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#VADAS

(ie kursini* ir bakalauro darb* rengimo metodiniai nurodymai skirti VU Kauno 

Humanitarinio fakulteto Kult!ros vadybos specialyb!s studentams. J* tikslas – nurodyti kursini* ir 

bakalauro darb* ra"ymo gaires bei paai"kinti jiems keliamus reikalavimus. 

VU KHF veikianti Kult!ros vadybos studij* programa yra orientuota + visapusi"k, 
"iuolaikin!s kult#ros form* pa-inim, bei + geb!jimus taikyti kult#ros rei"kiniams tiek ekonomin+, 
tiek ir humanitarin+ po-i#r+. Tradicinis po-i#ris + kult#r, yra vertybinis – kult#r, +prasta suvokti kaip 

auk"$iausius pasiekimus meno ir mokslo srityse. Ta$iau pastaraisiais de"imtme$iais daugelyje 

i"sivys$iusi* pasaulio "ali* populiarus tampa ir ekonominis po-i#ris + kult#r, – kult#ra suvokiama 

kaip  paslaugos ar produktai, galintys tapti s!kmingos ekonomin!s region* bei miest* pl!tros 

varikliu. Kult#ros objektais pagr+sti verslai sukuria didel. "i* "ali* bendro vidaus produkto dal+, o j* 
augimas lenkia kit* ekonomikos sektori* augim,.

Dalis VU KHF Kult!ros vadybos studij* programos branduol+ sudaran$i* disciplin* yra 

nukreiptos + -inias bei geb!jimus, reikalingus verslui kult#ros srityje organizuoti ir pl!toti. Kita 

vertus, kult#ra n!ra ir negali b#ti vien tik verslo sritis. Dauguma kult#ros objekt* yra vie"osios 

g!ryb!s, kuri* k#rimu ir i"laikymu daugelyje "ali* r#pinasi valstyb!. Vadybos funkcija "ioje srityje 

– menin. ir visuomenin. vert. turin$i* kult#ros objekt* saugojimas, populiarinimas "alies ir 

tarptautiniu mastu, s,lyg* j* k#rimui sudarymas. Tod!l "alia +prastas vadybininko kompetencijas 

formuojan$i* disciplin*, Kult!ros vadybos studij* programa apima ir disciplinas, formuojan$ias 

geb!jimus analizuoti bei vertinti kult#ros rei"kinius visuomenin!s j* svarbos po-i#riu, matyti j* 
viet, globaliame kontekste. 

Kult!ros vadybos studij* programoje rengiam* kursini* bei bakalauro darb* tikslas yra "iuos 

geb!jimus sudaran$i* -ini* ir geb!jim* vystymas bei +tvirtinimas. Atsi-velgiant + juos sudaryti 

reikalavimai darb* strukt#rai. Kursiniai ir bakalauro darbai taip pat  turi pasi-ym!ti ir 

universitetiniams darbams derama akademine kokybe, kuri, lemia geb!jimas dirbti su informacijos 

"altiniais, akademinio s,-iningumo laikymasis, tinkamas darb* apiforminimas. Tod!l "ie metodiniai 

nurodymai papildyti atitinkamais paai"kinimais ir reikalavimais.

Pirmoji "i* metodini* nurodym* dalis yra skirta kursini* ir bakalauro darb* strukt#rai ir 

bendriesiems j* reikalavimams paai"kinti. Antroje dalyje d!stomi akademinio ra"ymo stiliaus 

principai. Tre$ioje dalyje ai"kinamos citavimo ir nuorod* + tekste naudotus literat#ros "altinius 

ra"ymo taisykl!s. Ketvirtoje – literat#ros s,ra"o sudarymo principai, penktoje – apiforminimo 

reikalavimai, o "e"toje – rekomendacijos bakalauro darbo pristatymui gynimo metu ir vie"o gynimo 

tvarka. Pabaigoje pateikiami titulini* lap* ir kt. pavyzd-iai.

Autor! d!koja recenzent!ms ir VU KHF Filosofijos ir kult#ros studij* katedros d!stytojai dr. 

Aurelijai Novelskaitei u- atid* "io leidinio perskaitym, ir vertingas pastabas.
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1. KURSINI$ IR BAKALAURO DARB$ STRUKT%RA IR BENDRIEJI 

REIKALAVIMAI

Kursinis ir bakalauro darbas VU KHF Kult!ros vadybos studij* programoje traktuojami kaip 

du susij. etapai studento savaranki"kame tiriamajame darbe: pageidautina kursinio metu prad!t, 
tem, t.sti profesin!s praktikos, vykstan$ios 7-jame semestre, metu bei bakalauro darbe, ta"iau 

kursinio ir bakalauro darbo turinys negali sutapti daugiau kaip 40 proc.

1.1. Kursinio darbo strukt&ra ir turinys

Kursinis darbas yra 6-jame studij* semestre ra"omas savaranki"kas teorinis darbas, kuriame 

studentas turi pasirinkti tyrimo objekt, ir surinkti bei i"analizuoti su juo susijusi, mokslin. 
literat#r,. Kursinio darbo apimtis (be pried*) – 1-1,5 spaudos lanko (40 – 60 t#kst. -enkl*). 
Kursinio darbo strukt#r, sudaro #vadas, d$stymas bei  i%vados. Darbo pabaigoje pateikiamas darbe 

naudotos literat#ros s,ra"as. D!stymas skaidomas + skyrius ir poskyrius.

#vadas yra viso darbo „vizitin! kortel!“ – jame glausta forma atsispindi visas kursinis darbas, 

tod!l j+ b#tina para"yti ypa$ tiksliai ir ai"kiai. Neretai galutinis +vado variantas susiklosto tik darbo 

pabaigoje – ta vizija, kuria darbas pradedamas, darbo eigoje kei$iasi, tod!l kai kurie studentai link. 
ra"yti +vad, darbo pabaigoje. Ta$iau tai n!ra gerai, nes +vado ra"ymas darbo prad-ioje padeda 

sukonkretinti darbo vizij,, apgalvoti tinkamiausius jos +gyvendinimo kelius, palengvina darbo 

aptarim, su vadovu. 

Kursinio darbo +vade bendrais bruo-ais pristatoma darbo tema ir jos aktualumas, 

apibr!-iamas darbo objektas, suformuluojamas darbo tikslas ir u&daviniai, +vardinami darbo 

metodai.

Darbo tema atsispindi kursinio pavadinime ir tai yra ta tyrim* sritis arba problema, prie 

kurios tyrin!jim* prisid!ti arba kuri, i"spr.sti siekiama kursiniame darbe. Tai gali b#ti praktinio 

pob#d-io problema, reikalaujanti tarpdisciplininio po-i#rio (pvz., „Darbuotoj* motyvavimo 

ypatyb!s kult#ros organizacijose“), arba vienos i" studijuot* disciplin* atskiro aspekto gilesnis 

tyrimas (pvz. „Kokybini* tyrim* taikymas kult#ros produkt* rinkodaroje“). Darbo tema +vade 

pristatoma tik bendriausiais bruo-ais, su ja susij. teorijos ir po-i#riai d!stomi kursinio darbo 

analitin!je dalyje. 

%vade atskleid-iamas ir pasirinktos darbo temos aktualumas. Tema gali b#ti aktuali praktiniu 

arba teoriniu po-i#riu: pirmuoju atveju, jos aktualum, sudaro galimyb! pritaikyti tyrimo rezultatus 

praktikoje (pvz., i"siai"kinus kult#ros darbuotoj* motyvavimo ypatybes, galima formuluoti 

motyvavimo b#d* tobulinimo pasi#lymus); antruoju atveju, aktualum, sudaro teorinio modelio 

koregavimas, jo testavimas naujais empiriniais pavyzd-iais (pvz., i"analizavus skirtingose "alyse 

paplitusias kult#ros industrij* sampratas, galima pateikti nauj,, bendresn. j* samprat, arba 

parodyti, jog kuris nors modelis apima neesminius kult#ros industrij* bruo-us). Neaktualios darbo 

temos yra tokios, kurios jau yra i"tyrin!tos, atsakymai + jose keliamus klausimus jau surasti.

