą lemia Komisijos pirmininko siūlomas įvertinimas. 

Komisijos nariai vertina baigiamąjį darbą, jo gynimą, baigiamojo darbo autoriaus 

atsakymus į recenzento, Komisijos narių, kitų viešai ginant baigiamąjį darbą dalyvaujančių 

asmenų klausimus. Komisijos nariai atsižvelgia į recenzento siūlomą darbo įvertinimą, 

argumentuotą baigiamojo darbo vadovo vertinimą. 

Rekomenduojama baigiamojo darbo vertinimo sistema:  

10 

Puikiai 

 

Visi baigiamojo darbo vertinimo kriterijai tenkinami aukštu lygiu. 

Išskirtinis, originalus, išsamus, argumentuotas mokslinę vertę turintis mokslinis tyrimas, kuriame 

keliamos naujos id÷jos arba atliekama nuosekli įvairiapus÷ konkrečios problemos analiz÷, 

originalios argumentuotos išvados, naudojama naujausia mokslin÷ literatūra. Aukšto teorinio lygio 

darbas. Tinkamai įformintas, nepriekaištingos akademin÷s ir rašto kalbos darbas, neturintis nei 

turinio, nei formos trūkumų. Darbo pristatymas aiškus, iliustratyvus, originalus; atsakymai į 

klausimus išsamūs, argumentuoti. 

Bakalauro darbui – darbas tinkamas publikuoti ir gali būti pl÷tojamas bei gilinamas magistrantūroje. 

Magistro darbui – darbas tinkamas publikuoti ir gali būti pl÷tojamas bei gilinamas doktorantūroje 

9 Visi baigiamojo darbo vertinimo kriterijai tenkinami aukštu lygiu, darbas tinka mokslinei 
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Labai gerai publikacijai, tačiau reikia papildyti ir redaguoti 

8 

Gerai 

Tenkinami ne visi baigiamojo darbo vertinimo kriterijai: pasirinkto objekto analiz÷ tikslinga, 

geresnis nei vidutinis mokslinis tyrimas, darbo autoriaus atlikto tyrimo aprašymas turi neesminių 

trūkumų. Baigiamasis darbas turi kai kurių neesminių turinio ir formalių trūkumų 

7 

Vidutiniškai 

Tenkinami ne visi baigiamojo darbo vertinimo kriterijai. Vidutinis mokslinis tyrimas. Labiau 

aprašomasis nei analitinis baigiamasis darbas. Baigiamasis darbas, turintis analiz÷s, turinio ir 

formalių trūkumų. Neturintis išvadų (vietoje išvadų pateikiama darbo santrauka) baigiamasis darbas 

arba baigiamasis darbas su trivialiomis išvadomis. Arba tenkinami visi baigiamojo darbo vertinimo 

kriterijai, tačiau ginant darbą neatsakoma į recenzento, komisijos narių, kitų viešai ginant darbą 

dalyvaujančių asmenų klausimus 

6 

Patenkinamai 

Tenkinami ne visi baigiamojo darbo vertinimo kriterijai. Blogesnis nei vidutinis mokslinis tyrimas. 

Aprašomojo pobūdžio baigiamasis darbas arba nepakankamai išbaigtas darbas, arba turintis 

analiz÷s, dalykinių turinio ir formalių trūkumų darbas. Darbo uždaviniai netinkami darbo tikslui 

pasiekti arba kai kurie svarbūs darbo tikslui pasiekti uždaviniai neįgyvendinami arba įgyvendinami 

iš dalies. Darbo autoriaus atliekamas tyrimas nesusijęs ar menkai susijęs su teorine dalimi. Ginant 

darbą neatsakoma į recenzento, komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų klausimus 

5 

Silpnai 

Aprašomojo pobūdžio darbas yra turinio klaidų, gausu dalykinių, analiz÷s ir formalių trūkumų. 

Darbas neturi teorin÷s dalies arba turi nedidelę (pagal turinį, proporcijas) teorinę dalį. Arba 

tenkinami ne visi baigiamojo darbo vertinimo kriterijai ir pristatant darbą neatsakoma į recenzento, 

komisijos narių, kitų viešai ginant darbą dalyvaujančių asmenų klausimus 

4 

Blogai 

Kompiliacija ar darbas turi plagiato elementų; darbas turi esminių turinio trūkumų (klaidinantis, 

subjektyvus ir pan.). Darbas, kuriame pažeidžiami akademinio sąžiningumo, mokslinio tyrimo 

sąžiningumo principai 

 

2.3.4.8. Baigiamųjų darbų komisijos ataskaita 

 

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas rašo ataskaitą, kurią pristato 

Komunikacijos fakulteto tarybos pos÷dyje. Jei pirmininkas yra socialinis partneris ar asmuo iš 

kitos institucijos, ataskaitą gali pristatyti kitas komisijos narys. 

Ataskaitą sudaro dvi dalys: konstatuojamoji ir apibendrinamoji. Prie ataskaitos pridedami 

(jei yra) Komisijos sprendimo d÷l motyvuoto studento prašymo leisti ginti baigiamąjį darbą 

(darbo vadovui neleidus jo ginti) protokolas ir Komisijos sprendimo neleisti ginti nesavarankiško 

baigiamojo darbo protokolas. Konstatuojamojoje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie 

komisijos darbo trukmę, komisijos narių dalyvavimą komisijos darbe, darbų gynimo statistika 

(kiek apginta darbų, darbų mokslin÷ tematika, darbų įvertinimas, įvertinimo vidurkis, vadovavimo 

statistika, recenzavimo statistika). Baigiamųjų darbų gynimo komisijos ataskaitos 

konstatuojamoje dalyje nurodomi ir negintų baigiamųjų darbų, kurie buvo pateikti nustatytu 

terminu ginti, pavadinimai, autoriai, vadovai ir nurodomos pavard÷s studentų, užregistravusių 
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baigiamuosius darbus, bet jų nepateikusių viešai ginti. Apibendrinamojoje dalyje fiksuojamos 

pastabos ir pasiūlymai baigiamųjų darbų vadovams, recenzentams, rekomendacijos d÷l 

baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo procedūrų. 

 

3. BENDRIEJI TEKSTO REIKALAVIMAI 

 

3.1. Rašto darbų kalba 

 

Studijų rašto darbas (toliau tekste – rašto darbas) turi būti parašytas taisyklinga valstybine 

kalba. Išimtiniais atvejais rašto darbai gali būti pateikiami ir užsienio kalba. 

Terminai, valstybių, jų sostinių ir kiti vietovardžiai, užsienio asmenų pavard÷s, firmų 

vardai, medžiagų, gaminių ir normatyvinių dokumentų žymenys ir t. t. rašomi pagal galiojančius 

Lietuvių kalbos komisijos nutarimus. Pavadinimai užsienio kalbomis verčiami į lietuvių kalbą. 

Rašto darbuose reikia vengti tarptautinių žodžių, juos reik÷tų pakeisti lietuviškais atitikmenimis. 

Jei lietuviški užsienio kalbos terminų n÷ra paplitę ar yra pateikiamas darbo autoriaus terminų 

vertimas, šalia lietuviškų terminų lenktiniuose skliausteliuose turi būti nurodomi termino 

atitikmenys užsienio kalba. 

Rašto darbe turi būti naudojamos lietuviškos kabut÷s („…“), teisingai rašomi trumpieji ir 

ilgieji brūkšniai. 

Kai dažnai tenka kartoti ilgus pavadinimus ar terminus, galima vartoti jų santrumpas. 

Pirmą kartą rašomas visas pavadinimas, o greta skliaustuose nurodoma santrumpa, pavyzdžiui, 

informacin÷s technologijos (toliau tekste – IT). 

Rašto darbų kalba turi būti rišli, nuosekli ir aiški. Reikia vengti publicistin÷s kalbos, o 

vartoti mokslinę kalbą. 

Privalu nepalikti gramatinių, stiliaus, korektūros klaidų. 

 

3.2. Teksto formatavimas ir rašto darbo įforminimas 

 

Rašto darbo tekstas turi būti kokybiškai išspausdintas. 

Rašto darbai turi būti: 

• susegti (segikliais) ir įd÷ti į įmautę (es÷, referatai, projektų, tyrimų ataskaitos), 

• susegami į aplanką (referatai, projektų, tyrimų ataskaitos, praktikos ataskaitos, kursiniai, 

semestriniai darbai). Draudžiama atskirus puslapius d÷ti į atskiras įmautes, 

• įrišami su spirale (projektų, tyrimų, praktikos ataskaitos, kursiniai, semestriniai darbai), 
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• įrišami su spirale arba kietai (baigiamieji bakalauro ir magistro darbai). Baigiamojo 

bakalauro ir magistro darbo paskutiniojo lapo vidin÷je pus÷je turi būti įklijuotas vokas recenzijai, 

kitiems atsiliepimams. 

Tekstas spausdinamas ant balto neliniuoto popieriaus A4 formato lapuose, vienoje lapo 

pus÷je, Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 tarpais tarp eilučių. Antraštiniame puslapyje 

autoriaus pavard÷ ir darbo pavadinimas rašomas Times New Roman 14 pt šriftu, pavadinimas 

paryškinamas (žr. 1 priedą). Išnašų teksto dydis – 10 pt, tarpai tarp išnašų eilučių – viengubi 

(Single). Tarpai tarp žodžių tekste turi būti viengubi, tarpai tarp teksto simbolių – įprasto dydžio 

(0 pt).Viso rašto darbo teksto lygiuot÷ – abipus÷ (išskyrus antraštinį puslapį). 

Tekste atskirus žodžius galima išskirti, paryškinti, pabraukti. Tekste netur÷tų būti 

naudojama daug skirtingų žodžių išskyrimo sistemų. 

Pirmoji kiekvienos struktūrin÷s rašto darbo dalies pastraipa pradedama rašyti nuo puslapio 

kairiojo krašto atitraukiant per 1 cm. 

Teksto puslapyje iš kraštų paliekamos tuščios parašt÷s: 

• kair÷je pus÷je – 30 mm, 

• dešin÷je – 10 mm, 

• viršuje – 20 mm, 

• apačioje – 20 mm. 

Teksto lapai numeruojami ištisai, pradedant antraštiniu (antraštinio lapo ir turinio puslapių 

numeriai nerašomi) ir baigiant priedais. 

Puslapio numeris rašomas teksto apačioje tuščios parašt÷s dešin÷je pus÷je arabiškaisiais 

skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių. Puslapio numerių šrifto dydis – 10 pt. 

Darbo pagrindin÷s dalies tekstas skaidomas į skyrius, poskyrius ir paragrafus, o jei reikia 

ir į punktus. Šios teksto dalys numeruojamos arabiškaisiais skaitmenimis (prie smulkesniųjų 

prirašomi nauji skaitmenys iš dešin÷s), pavyzdžiui: 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.1.2. 

Kiekviena darbo dalis pradedama naujame lape. Skyriai ir poskyriai pradedami tame 

pačiame lape. Skyrių pavadinimai numeruojami, nekeliami, rašomi didžiosiomis raid÷mis, 

pajuodinami, teksto lygiuot÷ – centrin÷. Po jų taškas nededamas. Poskyrių ir smulkesnių 

struktūrinių dalių pavadinimai rašomi mažosiomis raid÷mis, išskyrus pirmąją, teksto lygiuot÷ 

tokia pati. 

Dalių pavadinimai (taip pat žodžiai TURINYS, IŠVADOS, LITERATŪRA) rašomi viena 

eilute žemiau, nei prasideda lapo parašt÷, o skyrių, poskyrių ir kitų smulkesnių struktūrinių dalių 

pavadinimai išskiriami iš prieš juos ir po jų einančio teksto vienos eilut÷s tarpeliais. 

Priedai įvardijami ir spausdinami ant atskirų lapų. 
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3.3. Teksto iliustravimas 

 

Rašto darbuose medžiagai apibendrinti, iliustruoti rekomenduojama naudoti lenteles ir 

paveikslus. 

Paveikslai – tai visa grafin÷, fotografin÷, kartografin÷ ar kita iliustracin÷ vaizdin÷ 

medžiaga. Visos lentel÷s ir iliustracin÷ medžiaga turi tur÷ti pavadinimus ir numerius, lentelių, kitų 

skirtingų rūšių iliustracin÷s medžiagos numeracija turi būti atskira. Visos iliustracin÷s medžiagos 

pavadinimas, numeris rašomi mažosiomis raid÷mis, pradedant didžiąja, virš iliustracin÷s 

medžiagos (lentel÷s ar paveikslo) per lapo vidurį. Iliustracin÷s medžiagos pavadinimo dalis yra 

iliustracin÷s medžiagos numeris, po jo dedamas taškas ir rašomas iliustracin÷s medžiagos 

pavadinimas. Po iliustracin÷s medžiagos pavadinimo taškas nededamas. Lentel÷se ir paveiksluose 

naudojami šriftai, jų dydis gali būti skirtingas negu rašto darbo tekste. Tekste pateikiamos lentel÷s 

ir paveikslai tur÷tų būti kompaktiški ir neužimti daugiau kaip vieną puslapį. Didesn÷s lentel÷s ar 

paveikslai turi būti pateikiami kaip priedai. 

Prie kiekvienos lentel÷s ir paveikslo nurodomas jų autorius ir šaltinis (jei reikia). Jei 

lentelę ar paveikslą sudar÷ pats autorius, turi būti nuoroda į literatūrą, šaltinius, kuriais remiantis 

šios iliustracijos sudarytos. Visų lentelių ir paveikslų be nuorodų autoriumi laikomas rašto darbo 

autorius. 

Visa rašto darbo iliustracin÷ medžiaga turi būti tekste aptariama, analizuojama (ne 

aprašin÷jama), tekste į ją turi būti nuorodos. Nuorodos pateikiamos lenktuose skliaustuose. 

Pavyzdys; 

 

Intelektinio kapitalo valdymo sistema – ,,Skandia Navigatorius“ remiasi holistiniu 

požiūriu į organizacijos veiklą ir jos strateginius tikslus. ‚,Skandia Navigatoriaus“ architektūra 

nesud÷tinga, ją sudaro penkios sferos: finansų, vartotojų, procesų, žmogiškoji ir procesų (žr. 3 

paveikslą). 

 

3 paveikslas. „Skandia Navigatoriaus“ architektūra [12] 
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Rekomenduojama lenteles ar paveikslus pateikti iš karto po nuoroda, tačiau jei puslapyje 

n÷ra pakankamai vietos arba lieka apie trečdalį tuščio puslapio, lentel÷ ar paveikslas gali būti 

pateikiami ir kitame rašto darbo puslapyje. 

 

Teksto iliustravimas lentel÷mis. Rašto darbuose informacijai sisteminti rekomenduojama 

naudoti lenteles. Lentel÷s tinkamos pateikti informaciją, kuri geriau suvokiama eilučių ir stulpelių 

formatu. Lentelių forma, pobūdis priklauso nuo jose pateikiamų duomenų – į lentelių langelius 

gali būti įrašomi skaitmenys, simboliai, tekstas. 

Lentel÷je skiriami: 

• antraštiniai langeliai, 

• duomenų langeliai. 

Rekomenduojama antraštinius langelius vizualiai atskirti (išryškinti jų tekstą arba įr÷minti 

storesn÷mis linijomis, arba panaudoti spalvinį foną). 

Tekstas kiekviename antraštiniame ir duomenų langelyje pradedamas didžiąja raide. 

Užrašai lentel÷s antraštiniuose langeliuose paprasti, aiškūs ir trumpi. Į lentel÷s antraštinius 

langelius įrašyti sutartiniai raidiniai ženklai turi būti paaiškinami po lentele (lentel÷s išnašose) 

arba tekste, kuriame aptariama, analizuojama lentel÷. 

Skaitmenys, simboliai ir tekstas visuose lentelių langeliuose išd÷stomi vienodai (vienodai 

lygiuojant, vienodu eil÷tarpiu, šriftu ir kt.) 

Numeruojant lenteles rašoma: 1 lentel÷, 2 lentel÷, 3 lentel÷ ir kt. Jei tekste yra tik viena 

lentel÷, numeris vis tiek rašomas. Lentel÷s pavadinimas rašomas mažosiomis raid÷mis, pradedant 

didžiąja, virš lentel÷s per lapo vidurį. 

Pavyzdys; 

1 lentel÷. R. Matkevičien÷s nurodoma Lietuvos televizijų produkcijos kilm÷ 2002 m. 

(Socialinių lyčių stereotipų..., 2002, p. 56) 

 

Televizija Originali 

produkcija 

Importuojama 

produkcija 

LTV 72,2% 27,8% 

LNK 35%* 65%* 

TANGO TV 30,8% 69,2% 

 

* Duomenys, nurodyti LNK tinklalapyje : http://www.lnk.lt/ [žiūr÷ta 2002 m. liepos 1 d.]. 
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Bibliografinių nuorodų sąraše nurodoma: 

Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje [interaktyvus]. Atviros Lietuvos 

fondas, Viešosios politikos projektai. [Vilnius], 2002 [žiūr÷ta 2006 m. spalio 12 d.]. Prieiga per 

internetą: <http:// politika.osf.lt/kiti/santraukos/SocialiniuLyciuStereotipai.htm>. 

 

Jei lentelę tenka skaidyti į dvi ar daugiau dalių (pvz., priede, o kartais ir tekste), tai pirmos 

(antros, trečios ir t. t.) dalies apačioje, dešin÷je pus÷je rašoma, pavyzdžiui, „1 lentel÷s tęsinys 

kitame puslapyje“, o prieš perkeltąją lentel÷s dalį nurodoma „1 lentel÷s tęsinys“. 

 

Teksto iliustravimas diagramomis. Surinktų empirinių duomenų analizę, jos rezultatus 

rekomenduojama pateikti vaizdžiai – rašto darbą iliustruoti diagramomis. 

Rašto darbą iliustruojant diagramomis svarbu tinkamai įvardyti koordinačių ašis, parinkti 

skales, kintamuosius. 

Diagramas gali sudaryti linijos, plokščios arba erdvin÷s figūros, tod÷l diagramos yra 

skirstomos į: linijų, stulpelių, juostų ir kt. 

 

Linijų diagramoje taškai, vaizduojantys priklausomas kintamojo dydžio ar rodiklio 

vertes, jungiami tiesiomis linijomis. Pagal ašių skales gali būti daromas ir vertikalus, ir 

horizontalus tinklelis, gali būti daromas vienas kuris nors tinklelis arba nedaromas joks. Būtina 

pažym÷ti ašių skalių vienetų pavadinimus. 

Pavyzdys 

1 diagrama. M. Stonkien÷s nurodoma lietuviškų žurnalų, skirtų vaikams ir paaugliams, 

dinamika Lietuvoje 1990–2002 m. (Socialinių lyčių stereotipų..., 2002, p. 56) 

 

Bibliografinių nuorodų sąraše nurodoma: 

 Metai 
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Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje [interaktyvus]. Atviros Lietuvos 

fondas, Viešosios politikos projektai. [Vilnius], 2002 [žiūr÷ta 2006 m. spalio 12 d.]. Prieiga per 

internetą: <http:// politika.osf.lt/kiti/santraukos/SocialiniuLyciuStereotipai.htm>. 

 

Stulpelių diagramoje atitinkamo dydžio ar rodiklio vert÷ parodoma vertikaliu 

stačiakampiu stulpeliu, tokio stulpelio aukštis yra proporcingas dydžio ar rodiklio vertei pagal 

vertikaliosios ašies skalę. Šioje diagramoje tinklelis braižomas pagal horizontaliosios ašies skalę. 

Kiekvieno dydžio vert÷ ar rodiklis paaiškinami diagramoje arba šalia jos. 

Pavyzdys 

1 diagrama. Informacijos sklaidos problemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juostų diagramoje atitinkamo dydžio ar rodiklio vert÷ parodoma horizontaliu stulpeliu, 

kurio ilgis yra proporcingas dydžio ar rodiklio vertei pagal horizontaliosios ašies skalę. 

Juostų diagramoje tinklelis braižomas pagal vertikaliosios ašies skalę. Kiekvieno dydžio 

vert÷ ar rodiklis paaiškinami diagramoje arba šalia jos. 

Pavyzdys 

1 diagrama. Informacijos sklaidos problemos 
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Sektorių diagramoje braižant skritulį, padalytą į sektorius, parodomos atitinkamo objekto 

sudedamosios dalys procentais (vienas procentas atitinka 3,6° kampo lanką) arba dydžių vert÷s 

proporcingomis dalimis. Kiekvieno sektoriaus vaizduojama dydžio vert÷ nurodoma pačioje 

diagramoje arba kartu su atskirų sektorių pavadinimais greta diagramos. 

Pavyzdys; 

1 diagrama. Informacijos sklaidos problemos UAB „Pavasaris“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tūrio diagrama 

vaizduojami dydžiai ar 

rodikliai 

aksonometrin÷je projekcijoje. Šioje diagramoje stulpelio ar skritulio sektoriaus plotis ir storis 

nesuteikia jokios papildomos informacijos apie vaizduojamą dydžio vertę ar rodiklį. Bet kuri 

stulpelių, juostin÷ ar sektorin÷ diagrama gali būti paversta tūrine. Tūrin÷je sektorin÷je diagramoje 

sektoriai gali būti atskirti vienas nuo kito. 

Pavyzdys 

 

1 diagrama. Informacijos sklaidos problemos UAB „Pavasaris“ 

 

 

 

 

 

 

 

Galima braižyti ir kitokių formų diagramas. 
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4. AKADEMINö RAŠTO DARBŲ ETIKA 

 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentai rašydami rašto darbus, atlikdami 

mokslinius tyrimus privalo vadovautis Vilniaus universiteto akademin÷s etikos kodeksu 

(patvirtintu Vilniaus universiteto Senato 2006 m. birželio 13 d. pos÷dyje, protokolo Nr. S-2006-

05). 

Rašant mokslo darbus, privalu laikytis akademinio sąžiningumo principo. Šiurkščiausiu 

akademinio sąžiningumo principo pažeidimu laikomas plagijavimas. Plagijuotų darbų Komisijos 

sprendimu ginti neleidžiama (žr. 2.3.4.3. Pasirengimas darbo gynimui). Akademinio sąžiningumo 

principą pažeidžia: 

• svetimo kūrinio pateikimas kaip savo, 

• svetimo kūrinio teksto neišskyrimas rašto darbe, 

• svetimos id÷jos perpasakojimas ar citavimas, iliustracin÷s medžiagos ar duomenų 

pateikimas nenurodant šaltinio. (Akademinio sąžiningumo reikalavimų laikymosi užtikrinimas 

aptariamas 2.3.4.2. Studento ir darbo vadovo teis÷s ir pareigos studentui rengiant (rašant) 

baigiamąjį bakalauro, magistro darbą ir 5.1. Citavimo reikalavimai.) 

Studentų mokslo darbai, kaip ir visi kiti mokslo darbai, grindžiami akademine laisve. 

Akademin÷ laisv÷ apima teisę atlikti įvairius mokslinius tyrimus, laisvai, be cenzūros viešinti ir 

skleisti tyrimų rezultatus. Tačiau akademin÷ tyrimų laisv÷ yra saistoma visuomen÷s normomis 

numatoma bendra žmogiškąja tyr÷jo atsakomybe, apibr÷žiama bendrųjų mokslinių tyrimų etikos 

standartais. 

Svarbi mokslinių tyrimų etikos norma yra mokslinio tyrimo sąžiningumo reikalavimas –

mokslin÷ veikla turi būti grindžiama tiesos siekimo idealu. Mokslinio tyrimo sąžiningumo 

principas pažeidžiamas: 

• padirbin÷jant, falsifikuojant tyrimo duomenis, 

• manipuliuojant tyrimo duomenimis, 

• sąmoningai nutylint, slepiant tyrimo hipotezei prieštaraujančius duomenis, 

• sąmoningai pateikiant klaidinamą informaciją apie tyrimo metodiką. 

Mokslinių tyrimų etika ne tik užtikrina tyr÷jo socialinę atsakomybę, ji yra ir visuomen÷s 

galimyb÷s diskutuoti, palankiai ar kritiškai vertinti mokslinio tyrimo rezultatus pagrindas. 

Atliekant mokslinius tyrimus, kuriuose dalyvauja žmon÷s, ypač svarbu paisyti bendrųjų 

mokslinių tyrimų etikos reikalavimų. Mokslinių tyrimų moraliniai imperatyvai numato pagarbą 

asmenų, dalyvaujančių tyrimuose, teis÷tiems interesams ir teis÷ms – turi būti gerbiamas šių 
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asmenų orumas, privatumas, anonimiškumas. Tyr÷jai turi skirti ypatingą d÷mesį įtraukti į tyrimus 

socialiai pažeidžiamus asmenis. Apsaugant vaikus ar kitus socialiai pažeidžiamus asmenis nuo 

piktnaudžiavimo jų patiklumu, eksploatacijos, diskriminacijos, turi būti paisoma specialių tyrimo 

procedūrų (pvz., nepilnamečių apklausai reikalingas jų t÷vų, glob÷jų ar kitų įstatyminių atstovų 

sutikimas). 

Mokslinių tyrimų, kuriuose dalyvauja žmon÷s, etika reikalauja moraliai priimtinų tyrimo 

metodų, atsakingo tyrimuose dalyvaujančių asmenų supažindinimo su tyrimų tikslais, nauda, 

galima žala, nemokamo, laisvo tyrimo informacijos atskleidimo. Pagarba asmeniui lemia 

mokslinių tyrimų vyksmą remiantis dialogu, visų tyrime dalyvaujančių asmenų savanoriškumu. 

Dalyvaujantys tyrimuose asmenys turi teisę priimti savarankiškus sprendimus ir bet kuriuo etapu 

atsisakyti juose dalyvauti. 