Pasirenkant kursinio darbo tem' svarbu:

! derinti j, su savo interesais ir ateities tikslais – norimu darbu, karjeros planais;

! atsi-velgti + temos pl!tojimo galimybes profesin!s praktikos metu ir bakalauro darbe;  

! atsi-velgti + temos realizavimo galimybes: ar prieinami jai i"pl!toti reikalingi literat#ros 

"altiniai, ar yra galimyb! gauti jos tyrimui reikalingus duomenis, ar temos +gyvendinimo 

metodai nereikalauja pernelyg dideli* paj!g*.
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Darbo objektas – tai rei"kinys ar procesas, kur+ siekiama tyrin!ti darbe. Jei darbo tema yra 

pvz. „Vie"*j* ry"i* priemoni* efektyvumas kult#ros produkto r!mime“, tai darbo objektas yra 

vie"#j# ry"i# priemoni# efektyvumas. Nors darbo objekto nurodymas da-niausiai i" dalies atkartoja 

tai, kas jau buvo pasakyta pristatant tem,, jis padeda ai"kiau +sivaizduoti, kas konkre$iai bus 

tyrin!jama, + k, sutelkiamas pagrindinis d!mesys.

(alia darbo objekto galima nurodyti ir dalyk' – tai tas tiriamojo objekto aspektas, kuris 

labiausiai atspindi tiriam,j, problem,. Pvz., auk"$iau nurodytoje temoje dalyko formuluot! sutapt* 
su temos pavadinimu: vie"#j# ry"i# priemoni# efektyvumas kult!ros produkto r$mime. Temoje 

„Jaunimo kult#ros produkt* vartojimo ypatyb!s“ darbo objekto formuluot!, nei"skiriant dalyko, 

b#t* tokia: „jaunimo kult#ros produkt* vartojimo ypatyb!s“. Atskyrus darbo objekt, ir dalyk,, 
formuluot! b#t* tokia: „darbo objektas – kult#ros produkt* vartojimas, darbo dalykas – jaunimo 

kult#ros produkt* vartojimo ypatyb$s.“

Darbo temoje „K!rybinio m%stymo lavinimas &aidimais“, tyrimo objektas yra k!rybinio 

m%stymo lavinimas, o tiriamasis dalykas – k#rybinio m,stymo lavinimas &aidimais. Atskiriant 

objekt, ir dalyk, nusakomas ie"komas prie-astinis ry"ys tarp -aidim* ir k#rybinio m,stymo 

lavinimo. Ta$iau tyrimo objekt, galima b#t* nusakyti ir nei"skiriant dalyko, pastar,j+ nurodant 

darbo tiksle: tyrimo objektas – k!rybinio m%stymo lavinimas. Darbe siekiama i"analizuoti jo 

lavinimo &aidimais ypatumus.

Skirti darbo objekt, ir dalyk, pravartu tod!l, kad tai +ne"a ai"kumo, nuskaidrina darbo id!j,. 
Darbo dalykas did-ia dalimi lemia darbo savitum, ir originalum,, nes objektas (tiriami rei"kiniai ir 

procesai) gali b#ti tas pats skirtinguose darbuose, o objekto tyrimo perspektyva ar tiriamasis 

aspektas (dalykas) turi b#ti originalus, negali kartoti to, kas jau yra apie "+ objekt, i"tirta.

Nurodant darbo objekt' svarbu:

! ai"kiai j+ apib#dinti – jeigu darbo objektas yra vie"*j* ry"i* priemon!s, j* s,voka turi b#ti 
paai"kinta ir apibr!-ta; 

! sieti darbo objekt, su pasirinkta tema.

Darbo tikslas turi nuosekliai i"plaukti i" pasirinktos darbo temos ir sietis su darbo objektu. Jis 

atskleid-ia tai, ko siekiama kursiniame darbe, + kok+ klausim, apie darbo objekt, ie"koma 

atsakymo. Kursinio darbo tikslas gali b#ti formuluojamas naudojant veiksma-od-ius „atskleisti“, 

„paai"kinti“ – trumpai tariant, atrasti atsakym, + pagrindin+ darbo klausim,, i"keltos problemos 

sprendim,. Pvz., jeigu darbo tema yra „Darbuotoj# motyvavimas k!rybos organizacijose“, jos 

objektas – darbuotoj# motyvavimo ypatyb$s k!rybos organizacijose, tai darbo tikslas gal!t* b#ti 
„atskleisti darbuotoj# motyvavimo ypatybes k!rybos organizacijose“.

Formuluojant darbo tiksl' svarbu:

! derinti j+ su pasirinkta tema – tikslas negali b#ti platesnis u- tem, arba pernelyg siauras;

! sieti j+ su darbo objektu – tikslas parodo, + kok+ klausim, apie darbo objekt, ie"komas 

atsakymas;

! atsi-velgti + tikslo pasiekimui reikalingas pastangas – tikslas negali b#ti toks, kad jo 

+gyvendinimui reikt* i"spr.sti daugyb. u-davini* ir visos mokslinink* komandos pastang*, jis 

turi atitikti kursinio darbo apimt+.
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Darbo u&daviniai  – tai i"sikeltam tikslui pasiekti reikalingi -ingsniai. U-daviniai parodo, kaip 

bus siekiama tikslo. Paprastai tam, kad k, nors „atskleisti“, reikia susisteminti, i"skirti, apibr$&ti, 

palyginti ir t.t.

Darbo u&daviniai da&nai painiojami su techniniais darbo veiksmais arba u&duotimis. 

Technin$s darbo u&duotys n$ra u&daviniai. Jos gali b#ti tokios:
• atlikti literat#ros analiz.
• parengti tyrimo metodik,
• atlikti apklaus,
• atlikti apklausos duomen* kodavim, 
• ir pan. 

Darbo u&daviniai – tai ne technin$s, o m'stymo u&duotys, kurias i%sprendus pasiekiamas 

darbo tikslas. U-daviniai gali b#ti tokie:
• paai"kinti x ir y teorij* skirtumus 
• apibr!-ti x
• i"skirti z ypatybes
• apib#dinti y samprat,
• +vertinti x poveik+ 
• ir pan.

Formuluojant u&davinius svarbu:

! derinti juos su darbo tikslu – u-daviniai negali b#ti platesni, negu darbo tikslas, jie turi b#ti 
ai"kiai su juo susij.;

! derinti juos tarpusavyje – u-daviniai negali dubliuoti vienas kito arba apimti vienas kit,;

! derinti u-davinius su darbo strukt#ra – analitin!s dalies skyriai paprastai b#na "i* u-davini* 
sprendimas, tod!l u-davini* negali b#ti pernelyg daug, kursiniame darbe galima i"spr.sti apie 

2-4 u-davinius, kuri* sprendimui turi b#ti skirti atitinkami d!stymo skyriai;

! nepainioti u-davini* ir technini* u-duo$i*.

Darbo metodai  – tai i"sikelt* u-davini* sprendimo b#dai. Pla$i,ja prasme metodas yra 

veikimo b#das, naudojamas kokiam nors tikslui pasiekti. Metodai klasifikuojami pagal +vairius 

po-ymius ir kriterijus, j* klasifikacijai skirta daug mokslin!s literat#ros. Kadangi kursiniame darbe 

pagrindinis darbas vyksta su moksline literat#ra ir +vairiais informacijos "altiniais, svarbiausias 

jame taikomas metodas yra mokslin!s literat#ros ir kitos informacijos analiz$, kuri gali b#ti istorin$ 

(kai su tyrimo objektu susij. po-i#riai, id!jos, koncepcijos analizuojami chronologine tvarka, 

parodant j* evoliucij,), problemin$ (kai teorijos analizuojamos tam tikros, darbui svarbios 

problemos, sprendimo po-i#riu), sistemin$ (kai teorijos analizuojamos i" anksto apibr!-tais 

aspektais). Kursiniame darbe taip pat gali b#ti taikomas metaanaliz$s metodas (kit* tyr!j* atlikt* 
empirini* tyrim* analiz!).

Pasirenkant darbo metodus svarbu:

! derinti metodus ir u-davinius – metodas parodo keli,, kuriuo bus sprend-iamas u-davinys;

! nepasirinkti pernelyg daug skirting* metod* – metod* gausa nerodo darbo kokyb!s, geram 

darbui atlikti gali u-tekti ir vieno ar dviej* metod*.