 

5. BIBLIOGRAFINIS STUDIJŲ DARBO APIPAVIDALINIMAS 

 

5.1. Citavimo reikalavimai 

 

Autorių teis÷ saugo kūrinį kaip visumą, sudarytą iš turinio ir formos elementų. Tačiau 

kūrinio turinys (kūrinio id÷jos, mintys) n÷ra savarankiškas teisin÷s apsaugos autorių teis÷s 

normomis objektas. Tai reiškia, kad įvairiuose šaltiniuose išreikštas id÷jas galima naudoti be 

kūrinio autoriaus sutikimo. Tod÷l baigiamuosiuose darbuose gali būti teiginių, atkartojančių, 

įkv÷ptų ar pagrįstų kitų autorių kūriniuose išreiškiamomis id÷jomis, tačiau šios id÷jos turi būti 

pateikiamos originalia raiškos forma, t. y. iš kitų autorių darbų sužinotos, suvoktos id÷jos turi būti 

išreiškiamos, atpasakojamos originaliomis login÷mis, lingvistin÷mis konstrukcijomis, kitaip 

sakant, originaliai ir kūrybiškai, jos turi būti perfrazuojamos. Nors autorių teisių normų ir 

nenustatyta tiesiogin÷ kūrinių turinio (id÷jų, teiginių, minčių) teisin÷ apsauga, tačiau viešas 

kūrinio turinio paskelbimas suteikia turiniui netiesioginę apsaugą, jų apsauga užtikrinama 

etin÷mis normomis, tod÷l baigiamajame darbe naudojant kito autoriaus originalias id÷jas, mintis 

turi būti nurodytas šių id÷jų, minčių autorius ir kūrinys, t. y. tas kūrinys, iš kurio šios id÷jos ar 

mintys tapo žinomos. 

Pavyzdys: 

 

Turinys dažniausiai nulemia potencialią socialinę informacijos vertę. Tod÷l informacija per se gali būti 

laikomas prasminis pranešimo turinys – id÷ja (Barlow, 1993). 

 

Bibliografinių nuorodų sąraše nurodoma: 
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BARLOW, John Perry. 1993. The Economy of Ideas: Selling Wine Without Bottles on the Global Net 

[interaktyvus]. [S. l.], 1993 [žiūr÷ta 2006 m. liepos 3 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://homes.eff.org/~barlow/EconomyOfIdeas.html>. 

 

Neder÷tų, slepiant kitų autorių kūrinių ar jų dalių naudojimą bakalauro darbe, kaip id÷jų ir 

minčių naudojimo pateikti pakeistų (atpažįstamai perfrazuotų) kitų autorių kūrinių, jų dalių. Be 

autoriaus sutikimo keičiant kūrinį ar jo dalį pažeidžiama ne tik asmenin÷ neturtin÷ autoriaus teis÷ į 

kūrinio neliečiamybę, bet ir išimtin÷ turtin÷ autoriaus teis÷ – teis÷ perdirbti kūrinį. Tik autoriaus 

leidimu gali būti daromi pakeitimai kūrinyje, autorius turi teisę pats perdirbti kūrinį ar leisti 

perdirbti kūrinį kitam asmeniui. 

Jei kito autoriaus id÷jos ar mintys n÷ra išreiškiamos, atpasakojamos originaliai, yra būtina 

nuoroda (citavimas). Citavimu laikomas pažodinis kito autoriaus kūrinio ar jo dalies 

panaudojimas kūrinyje nurodant autoriaus vardą, jei jis nurodytas kūrinyje, iš kurio citata paimta, 

ir citatos šaltinį (kūrinį ir konkretų kūrinio puslapį – jei tai ne elektronin÷s formos kūrinys). 

Baigiamajame darbe turi būti aiškiai išskiriamas jame naudojamas kito autoriaus kūrinys 

ar jo dalis (kabut÷mis, kursyvu ar kt.). Rekomenduojama kito autoriaus kūrinį ar jo dalį išskirti 

kursyvu. Kito autoriaus kūrinio ar jo dalies išskyrimas yra tinkamas, jei yra aiški naudojamo kito 

asmens kūrinio ar jo dalies (citatos) pradžia ir pabaiga. 

Jei cituojant praleidžiamos kito autoriaus kūrinio vietos (žodis, keli žodžiai, sakinys), 

citatoje turi būti pažymima. Žymima taip: <....>. 

Pavyzdys: 

 

J. P. Barlow teigia, kad dažniausiai informacijos įvertinimas remiasi jos turiniu <...> Suvokimas – kritinis 

elementas, kuris vis labiau naudojamas siekiant informaciją paversti preke <...> (Barlow, 1993). 

 

Bibliografinių nuorodų sąraše nurodoma: 

BARLOW, John Perry. 1993. The Economy of Ideas: Selling Wine Without Bottles on the Global Net 

[interaktyvus]. [S. l.], 1993 [žiūr÷ta 2006 m. liepos 3 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://homes.eff.org/~barlow/EconomyOfIdeas.html>. 

 

Autoriui priklausanti kūrinio vertimo teis÷ neriboja kita kalba išreikšto kūrinio citavimo 

galimyb÷s. Teisę citavimo tikslu kūrinį pateikti tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą 

numato Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 21 straipsnio teis÷s 

normos, tod÷l kūrinį cituoti naudojantis asmuo turi teisę pats išversti cituojamą kūrinį ar jo dalį ir 

pateikti savo kūrinyje. 
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Rekomenduojama darbe citatas pateikti cituojamo kūrinio originalo kalba tik tuo atveju, 

jeigu tai yra būtina tyrimo tikslams ir uždaviniams įvykdyti. 

Teis÷tas kūrinio naudojimas cituoti yra sąlygojamas atitinkamų įstatyminių reikalavimų: 

• citavimas turi būti sąžiningas (citavimo sąžiningumą lemia citavimo tikslas; sąžiningu 

citavimo tikslu gali būti, pavyzdžiui, kitų autorių id÷jų, teiginių, nuomon÷s atskleidimas, analiz÷, 

autorių kūrinių apžvalga, kritiškas kelių autorių id÷jų gretinimas, kritin÷s nuomon÷s 

argumentavimas ir pan.), 

• citavimo apimtis turi neviršyti citavimo tikslui reikalingo masto (galima cituoti tiek, kiek 

reikia, būtina konkrečiam citavimo tikslui), 

• cituojant turi būti nurodytas citatos šaltinis ir autorius, jei jis nurodytas kūrinyje, iš 

kurio paimta citata. 

• gali būti cituojama nedidel÷ kito autoriaus kūrinio dalis. Nedidel÷s citatos apimties 

reikalavimas gali būti netaikomas tik cituojant nedidel÷s apimties kūrinį (pvz., aforizmą, 

miniatiūrą), nes citavimo tikslas gali nulemti ir tokio viso kūrinio ar didesn÷s jo dalies 

panaudojimą cituoti. 

• Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, 

kad gali būti cituojamas tik viešai išleistas ar kitaip viešai paskelbtas kūrinys. Kūrinio viešas 

paskelbimas, viešas išleidimas siejamas su pagrįsta visuomen÷s teise susipažinti su šiuo kūriniu. 

Jei yra ribojama visuomen÷s teis÷ susipažinti su kūriniu ar ši teis÷ d÷l teis÷tų priežasčių negali 

būti tinkamai įgyvendinta (pvz., kūrinio rankraštis atiduotas leidybai, tačiau kūrinys dar n÷ra 

išleistas, kūrinys yra ribotos prieigos – išreiškiamas ribotos prieigos laikmenoje (pvz., kūrinys 

išleistas tik tarnybiniam naudojimui), saugomas ne viešuose fonduose ir kt., jis nelaikomas viešai 

paskelbtu. Tod÷l baigiamuosiuose darbuose negalima cituoti Vilniaus universitete (ar kitose 

aukštosiose mokyklose) skaitytų originalių neviešų paskaitų. Viešos yra tos paskaitos, kurios 

skaitomos viešoje vietoje, neribotam asmenų skaičiui, t. y. jų klausytojų ratas n÷ra griežtai 

apibr÷žtas (pvz., studentų sąrašu). 

Cituojant turi būti įvertinta, ar citata, paimta iš tam tikro konteksto, neiškreipia cituojamo 

autoriaus minties. 

Rekomenduojama išradingai naudotis citatų ženklinimu, vengti to paties markerio 

kartojimo, markeriai turi būti skirtingi, pvz., X šį procesą apibūdina taip; X teigia; anot X; X 

žodžiais tariant; X mano, jog; X pateikia tokią … apibr÷žtį; X įsitikinęs, kad ir pan. 

Autoriaus vardas ir kūrinys, iš kurio paimta citata, nurodomi išnaša. Išnaša – tai trumpa 

bibliografin÷ nuoroda. Citatos šaltinis, darbe minimos publikacijos ir kitų rūšių dokumentai 

nurodomi bibliografin÷se nuorodose ir jų sąrašuose. Išnašų apiforminimas ir jų ryšys su 
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bibliografin÷mis nuorodomis aptariami paragrafe 4.2.4. Tekstin÷s išnašos, jų ryšys su 

bibliografin÷mis nuorodomis. Bibliografinių nuorodų sąrašas. 

 

5.2. Citavimo ir bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymo metodika 

 

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas TK-47 „Bibliotekininkyst÷“ 

1999 metais Lietuvos standartu patvirtino Tarptautin÷s standartizacijos organizacijos (ISO) 

parengtą tarptautinį standartą ISO 690 Informacija ir dokumentai. Bibliografin÷s nuorodos. 2-oji 

dalis. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys. V÷liau Lietuvos standartu įteisintas ir ISO 690 

Dokumentai. Bibliografin÷s nuorodos. Turinys, forma ir struktūra, skirtas spaudiniams aprašyti. 

2007 metais abu standartai bus peržiūr÷ti, sujungti į vieną. Naujasis standartas bus įteisintas kaip 

Lietuvos standartas. Jame bus pateiktos taisykl÷s, kaip sudaryti bibliografines nuorodas į garso 

dokumentus, žem÷lapius ir kitų rūšių dokumentus. Taip pat bus pakoreguoti ir kai kurie 

skirmenys bei elementų pateikimo tvarka. Apie naujojo ISO standarto patvirtinimą galima 

sužinoti Tarptautin÷s standartizacijos organizacijos tinklalapyje. 

Minimuose standartuose apibūdinami bibliografinių nuorodų elementai, nustatoma jų 

pateikimo tvarka ir nuostatos, kaip perrašyti ir pateikti informaciją, gautą iš šaltinio. Kiekvieno 

studijų darbo autoriaus pareiga – prieš pradedant rengti studijų darbą, ypač pirmąjį, savarankiškai 

susipažinti su tarptautinių standartų bibliografin÷ms nuorodoms keliamais reikalavimais. Laiku to 

nepadarius, gali tekti sugaišti daug papildomo laiko netinkamai sudarytoms nuorodoms ištaisyti. 

Šie trumpi metodiniai nurodymai nepakeičia pačių standartų, o tik supažindina su bendriausiais jų 

teiginiais. 

Pagrindinis nuorodoje pateikiamų duomenų šaltinis yra pats cituojamas ar minimas 

dokumentas. Nuorodoje nurodyti duomenys apibūdina konkretų dokumento egzempliorių, kuris 

buvo skaitomas ir studijuojamas, peržiūrimas ir vartojamas. Prioritetinis dokumento duomenų 

šaltinis yra jo antraštinis puslapis, jo atitikmuo ar ekranas, kuriame pateikiama dokumento 

antrašt÷ ar jos atitikmuo. Jeigu elektroniniame dokumente tokio ekrano n÷ra, būtinus duomenis 

galima pateikti iš kito šaltinio – pridedamųjų dokumentų ar pakuot÷s. Kai kurie bibliografiniai 

elementai privalomi (standartuose ir pateikiamuose pavyzdžiuose tai nurodoma). Mūsų šalyje 

dokumentai kirilica netransliteruojami (nelotyninami). Jeigu cituojate šaltinius kinų ar panašia 

kalba, tenka naudotis atitinkamais tarptautiniais transliteravimo standartais. Transliteruoti 

duomenys arba pakeičia vartotus originaliame dokumente, arba papildo (tada apskliaudžiami 

laužtiniais skliaustais). 
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Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti dokumento kalboje, kuria pateikiama nuoroda, 

nusistov÷jusią praktiką. 

Bibliografin÷se nuorodose elementų skirmenų sistema labai paprasta. Dažniausiai 

naudojamas taškas, laužtiniai skliaustai, dvitaškis ar kabliataškis. Elementui pabr÷žti arba 

pagrindiniams nuorodos elementams išryškinti vartojami įvairūs šriftai. 

 

5.2.1. Nuorodos elementų apibūdinimas ir terminų apibr÷žtys 

 

Pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius). Tai asmuo ar kolektyvas, atsakingas už dokumento 

intelektinį ar meninį turinį. Jei pagrindine atsakomybe už kūrinį dalijasi ne daugiau kaip trys 

asmenys ar kolektyvai, reikia nurodyti visus. Keturių autorių dokumentas aprašomas pagal 

pirmąjį, po kablelio kursyvu prirašant „et al.“. Jeigu publikacijoje autoriaus vardas nurodytas tik 

inicialu, jo atskleisti nebūtina. 