D"stymas. D!stomoji kursinio darbo dalis yra analitin$ – tai su pasirinkt,ja tema ir darbo 

objektu susijusi* po-i#ri* ir tyrimo tradicij*, randam( mokslin$je literat!roje, pristatymas bei 

analiz! (apie analiz. kitus ra"ymo b#dus pla$iau paai"kinta 2 sk.). (i dalis ra%oma perpasakojant, 
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cituojant, analizuojant ir kritikuojant mokslin) literat!r', joje turi b#ti i"d!styta darbo objekto 

samprata, i"ry"kinti kokie nors nauji jos aspektai ar ypatyb!s, susij. su darbo tema.

Pagrindin!s problemos, su kuriomis da-niausiai susiduriama ra"ant "i, dal+, yra didel! 
literat!ros gausa arba literat!ros stygius. Pirmuoju atveju, reik!t* atsirinkti svarbiausius, moksliniu 

po-i#riu reik"mingiausius, "altinius. Moksliniu po-i#riu reik"mingi "altiniai – tai pasirinktos tyrim* 
srities „klasika“: monografijos ir straipsniai, dav. prad-i, daugeliui vaising* empirini* tyrin!jim*. 
Paprastai tokie straipsniai skelbiami akademiniuose -urnaluose, kurie publikacij* atrinkimui taiko 

koleg* recenzavimo (angl. peer review) mechanizm,. Moksliniu po-i#riu reik"ming* darb* 
pagrindu ra"omi vadov!liai, jie nuolat cituojami ma-esn!s apimties ir reik"m!s darbuose. 

Kitas literat#ros "altini* atrankos kriterijus j* gausos atveju – konceptualinis darb* pob#dis. 

Neverta gilintis + publikacijas, tyrin!jan$ias labai specializuotus temos aspektus, tiesiogiai 

nesusijusius su darbo problema. Reik!t* susitelkti ties fundamentaliais darbais, pristatan$iais 

i"baigtas koncepcijas, modelius. Atsirinkti tokius darbus padeda j* santraukos, raktiniai -od-iai. 

%domi ir reikalinga tyrimo objektui informacija gali b#ti ir tiriamoje srityje prakti"kai 

veikian$i* organizacij*, atskir* verslinink*, ekspert* ar analitik* nuomon!s, paskelbtos 

internetin!se svetain!se, populiariojoje spaudoje. Ta$iau %ios nuomon$s negali b!ti teoriniu darbo 

pagrindu. Tai yra nemokslin$ literat!ra, naudinga tik bendram i%prusimui, o kursinis bei 

bakalauro darbai yra b!sim(j( profesional( darbai ir turi remtis moksliniais %altiniais.

Literat#ros stygiaus atveju, reik!t* dar kart, gerai apgalvoti kursinio darbo tem, ir pasitarti su 

kursinio darbo vadovu, ar turimos med-iagos u-teks darbui atlikti. Jeigu studentas turi didel. 
praktinio darbo patirt+ tiriamoje srityje, yra savaranki"kai sukaup.s daug empirin!s med-iagos, 

vadovas gali leisti ra"yti kursin+ darb, remiantis turima med-iaga.

Skaitant d$stymo daliai reikaling' mokslin) literat!r' reik$t( &i!r$ti # j' kriti%kai – net ir 

pripa-int* autori* darbuose pasitaiko klaid*, nenuosekli* ar nepagr+st* teigini*. Pasteb!tus esam* 
mokslini* po-i#ri* tr#kumus galima pamin!ti darbe, parodyti j* tobulinimo galimybes.

Konkretaus kursinio darbo d!stymo dalies strukt#ra priklauso nuo darbo temos. Ta$iau yra 

vienas b#tinas "ios dalies elementas, esantis kiekviename kursiniame darbe – tai darbo objekto 

sampratos pristatymas (pvz., kas tai yra k#rybiniai verslai, kult#ros produktai ir pan.). Jeigu 

mokslin!je literat#roje randamos kelios darbo objekto sampratos (kas da-nai pasitaiko kult#ros 

vadybos teorijoje), jas der!t* palyginti, i"ry"kinti loginius pana"umus ir skirtumus, kriti"kai 

+vertinti. 

D!stymo dalis skirstoma + skyrius ir poskyrius. Akademiniuose darbuose yra nusistov!jusi 

arabi"kais skaitmenimis numeruojam* dali* ir poskyri* sistema (-r. 4 pried,). Dalys, skyriai ir 

poskyriai darbo turinyje ir tekste numeruojami taip pat. Skyri* ir poskyri* pavadinimai 

formuluojami taip, kad  i"reik"t* pagrindin. juose d!stomo teksto mint+, nuosekliai siet*si vieni su 

kitais. Pasi&i!r$jus # darbo turin# turi b!ti suprantama darbo ra%ymo logika – skyri( pavadinimai 

turi atspind$ti siauresnius temos aspektus, poskyri( pavadinimai skaidyti skyriaus pavadinim', 

juos turi jungti bendri raktiniai &od&iai. Darbo tekste negali b#ti „tu"$i*“ poskyri* pavadinim*, t.y. 

toki*, po kuriais neseka joks tekstas.

Ra%ant d$stom'j' kursinio darbo dal# svarbu:

! atrinkti temai reikaling, med-iag, – neapkrauti dalies neesmini* ir nereik"ming* temos aspekt* 
apra"ymu;

! pateikti temai tinkam, med-iagos kiek+ – kursinis negali -ymiai vir"yti ar nesiekti nurodytos 

apimties; 

! med-iag, d!styti ai"kiai ir sistemingai – dalis turi b#ti suskirstyta + skyrius ir poskyrius, j* 
pavadinimai turi b#ti ai"k#s ir tiksl#s, sietis tarpusavyje, atspind!ti d!stymo logik,.
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I'vados yra svarbiausia kiekvieno mokslinio tiriamojo darbo dalis. /ia pristatomi svarbiausi 

atlikto darbo rezultatai, +vade i"kelt* u-davini* sprendimai. I"vados turi b#ti formuluojamos 

glaustai ir ai"kiai, d!stomos sunumeruotomis pastraipomis, jose negali b!ti citat(, teigini(, 

nei%plaukian"i( i% darbo turinio.

Formuluojant i%vadas svarbu:

! i"vados turi b#ti susij. su +vade suformuluotu tikslu ir u-daviniais – jose tur!t* atsispind!ti 
darbo u-davini* sprendimai ir atsakymas + pagrindin+ i"kelt, klausim,; 

! i"vados turi b#ti formuluojamos kaip teiginiai, kuriuos galima patvirtinti arba paneigti, 

negalima j* formuluoti hipotetiniais ar s,lyginiais teiginiais. 

Literat&ros s(ra'as – apima visus "altinius, kuriais studentas naudojosi ra"ydamas darb,. 
Minimalus akademini( %altini( skai$ius kursinio darbo literat#ros s,ra"e – 10. Techniniai 

reikalavimai s,ra"o sudarymui nurodomi 3-ame "io leidinio dalyje. Literat#ros s,ra"as yra labai 

svarbi darbo dalis, kadangi $ia ai"kiai atsispindi darbo autoriaus geb!jimas atsirinkti patikimus, 

moksliniu po&i!riu reik%mingus, literat#ros "altinius bei tinkamai juos apra"yti.

(alia mokslini* "altini*, literat#ros s,ra"as apima ir kitus, +vairaus pob#d-io informacinius 

"altinius, susijusius su tyrimo objektu (statistikos rinkinius, katalogus, organizacij* apskaitos ir 

atskaitomyb!s dokumentus, Lietuvos Respublikos teis!s aktus, politinius strateginius dokumentus ir 

pan.). % s,ra", turi b#ti +traukta ir informacija i" internetini* "altini*, atitinkamai juos apra"ant 

(internetini* "altini* apra"ymo nurodymai pateikiami 3-ame "i* metodini* nurodym* skyriuje).

Sudarant literat!ros s'ra%' svarbu:

! laikytis vienod* apra"ymo taisykli* tos pa$ios r#"ies "altiniams;

! + s,ra", +traukti tik „gyvus“ "altinius – t.y. tuos, kurie cituojami, minimi arba nurodomi darbe. 