Po pavard÷s prieš vardą ar inicialą dedamas kablelis. Po kiekvieno asmenvardžio dedamas 

kabliataškis (taisykl÷ paimta iš LST ISO 690-2, punktas 5.1.3, pavyzdys 1). 

Pavyzdžiai: 

 

MARCINKEVIČIUS, Justinas. 

SAMöNAS, Alvydas; ir KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas. 

GLOSIENö, Audron÷; PETUCHOVAITö, Ramun÷; ir RACEVIČIŪTö, Rasa. 

TVERDOCHLEBOVAS, A., et al. (Autoriaus vardo inicialą atskleisti nebūtina – rašome 

taip, kaip nurodyta spaudinyje). 

 

Jei pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) dokumente nenurodyta, nuorodos pirmuoju elementu 

tampa dokumento antrašt÷. 

 

Antrašt÷. Tai dokumento tinkamas jį įvardijantis žodis ar fraz÷, iš kurių šis dokumentas 

atpažįstamas ir dažnai (bet ne visada) atskiriamas nuo kitų dokumentų. Kitais žodžiais tariant, 

antrašt÷ yra knygos, jos skyriaus, periodinio, tęsiamojo, elektroninio leidinio ar jų dalių 

(straipsnių) pavadinimas. Antrašt÷ rašoma taip kaip šaltinyje. Nuorodoje į dokumentą užsienio 

kalba po antrašt÷s laužtiniuose skliausteliuose galima pateikti vertimą į lietuvių kalbą. 

Pavyzdys: 
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Cataloguing documents: Lithuania and international policy [Katalogavimo dokumentai: 

Lietuva ir tarptautin÷ praktika]. 

 

Bibliografin÷je nuorodoje rašoma ryškiausiai pateiktos formos ar kalbos antrašt÷, kai jų 

būna kelios. Jei dokumente n÷ra antrašt÷s, ji pakeičiama pirmaisiais keliais dokumento žodžiais, 

reiškiančiais baigtinę mintį, o po jų dedamas daugtaškis („…“). 

Pavyzdys: 

 

„J. Masiulio knygynas liov÷si pardavin÷jęs pažangiuosius lietuvių laikraščius …“ 

 

Šaltinio antraštei pabr÷žti vartojami pabraukimai ar įvairūs šriftai. Šio leidinio 

pavyzdžiuose vartojamas kursyvas. 

 

Paantrašt÷. Tai duomenys, paaiškinantys antraštę, informacija apie leidinio tipą, žanrą, 

paskirtį, reng÷jus ir kt., pateikiami antraštiniame lape po antrašt÷s. Paantrašt÷ pateikiama tik 

tokiais atvejais, kai siekiama aiškumo ar identifikavimo tikslais. 

Pavyzdys: 

 

Informatika: vadov÷lis. 

 

Laikmenos rūšis. Tai materialus kūnas (fizin÷ terp÷) informacijai (duomenims) įrašyti 

arba užrašyti, laikyti ir prireikus surasti, atkurti ir perduoti. Elektroniniams dokumentams ją 

būtina nurodyti laužtiniuose skliausteliuose. 

Pavyzdžiai: 

 

[interaktyvus]. 

[CD-ROM]. 

[magnetin÷ juosta]. 

[diskas]. 

 

Be laikmenos, galima apibūdinti ir leidinio rūšį ar tipą, jeigu tai svarbu. 

Pavyzdžiai: 

 

[interaktyvi duomenų baz÷]. 
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[interaktyvus serialinis leidinys]. 

[elektroninis paštas]. 

[straipsnių rinkinys]. 

 

Antrin÷ atsakomyb÷. Tai asmenys ar kolektyvai, atliekantys pagalbines funkcijas 

(redaktoriai, vert÷jai, dailininkai, elektroninio pašto gav÷jai, r÷m÷jai ir kt.) Tai nebūtinas ir retai 

bibliografin÷se nuorodose vartojamas elementas. Žinios apie asmenis, atlikusius pagalbines 

funkcijas (redaktorius, vert÷jus ir pan.), gali būti pateikiamos po antrašt÷s ir laikmenos rūšies. 

Pavyzdžiai: 

 

Iš lenkų k. vert÷ Jonas Antanavičius. 

Vert÷ J. Š. [Jurgis Šaulys]. 

 

Laida. Laida – tai visas rinkinys dokumento egzempliorių, kurių duomenys visiškai 

atitinka vienintelį egzempliorių, laikomą etalonu. Tai būtinas elementas. Jis pateikiamas tokia 

forma: 

2-oji laida. 

5-asis leid. 

IBM / Tandy versija. 

5e éd. 

New enl. ed. 

3rd ed. 

 

Išleidimo duomenys. Tai duomenys apie dokumento išleidimo (publikavimo) vietą, 

leid÷ją ir išleidimo metus. Vieta, kurioje dokumentas buvo paskelbtas, rašoma originalo kalba 

kaip šaltinyje. Jei šaltinyje yra kelios išleidimo vietos, rašoma išryškinta išleidimo vieta. Jei 

išleidimo vietos pateiktos vienodai, rašoma pirmoji, esanti šaltinyje. Kitos išleidimo vietos taip 

pat gali būti rašomos ta pačia tvarka kaip šaltinyje. Jeigu išleidimo vieta nenurodyta, rašoma 

fraz÷s „sine loco“ santrumpa („s. l.“). Po išleidimo vietos dedamas dvitaškis. 

Pavyzdžiai: 

 

Vilnius: 

New York: 

Москва: 
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Cambridge (Mass.): 

London; New York: 

S. l.: 

 

Leid÷jo įvardijimas gali būti rašomas ne visas arba sutrumpintas. Jeigu nuorodoje leid÷jas 

nenurodomas, tai po išleidimo vietos dedamas kablelis. Jei šaltinyje yra keli leid÷jai, rašomas 

išryškintas. Jei leid÷jai pateikti vienodu šriftu, rašomas pirmasis. Po leid÷jo dedamas kablelis. 

Kitus leid÷jus galima irgi rašyti, kiekvieną susiejant su atitinkama išleidimo vieta. 

Jei leid÷jas nežinomas, elgiamasi analogiškai kaip ir su nežinoma skelbimo vieta (rašoma 

fraz÷s „sine nomine“ santrumpa „s. n.“). 

Pavyzdžiai: 

 

Baltos lankos, 

galerija „Vartai“, 

R. Paknio leidykla, 

T. Nelson; Edinburg: TC. & EC. Jack, 

s. n., 

 

Išleidimo data rašoma kaip nurodyta šaltinyje. Žinomos, bet šaltinyje nenurodytos datos 

pateikiamos laužtiniuose skliaustuose. Po išleidimo datos dedamas taškas. 

Pavyzdžiai: 

 

2001. 

[1889]. 

s. a. (fraz÷s „sine anno“ santrumpa). 

 

Atnaujinimo ar taisymo data. Naujų laidų ir versijų elektroniniai dokumentai dažnai 

atnaujinami ir taisomi. Po išleidimo datos, naudojantis šaltinio terminais, rašoma dokumento 

atnaujinimo ar pataisymo data. Po jos dedamas taškas. 

Pavyzdys: 

 

Atnaujinta 2005 m. sausį. 
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Nuorodos sudarymo data. Elektroninių dokumentų apraše būtinai nurodoma nuorodos 

sudarymo data. Ji rašoma mažąja raide laužtiniuose skliaustuose. 

Pavyzdžiai: 

 

[žiūr÷ta 1999 m. geguž÷s 15 d.]. 

[žiūr÷ta 2000 m. geguž÷s 17 d.; 21:15 GMT]. 

 

Apimtis. Spaudinių apimtis nurodoma puslapių, lapų, skilčių, ekranų ir pan. skaičiumi, o 

daugiatomių leidinių – tomų skaičiumi. 

 

Pavyzdžiai: 

 

206 p. 

VI p., 104 sklt. 

VIII, 125 p. 

103 lap. 

2 t. 

 

Serija. Tai grup÷ vienos tematikos ar paskirties dokumentų, turinčių bendrą serijinę 

antraštę ir vienodai apipavidalintų. Serija nurodoma kaip dokumente. Tai nebūtinas nuorodos 

elementas. Prieš ir po jos dedamas taškas. 

Pavyzdžiai: 

 

Įmonių finansai. 

IFLA publications. 

 

Pastabos. Pastabos rašomos monografijos, mokslinio straipsnio, bakalauro darbo ir t. t. 

kalba ir tik tada, jeigu reikia. Apkrauti bibliografinių nuorodų pastabomis neverta. Toliau 

pateikiame įvairių pastabų pavyzdžių. 

Pavyzdžiai: 

 

Prieš antr. aut.: A. B. Klaip÷diškis. 

Parašas: Rimgautas. 

Virš. antr.: Įstatai. 
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Atsp. iš: Bibliografijos žinios, 1938, nr. 5. 

Dalis teksto rus. 

Gretut. tekstas liet., latv. 

Tekstas vienoje lapo pus÷je. 

Nesusegtas leidinys, papildomas kasmet. 

Išsp. rotaprintu. 

Iliustr. 

Portr. 

Schem. 

Santr. angl. 

Bibliogr. išnašose. 

Bibliogr.: p. 214 (23 pavad.). 

Filmų sąrašas: p. 323–327. 

Su r-kle. 

 

Pastabų pateikimo tvarka mažiau reglamentuojama. Jos gali būti pateikiamos pagal 

bibliografin÷s nuorodos elementų, kuriuos liečia tam tikra pastaba, tvarką. Po kiekvienos pastabos 

dedamas taškas. Elektroninio dokumento apraše pastabose pateikiama informacija apie 

dokumento formatą arba su elektroniniu dokumentu susijusių materialių dalių skaičių ir rūšį. Po 

šio elemento dedamas taškas. 

Pavyzdys: 

 

ASCII formatas. 

 

Pastabose taip pat galima pateikti informaciją apie dokumento priedus (vartotojo 

vadov÷lius, garso kasetes), sistemos reikalavimus (pavyzdžiui, konkretų kompiuterio, kuris tinka 

dokumentui naudoti, tipą ir modelį, programin÷s įrangos reikalavimus) ir kt. 

 

Įsigijimo sąlygos ir prieiga. Interaktyviems dokumentams privaloma tvarka pateikiama 

informacija dokumento šaltinio buvimo vietai nustatyti ir identifikuoti („Prieiga per“). Internete 

interaktyvių dokumentų buvimo vietos informacija tur÷tų būti tik apie konkretų matytą 

dokumentą ir, be jo vietos tinkle adreso, tur÷tų būti nurodytas ir prieigos būdas (pavyzdžiui, FTP). 

Prieš adresą dedamas dvitaškis. Adresas suskliaudžiamas (<…>). 

Pavyzdys: 
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Prieiga per internetą: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. 

 

Standartinis numeris. Tai dokumento identifikatorius. Jis paprastai identifikuoja valstybę, 

leid÷ją ir konkretų dokumentą. Tai gali būti tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN), 

tarptautinis standartinis natų leidinio numeris (ISMN), tarptautinis standartinis serialinio leidinio 

numeris (ISSN) ir pan. Jeigu cituojamoje ar minimoje knygoje, daugiatomyje leidinyje ir 

serialiniame leidinyje yra standartinis numeris, jis būtinai rašomas ir bibliografin÷je nuorodoje. 

Neprivalomas aprašant dokumento dalį, teikinį ir pan. knygose ir daugiatomiuose leidiniuose, 

straipsnius ir pan. – serialiniuose leidiniuose. Po jo dedamas taškas. 

Pavyzdžiai: 

 

ISBN 2-7654-0537-9. 

ISSN 1045-1064. 

 

Pagal bibliografinių duomenų apie cituojamus ar minimus dokumentus išsamumą 

bibliografin÷s nuorodos būna trumposios ir išpl÷stin÷s. Mūsų fakulteto studijų darbuose turi būti 

vartojamos išpl÷stin÷s bibliografin÷s nuorodos. 

 

5.2.2. Nuorodos į spaudinius elementai jų pateikimo tvarka 

 

Taisykl÷s, liečiančios atskirus elementus, nurodytos antrajame skyriuje. 

 

5.2.2.1. Spausdintin÷s monografijos (knygos ir daugiatomiai leidiniai)* 

 

Pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) 

Antrašt÷ 

Antrin÷ atsakomyb÷ 

Laida 

Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo metai 

Apimtis 

Serija 
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Pastabos 

Standartinis numeris. 

 

Pavyzdžiai: 

 

Kai dokumentas tik minimas: 

 

DINEIKA, Karolis. Psichofizin÷ treniruot÷. Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras, 

2001. 163 p. ISBN 9086-574-44-7. 

 

LOMINADZE, D. G. Cyclotron waves in plasma. Translated by A. N. Dellis. 1st ed. 

Oxford: Pergamon Press, 1981. 206 p. ISBN 0-08-021680-3. 

 

MOKŠIN, Vadim. Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai: daktaro 

disertacijos santrauka. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2001. 41 p. 

 

Šilal÷s krašto padavimai. Šilal÷: Šilal÷s viešoji biblioteka, 2000. 2 d. 