1 lentel!
Kursinio darbo sudedamosios dalys ir j! apiforminimo reikalavimai

Kursinio darbo 
sudedamosios dalys 
eil"s tvarka

Apiforminimo reikalavimai

Titulinis lapas Apiforminamas pagal pavyzd+, pateikt, 1-me "i* metodini* nurodym* priede.

Turinys Apima visas sudedam,sias darbo dalis: santrump* s,ra",, lenteli* ir paveiksl* s,ra"us, +vad,, 
d!stymo skyrius ir poskyrius,  i"vadas, literat#ros s,ra",,  priedus (jeigu j* ma-iau negu penki, 
jeigu daugiau, turinyje nurodomas tik pried* s,ra"o puslapis, o pats s,ra"as dedamas prie" 
priedus). Numeruojamos tik strukt#rin!s dalys, t.y. d!stymo skyriai ir poskyriai (1, 1.2, 1.2.1).

Santrump! s(ra'as Apiforminamas pagal pavyzd+, pateikt, 5-ame "i* metodini* nurodym* priede.

Paveiksl! ir lenteli! 
s(ra'as

Apiforminamas pagal pavyzd+, pateikt, 6-ame "i* metodini* nurodym* priede.

#vadas %vadas apima darbo temos, jos aktualumo, darbo objekto,  tikslo, u-davini* ir metod* apra"ym,. 
(ios +vado potem!s i"skiriamos, ta$iau nenumeruojamos.

D"stymas Konkretaus kursinio darbo d!stymo dalies strukt#ra priklauso nuo darbo temos ir objekto, ta$iau 
visada apima objekto sampratos i"ai"kinim,, remiantis mokslin!s literat#ros perpasakojimu, 
citavimu, analizavimu ir kritika.

I'vados Darbo i"vados pateikiamos atskiromis sunumeruotomis pastraipomis.

Literat&ra Pateikiami naudot* literat#ros "altini* apra"ai, sudaryti pagal 3 skyriuje nurodytus reikalavimus.

Pried! s(ra'as Apiforminamas pagal pavyzd+, pateikt, 6-ame "i* metodini* nurodym* priede.

Priedai Pateikiami priedai, apiforminti pagal 5-ame "i* metodini* nurodym* skyriuje nurodytus 
reikalavimus.
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1.2. Bakalauro darbo strukt&ra ir turinys

Bakalauro darbas – tai kvalifikacinis baigiamasis darbas, kur+ s!kmingai apgynus suteikiamas 

bakalauro vardas. Bakalauro darbo paskirtis – pritaikyti studij* metu +gytas -inias bei +g#d-ius 

savaranki"kame moksliniame tiriamajame darbe. Ra"ydamas "+ darb, studentas turi pasirinkti 

tyrimo problem,, i"studijuoti su ja susijusi, mokslin. literat#r,, parengti metodologin. empirinio 

jos tyrimo program, bei "+ tyrim, +gyvendinti. 

Bakalauro darbo apimtis (be pried*) – 2-3 spaudos lankai (80 – 120 t#kst. -enkl* be tarp*). 
Strukt#ros po-i#riu bakalauro darb, sudaro #vadas, teorin$ ir empirin$ dalys bei i%vados. Darbo 

pabaigoje pateikiamas jame naudotos literat#ros s,ra"as. Teorin! ir empirin! dalys skaidomos + 
skyrius ir poskyrius.

Bakalauro darbo )vadas ra"omas pagal tuos pa$ius principus, kaip ir kursinio. /ia, kaip ir 

kursiniame darbe, turi b#ti bendrais bruo-ais pristatoma darbo tema ir jos aktualumas, 

apibr!-iamas darbo objektas, suformuluojamas darbo tikslas ir u&daviniai, +vardinami darbo 

metodai. Skirtingai nuo kursinio darbo 'vado, bakalauro 'vade dar turi b!ti glaustai paai"kinta 

darbo strukt!ra (darbo dali*, skyri* ir poskyri* turinys), taip pat nurodyta, kiek darbe yra puslapi*, 
paveiksl*, lenteli*, pried* ir literat#ros "altini*. Tai palengvina bakalauro darbo oponento ir 

recenzento darb,.
Teorin"  bakalauro darbo dalis – tai su pasirinkt,ja tema ir darbo objektu susijusi* teorij* ir 

tyrimo tradicij* pristatymas bei analiz!. Teorin!je dalyje tur!t* i"ry"k!ti tiriamojo objekto samprata, 

apibendrintas jo tyrimo modelis. Dalis skirstoma + skyrius ir poskyrius. (i dalis ra"oma remiantis 

tais pa$iais principais, kaip  ir kursinio darbo d!stymo dalis ir gali ja remtis, ta$iau bakalauro ir 

kursinio darbo tekstas negali sutapti daugiau kaip 40 proc. 

Teorin! bakalauro darbo dalis ra"oma remiantis moksliniais %altiniais, t.y. akademiniuose 

-urnaluose paskelbtais straipsniais, monografijomis. Pagalbiniai "altiniai ra"ant "i, dal+ gali b#ti 
+vair#s patikimi informaciniai leidiniai (statistikos departamento, kit* valstybini* institucij* 
leidiniai ir interneto svetain!s), apginti bakalauro ir magistro darbai, disertacijos.

%domi ir reikalinga informacija gali b#ti ir tiriamoje srityje prakti"kai veikian$i* organizacij*, 
atskir* verslinink*, ekspert* ar analitik* nuomon!s, paskelbtos internetin!se svetain!se, 

populiariojoje spaudoje. Ta$iau %ios nuomon$s negali b!ti teoriniu darbo pagrindu. Tai yra 

nemokslin$ literat!ra, skirta bendram i%prusimui, o bakalauro darbas yra b!sim(j( profesional( 

darbas ir turi remtis moksliniais %altiniais.

Konkretaus bakalauro darbo teorin!s dalies strukt#ra priklauso nuo darbo temos. B!tinas %ios 

dalies elementas yra darbo objekto sampratos pristatymas (pvz., kas tai yra k#rybiniai verslai, 

kult#ros produktai ir pan.), pagrindini* darbo s'vok( konceptualizacija. Jeigu mokslin!je 

literat#roje randamos kelios darbo objekto sampratos (kas da-nai pasitaiko kult#ros vadybos 

teorijoje), jas der!t* palyginti, i"ry"kinti loginius pana"umus ir skirtumus.

Ra%ant teorin) bakalauro darbo dal# svarbu:

! atrinkti temai reikaling, med-iag, – neapkrauti dalies neesmini* ir nereik"ming* temos aspekt* 
apra"ymu;

! pateikti temai tinkam, med-iagos kiek+ – teorin! dalis turi b#ti pakankama po jos sekan$iai 

metodologinei tyrimo programai parengti, ji netur!t* b#ti nei perd!m i"t.sta, nei pernelyg 

glausta. Maksimali jos apimtis – 50% viso darbo teksto;

! med-iag, d!styti ai"kiai ir sistemingai – dalis turi b#ti suskirstyta + skyrius ir poskyrius, j* 
pavadinimai turi b#ti ai"k#s ir tiksl#s, atspind!ti d!stymo logik,.
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Pagrindiniai %ios dalies vertinimo kriterijai, kuriais remiasi bakalauro darbo recenzentas, yra 

tinkamas med-iagos atsirinkimas, logi"kas jos susisteminimas, nuoseklus d!stymas ir 

pakankamumas toliau darbe atliekamam tyrimui pagr+sti. 

Empirin" bakalauro darbo dalis – tai bakalauro darbe keliamos problemos empirinio tyrimo 

programos pristatymas bei pagrindimas ir jo rezultat* analiz! bei interpretacija. (i dalis apima tris 

skyrius (jie gali b#ti skaidomi + poskyrius), kuriuose paai"kinama: 

1) tyrimo metodologija – pirmiausia "ioje dalyje pristatoma ir pagrind-iama empirinio 

tyrimo programa (planas);

2) tyrimo eiga – toliau nupasakojama reali tyrimo eiga (kaip pavyko +gyvendinti plan,);
3) tyrimo rezultatai – k, pavyko i"siai"kinti tyrimo metu.