 

Bibliografinis įrašas: pagrindiniai terminai: Lietuvos standartas LST 1350. 1-asis leid. 

Vilnius: Lietuvos standartizacijos tarnyba, 1994. 14 p. 

 

Kai dokumentuojama citata: 

 

VILŪNIENö, Audron÷; ir VOLBEKIENö, Vida. Kūno kultūros pamoka: metodinis 

leidinys. Kaunas, 2001, p. 45. 

 

ИЕНИШ, Е. В. Библиографический поиск в научной работе: справочное пособие-

путеводитель. Москва, 1982, p. 32–33. 

 

Kaip matote, knygos antrašt÷ išryškinama kursyvu. 

 

5.2.2.2. Spausdintiniai serialiniai leidiniai (žurnalai, laikraščiai ir kiti tęsiamieji 

leidiniai)* 
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Antrašt÷ 

Atsakomyb÷ 

Laida 

Leidinio datos ir / ar numeriai 

Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo metai 

Serija 

Pastabos 

Standartinis numeris. 

 

Pavyzdžiai: 

 

Kai žurnalas tik minimas: 

 

Tarp knygų: Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo 

bibliotekos m÷nesinis žurnalas. 1991-. Vilnius, 1991-. ISSN 0868-8826. 

 

Kai nurodoma, kad autorius peržiūr÷jo ar analizuoja tam tikro laikotarpio žurnalą: 

 

Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries 

Division, Statistics Canada. Preliminary ed. 1970-. Ottawa: Statistics Canada, 1971–1975. Tekstas 

angl. ir pranc. 

ISSN 0700-0758. 

 

Kaip matote, serialinio ir tęsiamojo leidinio antrašt÷ išryškinama kursyvu. 

 

5.2.2.3. Straipsniai iš spausdintinių monografijų (knygų ir daugiatomių leidinių) 

 

Straipsniui: 

Pirmin÷ atsakomyb÷ 

Antrašt÷ 

 

Monografijai (knygai ar daugiatomiam leidiniui): 
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Pirmin÷ atsakomyb÷ 

Antrašt÷ 

Laida 

Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo metai 

Straipsnio vieta monografijoje. 

 

Prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašomas žodelytis „In“ arba „Iš“. Šaltinio 

antrašt÷ išryškinama kursyvu. 

 

Pavyzdžiai: 

 

BULAVAS, Vladas; ir ŠERMOKAS, Albertas. Bibliotekin÷s informacijos sistemos 

aspektai, kuriant LIBIS suvestinį katalogą. In BULAVAS, V. Id÷jos virsta tikrove. Vilnius, 2005, 

p. 137–141. 

MERKYS, Vytautas. Jonas Matusas – XIX amžiaus Lietuvos istorijos tyrin÷tojas. In 

Jonas Matusas: literatūros rodykl÷, 1921–1998. Sudar÷ Ligija Vanagait÷. Marijampol÷, 1999, p. 

8–12. 

MERKYS, Vytautas. Aušrininkai. In Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2000, t. 1, 

p. 103. 

WRIGLEY, E. A. Parish registers and the historian. In STEEL, D. J. National index of 

parish registers. London, 1968, vol. 1, p. 155–167. 

 

5.2.2.4. Spausdintinių serialinių leidinių straipsniai ir kitokie dokumentai 

 

Straipsniui: 

Pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) 

Antrašt÷ 

Antrin÷ atsakomyb÷ 

Serialiniam leidiniui: 

Antrašt÷ 

Laida 

Išleidimo vieta 
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Išleidimo metai, numeracija, straipsnio puslapiai. 

Prieš periodinio ar tęsiamojo leidinio pavadinimą žodelyčio „In“ („Iš“) rašyti nereikia. 

Pavadinimas išryškinamas kursyvu. 

Pavyzdžiai: 

 

BASANAVIČIUS, Jonas. Lietuvių mokslo draugijos dešimties metų apyskaita. Lietuvos 

aidas, 1917, lapkričio 6. 

KVIETKAUSKIENö, Rimalda. Metodin÷ veikla: nauji laikai, nauja samprata. Tarp 

knygų, 1998, nr. 12, p. 9–19. 

VALKIŪNAS, Gediminas; ir IEZHOVA, T. A key for some puzzles in ecological 

parasitology. Ekologija, 2000, nr. 2, p. 27–30. 

WEAVER, William. The collectors: command performances. Photography by Robert 

Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126–133. 

 

5.2.2.5. Patentiniai dokumentai* 

 

Pirmin÷ atsakomyb÷ (paraiškovas) 

Išradimo antrašt÷ 

Antrin÷ atsakomyb÷ 

Pastabos 

Šalis ar išleidusi įstaiga 

Patentinio dokumento rūšis 

Numeris 

Cituoto dokumento išleidimo data. 

 

Pavyzdžiai: 

 

UŽDAROJI AKCINö BENDROVö „KATRA“. Elektromagnetinis šilumos ir vandens 

kiekio skaitiklis. Int. Cl7: G 01 K 17 / 16. Lietuvos patentas, 4851. 2001 10 25. 

CARL ZEISS JENA, VEB. Anordung zur lichtelektrrischen Erfassung der Mitte eines 

Lichtfeldes. Erfinder: W. FEIST, C. VAHNERT, E. FEISTAUER. Int. Cl.3: G 02 B 27 / 14. 

Schweiz Patentschrift, 608 626. 1979 01 15. 
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5.2.3. Nuorodų į elektroninius dokumentus* elementai jų pateikimo tvarka 

 

Taisykl÷s, liečiančios atskirus elementus, nurodytos antrajame skyriuje. 

 

5.2.3.1. Elektronin÷s monografijos, duomenų baz÷s** ir kompiuterių programos*** 

 

Pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) 

Antrašt÷ 

Laikmenos rūšis 

Antrin÷ atsakomyb÷ 

Laida 

Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo data 

Atnaujinimo ar pataisymo data 

Nuorodos sudarymo data 

Serija 

Pastabos 

Įsigijimo sąlygos ir prieiga 

Standartinis numeris. 

 

Pavyzdžiai: 

 

MILIUS, Vacys. Žemaičių etnologijos bibliografija [interaktyvus]. [Vilnius]: Žemaičių 

kultūros draugijos redakcija, 2001 [žiūr÷ta 2001 m. lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://samogitia.mch.mch.mii.lt/KULTURA/etnologija.lt.htm>. 

CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.1. 

[Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994 [žiūr÷ta 1995 m. vasario 10 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. 

 

Patarimas. Jeigu ilgas dokumento adresas išdarko bibliografinę nuorodą, atitinkamoje 

adreso vietoje padarykite tarpelį. 
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5.2.3.2. Elektroninių monografijų, duomenų bazių ir kompiuterių programų dalys 

 

Pagrindinio dokumento pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) (pagrindinis dokumentas yra 

dokumentas su papildymais arba sudarytas iš dalių, kurias galima atskirai identifikuoti ir kurios 

fiziškai ar bibliografiškai yra priklausomos) 

Pagrindinio dokumento antrašt÷ 

Laikmenos rūšis 

Pagrindinio dokumento antrin÷ atsakomyb÷ 

Laida 

Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo data 

Atnaujinimo ar pataisymo data 

Nuorodos sudarymo data 

Skirsnis ar atitinkamas (dalies) žym÷jimas 

Dalies antrašt÷ 

Numeracija pagrindiniame dokumente 

Vieta pagrindiniame dokumente 

Pastabos 

Įsigijimo sąlygos ir prieiga 

Standartinis numeris. 

 

Pavyzdžiai: 

CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.2. 

[Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994 [žiūr÷ta 1995 m. kovo 30 d.]. Chapter VII. A 

Mad Tea-Party. Prieiga per internetą: <http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice_10. 

html#SEC13>. 

 

5.2.3.3. Elektroninių monografijų, duomenų bazių ir kompiuterių programų 

teikiniai* (straipsniai) 

 

Teikinio (straipsnio) aprašo elementai išd÷stomi tokia tvarka: 

 

Teikinio (straipsnio) pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) 
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Teikinio (straipsnio) antrašt÷ 

Pagrindinio dokumento pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) 

Pagrindinio dokumento antrašt÷ 

Laikmenos rūšis 

Pagrindinio dokumento antrin÷ atsakomyb÷ 

Laida 

Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo data 

Atnaujinimo ar pataisymo data 

Nuorodos sudarymo data 

Numeracija pagrindiniame dokumente 

Vieta pagrindiniame dokumente 

Pastabos 

Įsigijimo sąlygos ir prieiga 

Standartinis numeris. 

 

Pavyzdžiai: 

GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos) In Klasikin÷ 

lietuvių literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 

[žiūr÷ta 2002 m. balandžio 26 d.], ekr. 2. Prieiga per internetą: 

<http://anthology.lms.lt/lindex.html>. 

MCCONNELL, W.H. Constitutional History. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. 

Mcintosh’o versija 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-1932-7. 

 

Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad pirmojoje nuorodoje nurodytas konkretus ekranas, kuriame 

yra cituojamas tekstas*. 

 

5.2.3.4. Elektroniniai serialiniai leidiniai (laikraščiai, žurnalai ir kiti tęsiamieji 

leidiniai) 

 

Antrašt÷ 

Laikmenos rūšis 

Laida 
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Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo data 

Nuorodos sudarymo data 

Serija 

Pastabos 

Įsigijimo sąlygos 

Standartinis numeris. 

 

Pavyzdžiai: 

 

Informacijos mokslai [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994–2006 

[žiūr÷ta 2005 m. birželio 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-

mok/inf_mok.html>. 

Journal of Technology Education [interaktyvus]. Blacksburg (Va.): Virginia Polytechnic 

Institute and State University, 1989–2001 [žiūr÷ta 1995 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: 

<gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte>. ISSN 1045–1064. 

 

5.2.3.5. Straipsniai ir kiti teikiniai 

 

Teikinio (straipsnio) pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) 

Teikinio (straipsnio) antrašt÷ 

Serialinio leidinio antrašt÷ 

Laikmenos rūšis 

Leidinio pažym÷jimas 

Atnaujinimo ar pataisymo data 

Nuorodos sudarymo data 

Vieta pagrindiniame dokumente 

Pastabos 

Įsigijimo sąlygos ir prieiga 

Standartinis numeris. 

 

Pavyzdžiai: 
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GUDONIENö, Vilija. Politin÷ visuomen÷ ir informacija. In Informacijos mokslai 

[interaktyvus]. 1998, [nr.] 9 [žiūr÷ta 2001 m. lapkričio 9 d.], ekr. 3. Prieiga per internetą: 

<http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-m-9/index.html>. 

PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to Deliver Complex Electronic 

Documents: Implications for Libraries. In The Public-Access Computer Systems Review 

[interaktyvus]. 1994, vol. 5, no. 3 [žiūr÷ta 1994 m. liepos 28 d.], p. 5–21. Prieiga per internetą: 

<gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-journals/uhlibrary/pacsreview/v5/n3/pricewil.5n3>. 

ISSN 1048-6542. 

 

5.2.3.6. Visa pranešimų sistema* 

 

Antrašt÷ 

Laikmenos rūšis 

Išleidimo vieta 

Leid÷jas 

Išleidimo data 

Nuorodos sudarymo data 

Pastabos 

Įsigijimo sąlygos ir prieiga. 

 

Pavyzdys: 

 

Federal Depository Library Program Files (/GO Depository) [interaktyvus]. Washington, 

D.C.: Government Printing Office [žiūr÷ta 1995 m. vasario 15 d.]. Prieiga per internetą: 

<telnet://federal.bbs.gpo.gov.>. 

 

5.2.3.7. Elektroniniai pranešimai 

 

Pranešimo pirmin÷ atsakomyb÷ (autorius) 

Pranešimo antrašt÷ 

Pagrindin÷s pranešimų sistemos antrašt÷ 

Laikmenos rūšis 

Gav÷jo / gav÷jų antrin÷ atsakomyb÷ 

Pranešimo išsiuntimo vieta 
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Siunt÷jas 

Pranešimo išsiuntimo data 

Nuorodos sudarymo data 

Vieta pagrindin÷je pranešimų sistemoje 

Įsigijimo sąlygos ir prieiga (išskyrus asmeninius ir nepublikuotus pranešimus) 

Pastabos. 

 

Pavyzdžiai: 

 

PARKER, Elliott. Re: Citing Electronic Journals. In Pacs-L (Public Access Computer 

Systems Forum) [interaktyvus]. Houston (Tex.): University of Houston Libraries, 24 November 

1989; 13:29:35 CST [žiūr÷ta 1995 m. sausio 1 d.; 16:15 EST]. Prieiga per internetą: 

<telnet:brsuser @a.cni.org>. 

PRITCHARD, Sarah. You request for Information about ISO Standards [interaktyvus]. 

Pranešimas Margaretai MORRISSON. 18 February 1995 [žiūr÷ta 1995 m. kovo 3 d.]. Asmeninis 

pranešimas. 

 

5.2.4. Nuorodos į rankraštinius ir archyvinius dokumentus 

 

Kol n÷ra Lietuvos standarto bibliografin÷ms nuorodoms į archyvinius dokumentus, 

siūlomas toks jų variantas: 

 

Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей [rankraštis]. Ковно, 

1843. Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, lap. 1–4. 