Metodologiniame empirin"s dalies skyriuje turi b&ti nurodyta ir pagr)sta:

1. Tyrimo tikslas. Tyrimo tikslas yra siauresnis negu viso bakalauro darbo (paprastai juo tampa 

vienas i" darbo +vade i"vardint* u-davini*), jis turi b#ti vienas ir labai ai"kiai suformuluotas. 

Tyrimo tikslas gali b#ti: „atskleisti“, „paai"kinti“, „+vertinti“ ir pan.

2. Tyrimo u&daviniai. Tyrimo u-daviniai – tai jo tikslui pasiekti reikalingi -ingsniai. Jie parodo, 

kaip bus siekiama tyrimo tikslo. Tyrimo u-daviniai turi b#ti ai"kiai susij. tyrimo tikslu. 

3. Tyrimo pob!d&io pagrindimas. Tyrimo pob#d-io pagrindimas – tai paai"kinimas, koks tyrimas 

– kiekybinis ar kokybinis bus atliekamas ir kod!l. Tyrimo pob#d-io pasirinkim, paprastai lemia 

tyrimo tikslas, pvz. tyrimo tikslas „+vertinti“ arba „numatyti“  reikalauja skai$iais pagr+sto 

atsakymo, tuo tarpu tyrimo tikslas „atskleisti“ arba „paai"kinti“ reikalauja interpretacijos, 

-odinio paai"kinimo. Tyrimo pob#d+ taip  pat lemia problemos i"tirtumo laipsnis, i"ankstin!s 

informacijos gausa, galimyb! suformuluoti tikslias hipotezes. Kai kurie tyrimo b#dai – pvz. 

atvejo analiz! – apima abiej* r#"i* (tiek kokybinius, tiek ir kiekybinius) metodus, tod!l tokie 

tyrimai gali b#ti pavadinti mi"riais.

Pasirinkus kiekybin# tyrim', metodologiniame skyriuje toliau apra%oma:

1) Tyrimo hipotez$s. Tyrimo hipotez!s yra preliminar#s atsakymai + klausimus, susijusius su 

tyrimo problema. Tyrimo hipotez!s turi b#ti pagr+stos ir suformuluotos taip, kad tyrimo 

metu surinkti duomenys gal!t* jas patvirtinti arba paneigti. Ai"kiai suformuluoti hipotezes 

padeda tyrimo kintam*j* apibr!-imas.

2) Generalin$ aib$. Generalin! aib! yra visi tie objektai – individai, j* grup!s, organizacijos, 

socialiniai artefaktai (renginiai, -iniasklaida ir pan.), kuriuos reikia i"tirti norint i"spr.sti 

i"sikelt, problem,. Metodologiniame skyriuje generalin! aib! turi b#ti +vardinta ir 

apibr!-ta.

3) Imties dydis. Generalin! aib! da-nai b#na pernelyg didel!, kad b#t* +manoma i"tirti visus 

jos vienetus, tod!l tyrimui atrenkama tik dalis j* – tyrimo imtis. Metodologiniame skyriuje 

turi b#ti nurodyta reprezentatyvi tyrimo imtis ir jos radimo (skai$iavimo) b#das (galima 

remtis specialioje literat#roje esan$iomis imties lentel!mis). Bakalauro darbe atliekamas 

kiekybinis tyrimas neb#tinai turi b#ti statistiniu po-i#riu reprezentatyvus, t. y. jo imtis gali 

b#ti ma-esn!, ta$iau studentas turi parodyti, kad moka j, rasti ir supranta, kokia jinai turi 

b#ti.
4) Imties atrankos metodai. Reikiamas tiriam*j* vienet* skai$ius (imtis) gali b#ti atrinktas  

generalin!je aib!je naudojant +vairius atrankos metodus, kurie gali b#ti tikimybiniai arba 

netikimybiniai. Metodologiniame skyriuje turi b#ti apra"ytas ir pagr+stas imties atrankos 

metodas bei jo naudojimo b#das.
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5) Duomen( rinkimo metodai. Metodologiniame skyriuje turi b#ti +vardinami duomen* 
rinkimo metodai ir pagrind-iamas j* pasirinkimas. Pagrindiniai empirinio socialinio tyrimo 

metodai yra steb!jimas, eksperimentas, apklausa. Tyrime gali b#ti naudojamas tiek vienas 

duomen* kaupimo metodas, tiek ir keli, j* pasirinkimas ir skai$ius priklauso nuo tyrimo 

u-davini*, tyrimo pob#d-io bei generalin!s aib!s savybi*. 
6) Duomen( rinkimo instrumentai. Kuriant duomen* rinkimo instrument, reikia atlikti 

teorin!je dalyje apra"yt* s,vok* operacionalizacij, – susieti jas su empiri"kai stebimais 

dalykais. Jeigu duomen* rinkimo instrumentas yra klausimynas, turi b#ti i"skirti tematiniai 

klausim* blokai, paai"kinta, kokius duomenis kokiais klausimais tikim,si surinkti. Jeigu 

naudojamas steb!jimo metodas, taip  pat  reikia parengti jo instrument,, kuriame b#t* 
fiksuojami duomenys (pvz. lentel.). Metodologiniame skyriuje taip  pat tur!t* b#ti 
+vertintas duomen* rinkimo instrumento validumas. Parengti duomen* rinkimo 

instrumentai turi b#ti prid!ti prie darbo kaip priedai.

7) Duomen( apdorojimo ir analiz$s metodai. Kiekybiniai duomenys yra koduojami ir 

analizuojami naudojant matematinius statistin!s analiz!s metodus. Metodologiniame 

skyriuje turi b#ti paai"kinta j* analiz!s proced#ra. 

Pasirinkus kokybin# arba mi%r( tyrim', metodologiniame skyriuje toliau apra%oma:

1) Tyrimo strategija. Kokybiniai tyrimai atliekami taikant +vairias strategijas. Pagrindin!s 

yra atvejo analiz! (vidin! arba instrumentin!, individuali arba kolektyvin!), etnografija, 

teorijos i"vedimas i" fakt* (angl. grounded theory), veiksmo ir +vertinamasis tyrimas. 

Strategijos prasirenkamos atsi-velgiant + tyrimo tiksl, ir u-davinius. Metodologiniame 

skyriuje turi b#ti +vardinta tyrimo strategija ir pagr+stas jos pasirinkimas.

2) Tiriamieji. Toliau metodologiniame skyriuje apib#dinami tiriamieji vienetai (individai, 

organizacijos, dokumentai, artefaktai, +vykiai, procesai) ir j* populiacija, pagrind-iamas 

tiriam*j* atrankos metodas, jo naudojimo proced#ra. Kokybiniuose tyrimuose taikomi tik 

netikimybiniai atrankos metodai.

3) Duomen( rinkimo metodai. Pagrindiniai duomen* rinkimo metodai kokybiniame tyrime, 

kaip  ir kiekybiniame yra apklausa (interviu), eksperimentas, steb!jimas (ta$iau skiriasi j* 
instrumentai). Tyrimo metu gali b#ti taikomas viens arba keli metodai,  tai priklauso nuo 

tyrimo strategijos. Metodologiniame skyriuje metodai turi b#ti +vardinti ir pagr+sti.

4) Duomen( rinkimo instrumentai. Pasirinkus kokybin+ ar mi"r* tyrim, taip pat reikia 

pristatyti ir pagr+sti duomen* rinkimo instrumentus – klausimynus (interviu gaires), 

testus, kategorij* lenteles. Parengti duomen* rinkimo instrumentai turi b#ti prid!ti prie 

darbo kaip priedai.

5) Duomen( apdorojimo ir analiz$s metodai. Kokybiniame tyrime duomen* apdorojimas ir 

analiz! da-nai vyksta pakaitomis su j* rinkimu, arba tuo pa$iu metu. Pvz., dokument* 
analiz! yra ir duomen* rinkimo ir j* analiz!s metodas. Metodologiniame skyriuje turi b#ti 
paai"kinta, kokiais metodais bus apdorojami ir analizuojami surinkti duomenys.

Antrame empirin"s bakalauro darbo dalies skyriuje apra"oma tyrimo eiga – kur ir kada 

vyko apklausos (jeigu jos buvo numatytos) ar steb!jimas, kaip  pavyko +gyvendinti tyrimo 

program,, kokios nenumatytos problemos ar sunkumai i"kilo. Jeigu buvo atliekamas kiekybinis 

tyrimas, turi b#ti aptartas jo reprezentatyvumas, kuris priklauso tiek nuo realios tyrimo imties (jos 

paklaidos dyd-io), tiek ir nuo imties atrankos metodo. Jeigu buvo atliekamas kokybinis tyrimas, turi 

b#ti nupasakojama kas ir kaip kito jo eigoje (tiriam*j* skai$ius ir/ar pob#dis, instrumento strukt#ra 

ir pan.).
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Tre*iame empirin"s bakalauro darbo dalies skyriuje pateikiami tyrimo metu gauti 

duomenys ir j* analiz!. (ios dalies strukt#ra priklauso nuo atlikto tyrimo pob#d-io, jo tikslo ir 

u-davini*. (is skyrius gali b#ti apra"omojo pob#d-io (jei pvz. tyrimo tikslas buvo atskleisti, 

apra"yti vykstan$ius rei"kinius ar procesus) arba normatyvinio (jei pvz. tyrimo tikslas buvo rasti 

efektyvus rei"kini* ar proces* valdymo, organizavimo b#dus, metodus ar priemones).

Ra%ant empirin) dal# svarbu:

! derinti tyrimo program, su teorin!je dalyje i"d!styta objekto samprata ir pagrindine darbo 

problema;

! atsi-velgti + tyrimo programos +gyvendinimui reikalingas s,lygas ir priemones;  

! apra"ant rezultatus pasirinkti tinkam, duomen* reprezentavimo b#d, (lenteles, grafikus, 

diagramas);

! apra"ant rezultatus atskleisti i"kelt* u-davini* sprendimus.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai, kuriais remdamasis "i, dal+ vertina recenzentas, yra 

metodologin!s tyrimo programos pagr+stumas ir nuoseklumas, surinkt* duomen* patikimumas, 

naujumas ir aktualumas bei j* analiz!s korekti"kumas. Bakalauro darbe negalima fabrikuoti ir 

falsifikuoti tyrimo duomen(! Duomen* falsifikavimu laikomas j* kiekio didinimas ar pob#d-io 

keitimas, fabrikavimu – duomen* i"galvojimas.

I'vados. Bakalauro darbo i"vadose pristatomi viso darbo metu gauti rezultatai. Jose negali 

atsirasti teigini(, nei%plaukian"i( i% atlikto darbo turinio. I"vados turi b#ti formuluojamos glaustai 

ir ai"kiai, d!stomos sunumeruotomis pastraipomis. Jose turi atsispind!ti +vade suformuluot* 
u-davini* sprendimai.

Formuluojant i%vadas svarbu:

! i"vados turi b#ti susij. su +vade suformuluotu tikslu ir u-daviniais – jose tur!t* atsispind!ti 
i"sikelt* u-davini* sprendimai ir atsakymas + pagrindin+ i"kelt, klausim,;

! i"vados turi b#ti formuluojamos kaip teiginiai, kuriuos galima patvirtinti arba paneigti, 

negalima j* formuluoti hipotetiniais ar s,lyginiais teiginiais. 

Literat&ros s(ra'as – apima visus "altinius, kuriais studentas naudojosi ra"ydamas darb,. 
Minimalus akademini( %altini( skai$ius bakalauro darbo literat#ros s,ra"e – 20. Techniniai 

reikalavimai s,ra"o sudarymui nurodomi 4-ame "io leidinio skyriuje. 

(alia akademini* "altini*, literat#ros s,ra"as apima ir kitus, +vairaus pob#d-io informacijos 

"altinius, susijusius su tyrimo objektu (statistikos rinkinius, katalogus, organizacij* apskaitos ir 

atskaitomyb!s dokumentus, Lietuvos Respublikos teis!s aktus, politinius strateginius dokumentus ir 

pan.). % s,ra", turi b#ti +traukta ir informacija i" internetini* "altini*, atitinkamai juos apra"ant 

(internetini* "altini* apra"ymo reikalavimai pateikiami 4-ame sk.).

Sudarant literat!ros s'ra%' svarbu:

! laikytis vienod* apra"ymo taisykli* tos pa$ios r#"ies "altiniams (jos nurodytos 4-ame skyriuje);

! + s,ra", +traukti tik „gyvus“ "altinius – t.y. tuos, kurie cituojami, perpasakojami arba minimi 

darbe.
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Santrauka – tai trumpas bakalauro darbo turinio pristatymas u-sienio kalba. Joje turi b#ti 
trumpai apra"yta tiriamoji problema, darbo tikslas, metodai ir svarbiausios i"vados. Pageidautina, 

kad santrauka tilpt* viename puslapyje, t.y. nevir"yt* 1700 -enkl*. Puslapio, kuriame yra santrauka, 

vir"uje u-ra"oma darbo autoriaus pavard!, darbo pavadinimas angl* (ar kita u-sienio) kalba, 

mokymosi +staigos pavadinimas, darbo apimtis puslapiais (-r. 7 pried,). Pvz. angl* kalba:

PAVARD0, Vardas. 2012. Title of the Thesis. BA Graduation Paper. Kaunas: Kaunas Faculty 

of Humanities, Vilnius university. 50 p.

2 lentel!
Bakalauro darbo sudedamosios dalys ir j! apiforminimo reikalavimai

Bakalauro darbo 
sudedam!j! dali! eil"s 
tvarka

Apiforminimo reikalavimai

Du tituliniai lapai Apiforminami pagal pavyzd-ius, pateiktus 2-ame ir 3-ame "i* metodini* nurodym* 
prieduose.

Turinys Apima visas sudedam,sias darbo dalis: santrump* s,ra",,  lenteli* ir paveiksl* s,ra"us, +vad,, 
teorin. dal+ su jos skyriais ir poskyriais, empirin. dal+ su jos skyriais ir poskyriais,  i"vadas, 
santrauk,, literat#ros s,ra",, priedus. Numeruojamos tik strukt#rin!s darbo dalys (teorin! ir 
empirin! (1, 2), j* skyriai ir poskyriai (1.2, 1.2.1, 2.1...)) (turinio pavyzdys yra 4 priede).

Santrump! s(ra'as Apiforminamas pagal pavyzd+, pateikt, 5-ame "i* metodini* nurodym* priede.

Lenteli! ir paveiksl! 
s(ra'as

Apiforminamas pagal pavyzd+, pateikt, 6-ame "i* metodini* nurodym* priede.

#vadas %vadas apima darbo temos, jos aktualumo,  darbo objekto,  tikslo, u-davini*, metod* ir darbo 
strukt#ros apra"ym,. (ios +vado potem!s i"skiriamos, ta$iau nenumeruojamos.

Teorin" dalis Jos strukt#ra priklauso nuo darbo temos ir tyrimo objekto. Turi apimti tyrimo objekto 
sampratos i"d!stym, ir tyrimo problemos paai"kinim,. Dalis skaidoma + skyrius ir poskyrius.

Empirin" dalis (i dalis apima metodologij,, tyrimo eigos pra"ym,, tyrimo rezultat* pristatym, ir analiz.. 
(iems trims dalykams turi b#ti skirta po atskir, skyri*,  kurie gali b#ti skaidomi + smulkesnius 
poskyrius. 

I'vados D!stomos atskiromis sunumeruotomis pastraipomis.

Literat&ros s(ra'as Pateikiami naudot* "altini* ir literat#ros apra"ai, +forminti pagal 4-ame skyriuje nurodytus 
reikalavimus.

Santrauka Ra"oma u-sienio kalba. Trumpai pristatoma tiriama problema, darbo tikslas, metodai ir 
svarbiausios i"vados. Apimtis – ne daugiau 1700 -enkl*.

Pried! s(ra'as Apiforminamas pagal pavyzd+, pateikt, 7-ame "i* metodini* nurodym* priede.

Priedai Pateikiami priedai, apiforminti pagal 5-ame "i* metodini* nurodym* skyriuje nurodytus 
reikalavimus.