 

Jeigu byla neturi numerio, o ir nerašoma. Rankraščio buvimo vieta nusakoma tiksliai 

(įstaigos ir skyriaus pavadinimas, asmeninis archyvas ir pan.). Rankraščių ir mašinraščių, parašytų 

ir išspausdintų vienoje lapo pus÷je, apimtis nurodoma lapais (pavyzdžiui, 5 lap.). Archyvų 

pavadinimai gali būti trumpinami (pavyzdžiui, KAA, CVA), tačiau trumpinimai turi būti iššifruoti 

specialiame trumpinimų sąraše, o jeigu jų tik keli – pirmą kartą juos pavartojus. 

 

5.2.5. Tekstin÷s išnašos, jų ryšys su bibliografin÷mis nuorodomis. Bibliografinių 

nuorodų sąrašas 
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Išnaša yra trumpa nuoroda, įterpiama į tekstą skliausteliuose arba kaip pastaba pridedama 

puslapio apačioje, skyriaus ar viso teksto pabaigoje. Jos paskirtis – identifikuoti leidinį ar kitą 

dokumentą, iš kurio paimta citata, perfrazuota id÷ja ir pan., bei nurodyti jos tikslią vietą 

pagrindiniame dokumente. 

Bibliografin÷s nuorodos gali būti pateikiamos išnašose puslapio apačioje arba darbo gale. 

 

1 variantas 

 

Tekstas iš G. Raguotien÷s ir B. Raguočio straipsnio apie V. Biržišką jo raštuose 

„Knygotyros darbai“ (Vilnius, 1998) 

 

V÷lesniuose straipsniuose V. Biržiška pakoregavo kai kuriuos šio veikalo duomenis, raš÷ 

apie kitus laikraščius ir periodin÷s spaudos leidinius. 1943–1944 m. rankraštyje Nežinomi senieji 

lietuvių raštai ir rašytojai mokslininkas kiek tikslino žinias apie pirmąjį lietuvišką periodikos 

leidinį, min÷damas 1823–1824 m. ÷jusį Nusidavimai Dievo karalyst÷je1. Ta tema 1947 m. 

paskelb÷ straipsnį „Seniausias lietuviškas laikraštis ir jo redaktorius N. P. Ostermejeris“, kuris 

įd÷tas į šį rinkinį. V. Biržiškos straipsniai apie lietuvių periodikos ištakas ir pradžią, kaip pažymi 

D. Kaunas, tur÷jo svarbios reikšm÷s tolesniems tyrin÷jimams2. 

Mokslininko plunksnai priklauso ir kitų straipsnių apie lietuviškus laikraščius, ÷jusius 

spaudą atgavus. V. Biržiškai būdingu principu 1954 m. apžvelgti Vilniaus žinių atsiradimo, 

leidimo, krypties, kiti vidinio gyvenimo dalykai3. 

Kaip pažym÷ta, periodikos raidą V. Biržiška siejo su knyga, bibliografija. D÷sninga, kad 

knygos ir bibliografijos istorijos veikaluose įterptos ir periodikos apžvalgos4 <…>. 

Būdamas jautrios sielos jis labai sunkiai išgyveno žmonos Aleksandros netektį (1943 m.), 

savo vienišumą5 <…>. 

Nors V. Biržiškos gyvenimo turinį sudar÷ knyga, kultūra, mokslas, jis nebuvo užsidar÷lis 

tarp knygų. Gyvendamas Jungtin÷se Amerikos Valstijose m÷go pasižmon÷ti, pabūti subuvimuose, 

pažaisti šachmatais, užsukti į jam artimų laikraščių redakcijas pasikalb÷ti6. 

 

Nuorodos puslapio apačioje 

 
1 ŽUKAS, Vladas. Lietuvių knygotyros bruožai. Vilnius, 1989, p. 15. 
2 KAUNAS, Domas. Lietuvių periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16. 
3 BIRŽIŠKA, Vaclovas. Pirmojo dienraščio sukaktis. Keleivis, 1954, gruodžio 8. 
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4 BIRŽIŠKA, Vaclovas. Senųjų lietuviškų knygų istorija. D. 2. Chicago, 1957. 
5 ŠMULKŠTYS, Liudas. Vaclovas Biržiška savais pinigais apmok÷davo studentų studijas. 

Naujienos, 1956, sausio 28. 
6 VANAGAS, J. Metai be Vaclovo Biržiškos. Naujienos, 1957, sausio 12. 

 

Jeigu duodama kartotin÷ nuoroda į tą patį šaltinį, ji trumpinama. 

 

Pavyzdys 

 
7 KAUNAS, išnaša 2, p. 3. 
8 VANAGAS, išnaša 6. 

 

2 variantas 

 

Bibliografin÷s nuorodos gali būti išd÷stytos ir pirmojo elemento, t. y. autorių ar antraščių, 

ab÷c÷l÷s tvarka. Tokiais atvejais bibliografin÷se nuorodose po autoriaus pavardžių įterpiamos 

publikacijos datos. Tai palengvina bibliografin÷s nuorodos paiešką. Vieno autoriaus darbai 

surašomi chronologine tvarka. Mokslinio darbo tekste lenktiniuose skliausteliuose pateikiamas 

pirmasis cituojamo dokumento elementas ir išleidimo metai. Jei tokį pat pirmąjį elementą ir metus 

turi keli dokumentai, jie atskiriami mažosiomis raid÷mis (a, b, c ir t. t.) po metų tuose pačiuose 

skliausteliuose. 

 

Tekstas 

 

V÷lesniuose straipsniuose V. Biržiška pakoregavo kai kuriuos šio veikalo duomenis, raš÷ 

apie kitus laikraščius ir periodin÷s spaudos leidinius. 1943–1944 m. rankraštyje Nežinomi senieji 

lietuvių raštai ir rašytojai mokslininkas kiek tikslino žinias apie pirmąjį lietuvišką periodikos 

leidinį, min÷damas 1823–1824 m. ÷jusį Nusidavimai Dievo karalyst÷je (Žukas, 1991). Ta tema 

1947 m. paskelb÷ straipsnį „Seniausias lietuviškas laikraštis ir jo redaktorius N. P. Ostermejeris“, 

kuris įd÷tas į šį rinkinį. V. Biržiškos straipsniai apie lietuvių periodikos ištakas ir pradžią, kaip 

pažymi D. Kaunas, tur÷jo svarbios reikšm÷s tolesniems tyrin÷jimams (Kaunas, 1991). 

Mokslininko plunksnai priklauso ir kitų straipsnių apie lietuviškus laikraščius, ÷jusius 

spaudą atgavus. V. Biržiškai būdingu principu 1954 m. apžvelgti Vilniaus žinių atsiradimo, 

leidimo, krypties, kiti vidinio gyvenimo dalykai (Biržiška, 1954). 



 78  

Kaip pažym÷ta, periodikos raidą V. Biržiška siejo su knyga, bibliografija. D÷sninga, kad 

knygos ir bibliografijos istorijos veikaluose įterptos ir periodikos apžvalgos (Biržiška, 1957) 

<…>. 

Dirbdamas Kauno universiteto Teisių fakulteto dekanu, V. Biržiška materialiai r÷m÷ 

studentus, apmok÷davo jų studijas, kasmet tam išleisdavęs po 2–3 tūkstančius litų (Pilka, 1956). 

Būdamas jautrios sielos jis labai sunkiai išgyveno žmonos Aleksandros netektį (1943 m.), savo 

vienišumą (Šmulkštys, 1956) <…>. 

Nors V. Biržiškos gyvenimo turinį sudar÷ knyga, kultūra, mokslas, jis nebuvo užsidar÷lis 

tarp knygų. Gyvendamas Jungtin÷se Amerikos Valstijose m÷go pasižmon÷ti, pabūti subuvimuose, 

pažaisti šachmatais, užsukti į jam artimų laikraščių redakcijas pasikalb÷ti (Vanagas, 1957). 

 

Nenumeruoto bibliografinių nuorodų sąrašo darbo gale fragmentas 

 

BIRŽIŠKA, Vaclovas. 1918. Apie knygas ir knygyn÷lius. Voronežas, 1918. [1], 47 p. 

BIRŽIŠKA, Vaclovas. 1929a. Lietuvių knyga spaudos draudimo metu. Kultūra, 1929, nr. 

5, p. 33–37. 

BIRŽIŠKA, Vaclovas. 1929b. Spaudos draudimo klausimai. Kultūra, 1929, nr. 5, p. 249–

253; nr. 6 / 7, p. 316–320. 

BIRŽIŠKA, Vaclovas. 1954. Pirmojo dienraščio sukaktis. Keleivis, 1954, gruodžio 8. 

BIRŽIŠKA, Vaclovas. 1957. Senųjų lietuviškų knygų istorija. D. 2. Chicago, 1957. 

GUSTAITIS, Antanas. 1956. Prof. Vaclovas Biržiška buvo didel÷ dovana lietuvių tautai. 

Naujienos, 1956, sausio 14. 

KAUNAS, Domas. 1991. Lietuvių periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16. 

ŠMULKŠTYS, Liudas. 1956. Vaclovas Biržiška savais pinigais apmok÷davo studentų 

studijas. Naujienos, 1956, sausio 28. 

VANAGAS, J. 1957. Metai be Vaclovo Biržiškos. Naujienos, 1957, sausio 12. 

ŽUKAS, Vladas. 1989. Lietuvių knygotyros bruožai. Vilnius, 1989, p. 15. 

 

Pastaba. Jeigu vienas dokumentas cituojamas keletą kartų, kiekvienu atveju tekstin÷je 

išnašoje reikia nurodyti ir konkretų citatos puslapį. Pavyzdžiui: 

(Biržiška, 1918, p. 5) 

 

3 variantas 
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Galima pasirinkti ir trečiąjį variantą – nuorodų sistemą į numeruotą bibliografinių nuorodų 

sąrašą darbo gale. 

 

Pavyzdys 

 

V÷lesniuose straipsniuose V. Biržiška pakoregavo kai kuriuos šio veikalo duomenis, raš÷ 

apie kitus laikraščius ir periodin÷s spaudos leidinius. 1943–1944 m. rankraštyje Nežinomi senieji 

lietuvių raštai ir rašytojai mokslininkas kiek tikslino žinias apie pirmąjį lietuvišką periodikos 

leidinį, min÷damas 1823–1824 m. ÷jusį Nusidavimai Dievo karalyst÷je [10]. Ta tema 1947 m. 

paskelb÷ straipsnį „Seniausias lietuviškas laikraštis ir jo redaktorius N. P. Ostermejeris“, kuris 

įd÷tas į šį rinkinį. V. Biržiškos straipsniai apie lietuvių periodikos ištakas ir pradžią, kaip pažymi 

D. Kaunas, tur÷jo svarbios reikšm÷s tolesniems tyrin÷jimams [7]. 

Mokslininko plunksnai priklauso ir kitų straipsnių apie lietuviškus laikraščius, ÷jusius 

spaudą atgavus. V. Biržiškai būdingu principu 1954 m. apžvelgti Vilniaus žinių atsiradimo, 

leidimo, krypties, kiti vidinio gyvenimo dalykai [4]. 

Kaip pažym÷ta, periodikos raidą V. Biržiška siejo su knyga, bibliografija. D÷sninga, kad 

knygos ir bibliografijos istorijos veikaluose įterptos ir periodikos apžvalgos [5] <…>. 

Būdamas jautrios sielos jis labai sunkiai išgyveno žmonos Aleksandros netektį (1943 m.), 

savo vienišumą [8] <…>. 

Nors V. Biržiškos gyvenimo turinį sudar÷ knyga, kultūra, mokslas, jis nebuvo užsidar÷lis 

tarp knygų. Gyvendamas Jungtin÷se Amerikos Valstijose m÷go pasižmon÷ti, pabūti subuvimuose, 

pažaisti šachmatais, užsukti į jam artimų laikraščių redakcijas pasikalb÷ti [9]. 

 

Sunumeruoto bibliografinių nuorodų sąrašo, pateikto darbo gale, fragmentas 

 

1. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Apie knygas ir knygyn÷lius. Voronežas, 1918. [1], 47 p. 

2. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvių knyga spaudos draudimo metu. Kultūra, 1929, nr. 5, p. 

33–37. 

3. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Spaudos draudimo klausimai. Kultūra, 1929, nr. 5, p. 249–253; 

nr. 6 / 7, p. 316–320. 

4. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Pirmojo dienraščio sukaktis. Keleivis, 1954, gruodžio 8. 

5. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Senųjų lietuviškų knygų istorija. D. 2. Chicago, 1957. 

6. GUSTAITIS, Antanas. Prof. Vaclovas Biržiška buvo didel÷ dovana lietuvių tautai. 

Naujienos, 1956, sausio 14. 
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7. KAUNAS, Domas. Lietuvių periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16. 

8. ŠMULKŠTYS, Liudas. Vaclovas Biržiška savais pinigais apmok÷davo studentų 

studijas. Naujienos, 1956, sausio 28. 