Darbo vadovo ir 
 recenzento atsiliepimai

Ant paskutinio kieto vir"elio lapo vidin!s pus!s priklijuojamas A5 formato vokas, + kur+ 
+dedami vadovo ir recenzento atsiliepimai.
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2. AKADEMINIS RA+YMO STILIUS

2.1. Akademinio teksto k&rimo b&dai

Akademiniai dalykiniai ir moksliniai tekstai remiasi tam tikrais pastoviais teksto k#rimo 

b#dais. Jie nepriklauso nuo mokslo disciplinos ir yra aptinkami +vairiuose dalykiniuose tekstuose. 

Tai:

• analiz$,

• perpasakojimas,

• interpretacija,

• diskusija,

• vertinimas.

(iais teksto k#rimo b#dais gali b#ti para"yti i"tisi skyriai arba poskyriai, atskiros pastraipos. 

Jie siejasi vienas su kitu ir vieni i" kit* i"plaukia. Pvz., diskusija yra vertinimo dalis, perpasakojimas 

yra b#tinas analiz!s pagrindas, analiz! – interpretacijos s,lyga ir pan. 

Pagrindinis kursinio ir bakalauro darbo teksto k#rimo b#das yra analiz$. Pa$ia bendriausia 

prasme analiz! – tai kokios nors visumos (teorijos, problemos, tez!s, rei"kinio) skaidymas + dalis, 

i"ry"kinant visumos strukt#r,, dali* tarpusavio ry"ius. Analiz! leid-ia sistemi"kai + dalis padalinti 

tem,, tekst,, konkret* tikrov!s atvej+, turim, med-iag, ir pan.

Atliekant analiz. tur!t* b#ti ai"ku:

• kas yra analiz!s objektas (kokia problema, teorija, modelis, rei"kinys),

• kam ji bus toliau darbe naudojama (interpretacijai, tezi* formulavimui ir pan.),

• kuo remiantis ji atliekama (kas yra analiz!s pagrindas – kokia s,voka, po-ymis, kriterijus),

• kokie yra analizavimo metodai (istorinis, konceptualinis, sisteminis).

Nepriklausomai nuo to, kokia analiz! ra"oma (istorin!, konceptualin! ar sistemin!), 
pagrindiniai veiksmai, kuriais remiasi analiz! yra skaidymas ir lyginimas (gretinimas–prie"inimas), 

ie"kant pana"um* ir skirtum*. Gretinti ar prie"inti galima dvi ar daugiau teorijas, atvejus, tezes.  

Lyginant reik!t* i" anksto apibr!-ti tuos aspektus ar elementus, kuriuos ketinama lyginti. Pvz., 

dvi teorijas galima lyginti ie"kant, kaip jose suprantama ta pati darbui svarbi s,voka, tarkim 

„kult#ros industrija“, „vidin! motyvacija“ ir pan. Tokiu atveju teorijose ie"koma apibr!-im*, juos 

iliustruojan$i* pavyzd-i*. Lyginimo tikslas – i"siai"kinti dominan$ios s,vokos vartojimo abiejose 

teorijose pana"umus ir skirtumus, j* atsiradimo pagrind,. 

Jeigu analiz!s objektas yra mokslin! literat#ra, ji negali b#ti atliekama be perpasakojimo. 

Perpasakojimas gali b#ti dviej* r#"i* – referatas ir parafraz$. Kit* autori* tekst* turin+ perteikiame 

referuodami ir perfrazuodami. Perpasakojant ra"oma savais -od-iais, bet  negalima prid!ti nieko 

naujo, kitaip  sakant, ra"yti reikia savo stiliumi, bet  nei"kreipiant teksto turinio bei atskiriant 

literat#ros tekst, nuo sav* komentar*. 
Referatas – tai kito autoriaus teksto min$i* ir informacijos santrauka. J+ ra"ant reikt* laikytis 

toki* princip*:
• Atsirinkti savo tikslui reikalingas teksto mintis, nepaisant kokia eil!s tvarka jos buvo 

i"d!stytos tekste. Neb#tina laikytis to paties eili"kumo, kaip  ir referuojamame tekste. Reikt* 
prad!ti nuo  pa$ios svarbiausios referatui minties, papildyti j, ma-iau svarbiomis. 

• Vartoti formuluotes, parodan$ias, kad perpasakojate kito autoriaus mintis: „x pabr!-ia, si#lo, 

teigia, argumentuoja“ ir pan.
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• Skirti referuojamo autoriaus mintis nuo savo paties komentar*, ai"kinim*, teigini*. Tai 

galima daryti tokiomis fraz!mis kaip: „i" to, kas pasakyta, galima daryti i"vad,, kad...“, „"itai 

galima apib#dinti kaip...“, ir pan.

Parafraz$ – tai nuo teksto pernelyg nenutolstantis kito autoriaus darbo perpasakojimas, 

ra"omas papunk$iui, ta pa$ia tvarka, kaip  ir autorius tekste. Parafraz!s gali prireikti apra"ant darbo 

"altin+ – pvz., darbe analizuojam, teorij,, strateginius politinius dokumentus, +statymus. Parafraz! 
turi perteikti bendr, vaizd,, j, ra"ant neturi b#ti daroma atranka, kaip referato atveju.

Parafraz!s naudojamos kai darbui reikalingas visas "altinis. Kitais atvejais, geriau naudoti 

referat,, t.y pasitelkti tik reikalingas "altinio vietas. Paprastai + parafraz. netraukiama sav* 
komentar* – jie pateikiami v!liau. 

Perfrazuojant tekst, kyla pavojus persiimt jo kalba ir tokiu stiliumi ra"yti vis, darb,. Ta$iau 

tai n!ra gero akademinio darbo bruo-as. 

Pagrindinius analitin!s dalies ra"ymo b#dus – analiz. ir perpasakojim, – gali papildyti 

interpretacija, diskusija ir vertinimas.

Interpretacija (lot. interpretatio – ai"kinimas) – yra reik"mi* ir prasmi* visuma, vienokiu ar 

kitokiu b#du suteikiama kokiam nors objektui (tekstui, daiktui) ar jo sudedamosioms dalims. Tai 

teksto k#rimo b#das, besiremiantis kitais b#dais, da-niausiai perpasakojimu ir analize. 

Interpretacijos reikalauja sud!tingi tekstai, kurie netampa ai"k#s vien juos perpasakojus ir 

i"analizavus, kuriuose yra sud!ting* „tamsi* viet*“, kurias galima suprasti tik lyginant su kitomis 

teksto vietomis ir pan.

Diskusija – tai skirting* po-i#ri* pristatymas ir argumentavimas. Diskusija siekiama 

suformuluoti ir pagr+sti nauj, po-i#r+. Ra"ant darbus universitete „diskutuoti“ su pirmine ar antrine 

literat#ra tenka gana da-nai. Ta$iau toks ra"ymo b#das neturi b#ti pats sau tikslas. Diskusija turi 

baigtis i"vadomis, apibendrinan$iomis diskutuojamos problemos pad!t+ "iuo metu, vyraujan$ius 

po-i#rius. Jeigu +manoma, nuomones reikt* apjungti, suvienyti per sintez., arba i"sakyti dar vien,, 
nuosav, po-i#r+.

Vertinimas (kritika) – tai vertinamojo pob#d-io teiginiai, grind-iami disciplinai priimtinais 

vert!s nustatymo kriterijais. Visuose moksliniuose darbuose paprastai yra vertinami kit* autori* 
tekstai para"yti ta pa$ia tema ir j* +na"as + temos tyrin!jim,, taip  pat paties darb, ra"an$io autoriaus 

tyrimas. Vertinant reik!t*:
• tiksliai +vardinti tai, kas vertinama,

• vertinti remiantis dalykiniais kriterijais (ne „gerai“ ar „blogai“),

• pateikti vertinimo argument*.
Bet kokiame moksliniame darbe yra tinkami loginiai vertinimo kriterijai – neprie%taringumas 

ir nuoseklumas. Pvz., mokslo teorijos gali b#ti vertinamos pagal tai, ar jos neapima vidini* 
prie"taravim*, t.y. ar jose n!ra vienas kitam prie"taraujan$i* teigini*, kurie kartu laikomi teisingais. 