9. VANAGAS, J. Metai be Vaclovo Biržiškos. Naujienos, 1957, sausio 12. 

10. ŽUKAS, Vladas. Lietuvių knygotyros bruožai. Vilnius, 1989, p. 15. 

 

Kokį iš min÷tų variantų pasirinkti, sprendžia studentas, pasitaręs su darbo vadovu. 

Nuorodos į kelių autorių dokumentą gali būti trumpinamos nurodant tik pirmojo autoriaus 

pavardę ir parašant „et al.“, jei tik sutrumpinimas nesudaro painiavos tarp tekstin÷s nuorodos ir 

bibliografinių nuorodų sąrašo. 

 

6. KAI KURIOS TIPINöS STUDIJŲ DARBŲ KLAIDOS 

 

Nesuformuluota mokslin÷ problema ir neįtikinamai pagrįstas mokslinio rašto darbo 

aktualumas. 

Nesuformuluotas ar neaiškiai suformuluotas darbo tikslas. Nurodyti uždaviniai per menki 

ir neleidžia pasiekti užsibr÷žto tikslo. 

Mokslinio rašto darbo tikslo, struktūros ir išvadų neatitiktis. Pažeidžiama tikslo ir 

uždavinių, skyrių, poskyrių ir paragrafų pavadinimų subordinacija. Pavyzdžiui, paragrafo tema 

platesn÷ už poskyrio temą, poskyrio tema – už skyriaus temą, skyriaus tema – už darbo temą. 

Istoriografin÷je studijų darbo dalyje apsiribojama šaltinių išvardijimu. Joje neišskirti 

pagrindiniai, naujumo elementų turintys tyrimai ir šaltiniai, neapibūdintas konkretus atskirų 

autorių įnašas į problemos sprendimą, neatskleisti jų naudoti metodai. Neaptarti svarbūs kitų 

autorių darbai nagrin÷jama tema. 

Studijų darbo teksto loginio ryšio, minčių ir teiginių d÷stymo nuoseklumo stoka. Jame 

daug pašalinių, tiesiogiai su tema nesusijusių intarpų. N÷ra vientiso, savo d÷stymo stiliaus, 

perimamas kitų autorių stilius. 

Nepakankamas teiginių argumentuotumas, argumentų silpnumas. 

Nekokybiškos baigiamojo darbo išvados. Tarp jų pateikiamos su darbo tema nesusijusios 

ir logiškai iš darbo teksto neišplaukiančios išvados bei pasisavinamos kitų autorių tyrimų išvados. 

Studijų darbas parašytas pirmuoju asmeniu. Tai prieštarauja mokslin÷s komunikacijos 

normoms. Kalbos ir stiliaus klaidos, kalbininkų aprobuotų terminų ir taisyklių nepaisymas, 

pasenusių terminų vartojimas, neapgalvotas jų perk÷limas iš naudotų senų šaltinių, klaidingas 

terminų vartojimas, piktnaudžiavimas tarptautiniais žodžiais ir svetimyb÷mis. Nusižengiama 
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Lietuvių kalbos komisijos nutarimams. Perd÷tas studijų darbo stiliaus emocionalumas, jo 

perkrovimas retoriniais klausimais ir kitais moksliniam darbui nebūdingais elementais. 

Populistinis stilius. 

Citavimo metodikos trūkumai. Studijų darbas perkrautas citatomis ir primena citatų 

rinkinį. Citavimo išradingumo stoka (nevartojamas šalutinis citavimas, apibendrinamosios 

nuorodos, nuolat kartojami tie patys citatos markeriai ir pan.). Šalutinio citavimo atvejais 

iškraipomos perpasakojamų autorių mintys ir teiginiai. Nuorodose į dokumentus nenurodomas 

konkretus citatos puslapis. 

Darbo tekste trūksta nuorodų į pateiktas lenteles, grafikus, schemas, priedus. 

Studijų darbas apipavidalintas ne pagal šiuos metodinius nurodymus. Pavyzdžiui, 

praleidžiami ar ne taip apiforminami atskiri studijų darbo elementai, nenumeruojami priedai arba 

jie neatsispindi turinyje. Bibliografinių nuorodų sąraše nesilaikoma LST ISO 690, LST ISO 690-2 

ir kitų Lietuvos standartų reikalavimų. 

Neatidžiai ištaisyta korektūra. 

 

MOKSLINIAMS RAŠTO DARBAMS RAŠYTI, MOKSLINIŲ TYRIMŲ 

METODOLOGIJAI PARINKTI REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 

 

Analyzing qualitative data. Ed. Alan Bryman and Robert G. Burgess. London; New York: 

Routledge, 2001. 232 p. ISBN 0-415-06063-X. 

BABBIE, Earl. The practice of social research. Belmont: Wadsworth publishing 

company, 1989. 501, [145] p. ISBN 0-534-09726-X. 

BAILEY, Kenneth D. Methods of social research. 4th ed. New York [etc.]: Free press, 

1994. 588 p. ISBN 0029012791. 

BANKS, Marcus. Visual methods in social research. London: SAGE Publ., 2001. 201 p. 

ISBN 0-7619-6364-2. 

BRYMAN, Alan; ir CRAMER, Duncan. Quantitative data analysis with SPSS release 8 

for Windows: a guide for social scientists. London; New York: Routledge, 1999. 303, [1] p. ISBN 

0-415-20697-9. 

CICöNIENö, Viliun÷. Moksliniai tyrimai bibliotekose: metodologija, metodika, rezultatų 

sklaida. Vilnius: Lietuvos nacionalin÷ Martyno Mažvydo biblioteka, 2006. 286 p. ISBN 9955-

541-57-1. 

CURTIS, Joan C. Strategic interviewing: skills and tactics for savvy executives. Westport 

(Conn.): Quorum Books, 2000. 240 p. ISBN 1-56720-358-2. 
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DAYMON, Christine; ir HOLLOWAY, Immy. Qualitative research methods in public 

relations and marketing communications. London: Routledge, 2002. 293 p. ISBN 0-415-22273-7. 

DE VAUS, David. Surveys in social research. 5th ed. London: Routledge, 2002. 379 p. 

ISBN 0-415-26858-3. 

DEGUTIS, Mindaugas. Socialinių tyrimų metodologija: paskaitų konspektai. Kaunas: 

Naujasis lankas, 1999. 83, [1] p. ISBN 9986-896-86-X. 

FLICK, Uwe. Qualitative Sozialforschung: eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: 
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1 PRIEDAS. ANTRAŠTINIO LAPO PAVYZDYS 

 

Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto 

Informacijos ir komunikacijos katedra 

 

_________________________________, 

Studento / -÷s vardas, pavard÷ 

Verslo informacijos vadybos bakalauro studijų programos studentas / -÷* 

 

VERSLO INFORMACIJA ORGANIZACIJOS INTELEKTINIAME KAPITALE: 

APSAUGOS GALIMYBöS 

Bakalauro darbas** 

 

Vadovas doc. dr. ___________________ 



 85  

Vadovo vardas, pavard÷ 

 

Vilnius, 2007 

 

2 PRIEDAS. PRAŠYMO FORMA 

 _____________________________________________, 

 (vardas, pavard÷) 

 Komunikacijos fakulteto 

 dieninių bakalauro / magistrantūros studijų  

 _________________________________ programos _____ kurso studentas (-÷) 

 (studento pažym÷jimo Nr. _____________) 

 

Bibliotekininkyst÷s ir informacijos mokslų instituto Direktorei/ 

Informacijos ir komunikacijos katedros Ved÷jai/ 

Knygotyros ir dokumentotyros instituto Direktoriui/ 

Žurnalistikos instituto Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DöL BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO/ 

DöL MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO/ 

DöL KURSINIO DARBO/ 

DöL MOKSLO TIRIAMOJO DARBO 

 

2007–_____–_____ 

Vilnius 

 

Prašau leisti 2007 / 2008 mokslo metais rašyti BAKALAURO BAIGIAMĄJĮ DARBĄ / 

MAGISTRO BAIGIAMĄJĮ DARBĄ tema: 

______________________________________________________________________________

__ 

 

______________________________________________________________________________

_, 

 

vadovaujant_______________________________________________________________. 



 86  

 

 

Sutinku: 

 _________________________________________________ 

 (vadovo parašas) 

 _____________________________________ 

 (data) 

 

Studento vardas, pavard÷ Parašas 

 

 GAUTA: 

 2007 m. ________________________ 

 

3 PRIEDAS. BAKALAURO IR MAGISTRO DARBŲ LYDRAŠČIO FORMA 

 

Pildo bakalauro / magistro baigiamojo darbo autorius 

 

____________________________________________________________________________ 

(bakalauro / magistro baigiamojo darbo autoriaus vardas, pavard÷) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(bakalauro / magistro baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių kalba) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(bakalauro / magistro baigiamojo darbo pavadinimas anglų kalba) 

Patvirtinu, kad bakalauro / magistro baigiamasis darbas parašytas savarankiškai, nepažeidžiant kitiems 

asmenims priklausančių autorių teisių, visas baigiamasis bakalauro / magistro darbas ar jo dalis nebuvo 

panaudoti kitose aukštosiose mokyklose. 

_________________________________________________ 

(bakalauro / magistro baigiamojo darbo autoriaus parašas) 

 

Sutinku, kad bakalauro / magistro baigiamasis darbas būtų naudojamas neatlygintinai 5 metus Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakulteto studijų procese. 

  _________________________________________________ 

  (bakalauro / magistro baigiamojo darbo autoriaus parašas) 

Pildo bakalauro / magistro baigiamojo darbo vadovas 

 

Bakalauro / magistro baigiamąjį darbą ginti __________________________________ 
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(įrašyti – leidžiu arba neleidžiu) 

_________ _________________________________________________ 

(data) (bakalauro / magistro baigiamojo darbo vadovo parašas) 

Pildo instituto / katedros, kuruojančios studijų programą, reikalų tvarkytoja 

Bakalauro / magistro baigiamasis darbas įregistruotas 

________________________________________________________________________________ 

(instituto / katedros, kuruojančios studijų programą, pavadinimas) 

______________ _______________________________________ 

(data) (instituto / katedros reikalų tvarkytojos parašas) 

Pildo instituto / katedros, kuruojančios studijų programą, vadovas 

 

Recenzentu skiriu _________________________________________________________ 

(recenzento vardas, pavard÷) 

_____________ __________________________________________ 

(data) (instituto / katedros vadovo parašas) 

Pildo recenzentas 

Darbą recenzuoti gavau. _____________ ____________________________ 

(data) (recenzento parašas) 

 

4 PRIEDAS. REFERATO LAPO PAVYZDYS 

 

______________, _____________ 

(studento pavard÷) (studento vardas) 

 

Autoriaus ženklas* Verslo informacija organizacijos intelektiniame kapitale: bakalauro darbas / 

_________________; mokslinis vadovas____________________________; Vilniaus 

universitetas. 

(studento pavard÷, vardas) (vadovo pavard÷, vardas) 

 

Komunikacijos fakultetas. Informacijos ir komunikacijos katedra. – Vilnius, 2002. – 86, [2] lap.: 

lent. – Mašinr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 83–85 (36 pavad.).** 

UDK indeksas*** 

 

Raktiniai žodžiai: intelektinis kapitalas, neapčiuopiami ištekliai, verslo informacija, 

konfidenciali informacija, intelektin÷ nuosavyb÷, patentai, prekių ženklai, juridinio asmens 

vardas, domenas, komercin÷ paslaptis. 
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Bakalauro darbo objektas – verslo informacija. Darbo tikslas – išanalizuoti verslo 

informacijos kaip organizacijos intelektinio kapitalo elemento apsaugos galimybes ir numatyti 

verslo informacijos apsaugos tobulinimo būdus. Darbo uždaviniai: atskleisti intelektinio kapitalo 

sampratą, jo svarbą ūkio subjektui; išskirti ir išanalizuoti intelektinio kapitalo struktūrinius 

komponentus, jų elementus; įvertinti ūkio subjekto verslo informacijos kaip intelektinio kapitalo 

elemento valdymo apsaugos ypatumus; išnagrin÷ti konfidencialios informacijos sampratą; 

išanalizuoti verslo informacijos apsaugą komercine paslaptimi, ištirti informacijos apsaugos 

komercine paslaptimi apsaugos tendencijas didžiosiose Lietuvos verslo įmon÷se. 

Naudojantis mokslin÷s literatūros analiz÷s metodais, taikant alternatyvų ir analogijos 

metodus teorinių intelektinio kapitalo koncepcijų analiz÷je, prieita prie išvados, kad vis 

svarbesniu komercine veikla užsiimančio ūkio subjekto intelektinio kapitalo elementu tampa 

verslo informacija. Taikant apibendrinamosios abstrakcijos metodą pasteb÷ta intelektinio kapitalo 

konkurencin÷s reikšm÷s priklausomyb÷ nuo intelektinio kapitalo valdymo būdų ir priemonių. 

Analizuojant intelektinio kapitalo valdymo sistemą, lyginant neapčiuopiamų išteklių valdymui 

taikomus modelius (Skandia Navigator, D. Urlicho (D. Urlich) ir N. Smolo (N. Small) ir kt.) 

atkreiptas d÷mesys į informacijos išteklų valdymo ypatumus, verslo informacijos apsaugos 

galimybių įvairovę. Palyginus verslo informacijos apsaugos būdus, prieita prie išvados, kad 

skirtingų verslo informacijos apsaugos būdų pasirinkimas priklauso ne tik nuo objektyvių verslo 

informacijos apsaugos galimybių, bet ir nuo subjektyvių komercine veikla užsiimančio ūkio 

subjekto poreikių; taip pat pasteb÷ta, kad, nepaisant nurodomų trūkumų, plačiausias verslo 

informacijos apsaugos galimybes suteikia verslo informacijos apsauga komercine paslaptimi. 

Didžiosiose Lietuvos verslo įmon÷se atlikus sociologinį tyrimą, analizuojant surinktą empirinę 

medžiagą prieita prie išvados, kad tirtose įmon÷se verslo informacija yra svarbiu intelektinio 

kapitalo elementu, kurio apsaugai naudojami įvairių priemonių deriniai bei pasteb÷ta tendencija 

visuose deriniuose verslo informacijos apsaugai naudoti komercinę paslaptį. Bakalauro darbe kaip 

verslo informacijos apsaugos tobulinimo būdai pasiūlomi ir pagrindžiami šeši skirtingi įvairius 

objektyvius verslo informacijos kriterijus tenkinantys verslo informacijos apsaugos deriniai 

(komercin÷s paslapties ir prekių ženklų, komercin÷s paslapties ir patentų ir kt.), užtikrinantys 

intelektinio kapitalo naudojimą ne tik komercine veikla užsiimančio ūkio subjekto veiklos 

stabilumo didinimui, bet ir konkurencinio pranašumo siekimui. 

Bakalauro darbas gali būti naudingas verslo įmon÷ms, vadybos bei informacijos disciplinų 

d÷stytojams ir studentams. 
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5 PRIEDAS. TURINIO PAVYZDYS 

 

TURINYS 

 

ĮVADAS  

1. TARPKULTŪRINö KOMUNIKACIJA IR JOS BARJERAI  

1.1. Tarpkultūrin÷s komunikacijos samprata  

1.2. Tarpkultūrin÷s komunikacijos barjerai  

2. LIETUVIŲ ADAPTACIJA SVETIMOJE KULTŪROJE  

2.1. Adaptacijos procesas  

2.2. Komunikacijos vaidmuo adaptacijos procese  

2.3. Kultūrinis šokas ir readaptacija  

3. READAPTACIJOS PROBLEMOS: TYRIMAS  

3.1. Tyrimo metodologija ir baz÷  

3.2. Tyrimo rezultatai  

3.3. Lietuvių reemigrantų adaptacijos problemos: tyrimo išvados  

IŠVADOS  

Bibliografinių nuorodų sąrašas  

Adaptation of Lithuanians in a strange culture and their readaptation (summary)  

Priedai  

1 priedas. Anketos pavyzdys  

2 priedas. Anketavimo medžiaga  

 

6 PRIEDAS. KURSINIO DARBO PATEIKIMO VILNIAUS UNIVERSITETO ETD 

SISTEMOJE INSTRUKCIJA 

(pareng÷ VU Informacijos ir komunikacijos katedros reikalų tvarkytoja L. Dvareckait÷) 

 

1. Pasirinkite aplikaciją „Kursinio įvedimas į ETD“. Spauskite žalią kryželį skiltyje „Veiksmas“. 
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2. Autorių, darbo vadovą, darbo temą duomenų baz÷ sugeneruos automatiškai. Skiltyje 

„Metaduomenys“ turite įvesti kursinio darbo santraukas lietuvių ir anglų kalbomis, pagrindinius 

žodžius. Nepamirškite nuspausti „Išsaugoti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Į skiltį „Dokumentai“ turite įkelti savo kursinį darbą. Nepamirškite nuspausti „Įterpti“. 

Paspaudę žaliai pažym÷tą raidę „i“, rasite VU Senato patvirtintą Darbų pateikimo elektronin÷je 

informacijos sistemoje tvarką. 
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4. Skiltyje „Tvirtinimas“ turite pasirašyti duomenų teikimo garantiją, užpildyti specialiai tam 

paliktą tuščią vietą ir (būtinai!) pažym÷ti varnele. 

 

5. Po duomenų teikimo garantijos pasirašymo, atkreipkite d÷mesį į „Būseną“. Ji tur÷tų būti – 

„Įvedimas baigtas. Dokumentai įvesti.“ 

 

6. Skiltis „Dialogas“ skirta studento ir d÷stytojo bendravimui studentui rašant ir tobulinant kursinį 

darbą. Kursinis darbas gali būti tobulinamas iki d÷stytojo – darbo vadovo nustatytos datos, tačiau 

ne v÷liau kaip iki einamųjų mokslo metų birželio 15 dienos. Kursinio darbo vadovas pažymiu 

įvertina tą kursinį darbą, kuris yra pateiktas ETD birželio 15 dieną. 

 

7 PRIEDAS. SVARBIOS RAŠTO DARBAMS RAŠYTI DATOS 

Kursinis darbas 
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Iki rugs÷jo 15 d. Su pasirinktu darbo vadovu derinama savarankiškai pasirinkta kursinio darbo tema. 

Patvirtinamas ir viešai paskelbiamas studijų programą kuruojančio padalinio siūlomų 

kursinių darbų temų sąrašas 

Iki spalio 1 d. Pasirenkama ir su vadovu suderinama kursinio darbo tema (parašomas ir studijų 

programą kuruojančiam akademiniam padaliniui įteikiamas prašymas) 

Iki birželio 15 d. arba iki 

sausio 15 d. (kursiniams 

darbams, numatytiems 3,5 

semestruose) 

Laikomasi su kursinio darbo vadovu suderinto kursinio darbo rašymo plano 

Iki birželio 15 d. Tinkami įforminto, įrišto kursinio darbo vienas egzempliorius įteikiamas darbo 

vadovui, kursinio darbo tekstas įvedamas į Vilniaus universiteto ETD (Elektroninių 

tezių ir disertacijų) sistemą 

Iki birželio 30 d.  Kursinis darbas ginamas (pagal poreikį) ir įvertinamas 

 

Baigiamasis bakalauro darbas 

 

Iki rugs÷jo 15 d. Su pasirinktu darbo vadovu derinama savarankiškai pasirinkta bakalauro darbo tema. 

Patvirtinamas ir viešai paskelbiamas studijų programą kuruojančio padalinio siūlomų 

bakalauro darbų temų sąrašas 

Iki spalio 1 d. arba iki 

studijų programą 

kuruojančio padalinio 

nustatytos datos 

(neaikivaizdin÷se 

bakalauro studijų 

programose) 

Pasirenkama ir su vadovu suderinama bakalauro darbo tema (parašomas ir studijų 

programą kuruojančiam akademiniam padaliniui įteikiamas prašymas) 

Iki spalio 10 d.  Studijų programą kuruojančiame akademiniame padalinyje patvirtinamos bakalauro 

darbų temos ir vadovai 

Iki balandžio 1 d.  Studijų programą kuruojančio akademinio padalinio pos÷dyje gali būti keičiama 

bakalauro darbo tema (rašomas prašymas, kuris turi būti vizuotas padalinio vadovo) 

Iki geguž÷s 2 d.  Laikomasi su kursinio darbo vadovu suderinto kursinio darbo rašymo plano 

Iki geguž÷s 2 d. Tinkamai parengtas, įrištas, darbo vadovo vizuotas darbas ir jo kopija elektronin÷je 

laikmenoje įteikiamas kuruojančiam studijų programą padaliniui 

 

Semestrinis magistro mokslo tiriamasis rašto darbas 

 

Iki rugs÷jo 15 d. Su pasirinktu darbo vadovu derinama savarankiškai pasirinkta semestrinio magistro 

mokslo tiriamojo rašto darbo tema. 
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Patvirtinamas ir viešai paskelbiamas studijų programą kuruojančio padalinio siūlomų 

semestrinio magistro mokslo tiriamojo rašto darbo darbų temų sąrašas 

Iki spalio 1 d. Pasirenkama ir su vadovu suderinama semestrinio magistro mokslo tiriamojo rašto 

darbo tema (parašomas ir studijų programą kuruojančiam akademiniam padaliniui 

įteikiamas prašymas) 

Iki birželio 15 d. Laikomasi su semestrinio magistro mokslo tiriamojo rašto darbo vadovu suderinto 

kursinio darbo rašymo plano 

Iki birželio 15 d. Tinkami įforminto, įrišto semestrinio magistro mokslo tiriamojo rašto darbo vienas 

egzempliorius įteikiamas darbo vadovui 

Iki birželio 30 d.  Semestrinis magistro mokslo tiriamasis rašto darbas ginamas (pagal poreikį) ir 

įvertinamas 

 

Baigiamasis magistro rašto darbas 

 

Iki rugs÷jo 15 d. Su pasirinktu darbo vadovu derinama savarankiškai pasirinkta baigiamojo magistro 

rašto darbo tema. 

Patvirtinamas ir viešai paskelbiamas studijų programą kuruojančio padalinio siūlomų 

baigiamųjų magistro rašto darbų temų sąrašas 

Iki spalio 1 d. Pasirenkama ir su vadovu suderinama baigiamojo magistro rašto darbo tema 

(parašomas ir studijų programą kuruojančiam akademiniam padaliniui įteikiamas 

prašymas) 

Iki spalio 10 d.  Studijų programą kuruojančiame akademiniame padalinyje patvirtinamos bakalauro 

darbų temos ir vadovai 

Iki balandžio 1 d. arba iki 

gruodžio 19 d. (1,5 metų 

magistrantūros 

programoms) 

Studijų programą kuruojančio akademinio padalinio pos÷dyje gali būti keičiama 

bakalauro darbo tema (rašomas prašymas, kuris turi būti vizuotas padalinio vadovo) 

Iki geguž÷s 8 d. arba iki 

sausio 4 d. (1,5 metų 

magistrantūros 

programoms) 

Laikomasi su kursinio darbo vadovu suderinto kursinio darbo rašymo plano 

Iki geguž÷s 8 d. arba iki 

sausio 4 d. (1,5 metų 

magistrantūros 

programoms) 

Tinkamai parengtas, įrištas, darbo vadovo vizuotas darbas ir jo kopija elektronin÷je 

laikmenoje įteikiamas kuruojančiam studijų programą padaliniui 

 

                                                 
∗ Žurnalistinio žanro kūrinys numatomas žurnalistikos studijų programose. Reikalavimus šiam 

rašto / vaizdo / garso darbui pareng÷ Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos 

instituto darbuotojai. 
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* Kitaip negu įprastata knygotyroje, tarptautin÷s organizacijos (ISO, IFLA) monografijos sąvoką 

traktuoja savaip. Monografija – neserijinis bibliografinis objektas, vientisas arba sudarytas iš 

numatytų atskirų dalių baigtinio skaičiaus. 

* Serialinis leidinys – bet kokios laikmenos leidinys, leidžiamas numeruotomis ar datuotomis 

dalimis viena po kitos ir numatytas leisti neapibr÷žtą laiką. Jiems priklauso periodiniai, tęsiamieji 

ir serijiniai leidiniai. 

* Patentas – juridinis dokumentas, patvirtinantis išradimo autorystę ir patento savininko išimtinę 

teisę tuo išradimu disponuoti. 

 

* Elektroninis dokumentas – elektroninio pavidalo dokumentas, prieinamas per kompiuterinę 

technologiją. 

** Duomenų baz÷ – informacijos objektų, sukauptų kartu elektroniniu pavidalu pagal vieną 

schemą ir prieinamų kompiuteriu, visuma. 

*** Kompiuterio programa – veiksmų, kuriuos gali atlikti kompiuteris, grafikas arba planas. 

* Teikinys (straipsnis) – nepriklausomas vienetas, sudarantis dokumento dalį. 

* Ekranai skaičiuojami spaudant klaviatūros mygtuką „Page up“. 

* Elektronin÷ pranešimų sistema – tai sistema, kuri perduoda pranešimus elektroniniu būdu per 

kompiuterių komunikacijų tinklą. 

* Kursinių darbų autoriai nurodo kursą ir grupę. 

** Žurnalistikos studijų programos bakalauro darbų autoriai papildomai įrašo: I. Teorin÷ dalis 

arba 

II. Kūrybin÷ dalis. 

* Autoriaus ženklą sudaro darbo autoriaus pavard÷s pirmosios dvi raid÷s ir skaičius. Pastarasis 

nustatomas pagal leidinį: KISINIENö, V. Autorin÷s lentel÷s… 3-asis patais. leid. Vilnius, 1972. 

** Darbas šiame lape aprašomas pagal tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (ISBD) 

taisykles. Pagrindiniai bibliografiniai duomenys be pakeitimų perrašomi iš įrišti parengto darbo 

antraštinio lapo. Darbo apimtis nurodoma lapais. 

*** UDK indeksas nustatomos pagal leidinį: Universalioji dešimtain÷ klasifikacija. Vilnius, 1991. 