Prie"taravimai teorijose da-nai atsiranda nevienodai traktuojant tas pa$ias s,vokas arba skirtingas 

s,vokas traktuojant kaip tas pa$ias. Nenuoseklumas – tai vengimas pripa-inti i"vadas, akivaizd-iai 

plaukian$ias i" prielaid*, „tre$iojo kelio“ arba „aukso vidurio“ ie"kojimas ten, kur jo n!ra ir negali 

b#ti.
Vis* sri$i* moksliniuose darbuose taip pat tinkamas vertinimo kriterijus yra pagr#stumas, nors 

"is kriterijus n!ra toks ai"kus kaip loginiai neprie"taringumo ir nuoseklumo kriterijai. Nepagr+stais 

laikomi teiginiai, kurie yra apibendrinamojo pob#d-io, ta$iau remiasi labai ma-u fakt* skai$iumi 

(palyginus su visa j* aibe) arba vos keliais pavyzd-iais. Nepagr+sti yra ir akivaizd-iai "ali"ki, 

pavir"utini"ki arba tik subjektyviu po-i#riu paremti teiginiai.

Vadybos srities darbuose galimi vertinimo kriterijai yra „veiksmingumas“, „efektyvumas“, 

„tinkamumas“, „tikslingumas“. Visi jie turi savo taikymo taisykles, yra dalykiniai ir remiasi 
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objektyvia informacija. (i informacija yra vertinimo argumentai – kod!l b#tent taip  vertinamas 

modelis, procesas, veiksmas.

Taigi vertinimas visada turi b#ti pagr+stas kriterijais ir argumentais, negali remtis asmenine  

neargumentuota nuomone ar nekriti"kai perimtu kit* autori* po-i#riu. 

2.2. Akademin" kalba 

Kursinis ir bakalauro darbas turi b#ti para"yti akademine kalba. (iai kalbai b#dingos trys 

pagrindin!s ypatyb!s:

• taisyklingumas,

• dalyki%kumas,

• tikslumas.

Taisyklinga kalba – tai vis* gramatikos ir sintaks!s taisykli* paisanti kalba. Jokiame 

akademiniame ra%to darbe (netgi juodra%tyje, kuris duodamas skaityti vadovui) negalima palikti 

gramatini(, sintaksini( ir korekt!ros klaid(. (ios klaidos rodo atsain* autoriaus po-i#r+ + ra"ymo 

kult#r, ir ra"to darbo skaitytojus.

Dalyki%ka kalba – tai neutrali kalba, skirta nusakyti apra"omo dalyko esmei. Neutrali kalba  

leid-ia susitelkti + turinio supratim,, nebla"ko d!mesio ir neapsunkina supratimo kalbiniais 

rei"kiniais. 

Kalba praranda neutralum,, kai joje vartojami:
• vertinamieji pasakymai ar -od-iai ("aunu, puiku, gerai, deja, apgail!tina ir pan.);
• vaizdingi, emocingi, metafori"ki ir kt. literat#riniam ar publicistiniam stiliui b#dingi  

pasakymai;
• +mantryb!s;
• "nekamosios kalbos arba -argono, slengo pasakymai (-od-iai).

Vertinti galima tik tada, kai tam yra nuodugniai pasirengta, t.y. kai vertinimo kriterijai yra 

apibr$&ti arba ai%kiai apib!dinti. Ta$iau ir $ia reikt* rinktis kuo neutralesnius vertinamuosius 

-od-ius, ir pvz., ra"yti „tikslinga“, o ne „puikiausiai tinka“, kalb!ti apie „veiksming,“ metod,, o ne 

„nuostab*“ ar „puik*“ metod,.
Moksliniame darbe pirmiausia turi b!ti  siekiama kalbos tikslumo, o ne esteti%kumo ar 

emocinio #taigumo. Nedera k, nors atvirai girti, -av!tis, reik"ti simpatij, ar susi-av!jim,, m!ginti 

skaitytojui sukelti kokias nors emocijas. Atsargiai reikia vartoti ir metaforas – jos yra 

daugiareik"m!s, tod!l geriau j* atsisakyti arba vartoti tik ai"kinimo sumetimais. Perd!ta kalbos 

i"mon! kartais gali priversti suabejoti darbo rimtumu. 

%mantryb!s – tai -od-iai, kurie yra perd!m sud!tingi ir gali b#ti pakeisti paprastesniais. Ra"ant 

mokslin+ darb, nedera vartoti #mantri( tarptautini( &od&i(, disciplinai neb!ding( arba labai retai 

vartojam( termin(. Mintys turi b#ti rei"kiamos paprastai – atmetant visk,, kas nieko min$iai 

neprideda, o tik apsunkina jos suvokim,.
Moksliniame darbe neturi b!ti ir %nekamosios kalbos element( – mading* pasakym* 

(„super“, „j!ga“), buitini* i"sirei"kim*.

Tiksli kalba – tai vienaprasm! ir vienareik"m! kalba. Jos pagrindas yra ta pa$ia prasme 

vartojamos s,vokos ir tiksl#s j* apibr!-imai.
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2.3. Akademinio ra'to darbo autorius ir adresatas

Mokslinio darbo autorius visada yra konkretus asmuo ar keli asmenys, ta$iau moksliniam 

akademiniam stiliui b#dinga vengti ra"ymo pirmuoju vienaskaitos asmeniu „a"“. Autorius $ia yra 

tarsi nematomas, jis slepiasi u- beasmen!s formos veiksma-od-i*: darbe remiamasi, tiriama, 

nagrin!jama, analizuojama ir pan. Mokslinis tekstas da-niausiai konstruojamas kaip  tezi* ir 

argument* seka, kuriai  jokie asmeniniai +vard-iai n!ra reikalingi. 

Nuostata, jog mokslinio darbo nedera ra"yti pirmuoju asmeniu, remiasi po-i#riu, jog bet  koks 

mokslinis darbas, netgi para"ytas labai individualiai, remiasi visos mokslo bendruomen!s darbo 

vaisiais (teorijomis, s,vokomis, metodais), tod!l nedera j* savintis. Tai ypa$ pasakytina apie 

student* darbus. Kita  tokios nuostatos prie-astis – ra"ant mokslin+ darb, reikia kalb$ti  objektyviai, 

apie mokslo po&i!riu svarbius dalykus, apie pat+ darb,, o ne apie save. 

Visgi toks ra"ymo stilius n!ra b#dingas vis* "ali* akademin!ms bendruomen!ms. Jis yra 

+sitvirtin.s  daugumoje Europos "ali* (taip pat ir lietuvi* akademin!je kalboje), ta$iau jo n!ra 

laikomasi pvz. JAV.  Akademiniai straipsniai ir knygos ten da-nai ra"omi ir pirmuoju asmeniu. 

Mokslinio ra"to darbo adresatas yra mokslo bendruomen$. Moksliniai darbai ra"omi 

kolegoms, turintiems bendr*j* specialyb!s -ini*, bet giliai nestudijavusiems darbe tiriamos srities ir 

jos problem*. Daugum, student* ra"to darb* skaito tik d!stytojai ir recenzentas, ta$iau juos ra"ant 

reik!t* +sivaizduoti, kad d!stytojai ir recenzentas atstovauja vis, specialyb!s akademin. 
bendruomen.. Taigi darbas negali b#ti para"ytas nei labai specializuota kalba, suprantama tik 

vienam profesoriui, nei perd!m populiariai, kad b#t* nebe+domus akademinei bendruomenei. 

Atsi-velgiant + tai, kad akademinio darbo skaitytojas yra ne ma-iau kompetetingas u- autori*, 
darbe reikt* vengti akivaizd-i* dalyk* ai"kinimo ir apibr!-in!jimo (pvz., visiems gerai -inom* 
tarptautini* -od-i*). Neb#tini akademiniame tekste ir komentarai, kas bus ra"oma toliau (pvz. 

„toliau bus pl!tojama, ai"kinama...“) arba d!stoma viename ar kitame skyriuje (pvz., „(iame 

skyriuje bus nagrin!jama ....“). Tai parodo skyriaus pavadinimas, o bakalauro darbe visa strukt#ra 

nupasakojama +vade. Ta$iau tokie komentarai gali b#ti naudingi ra"ymo procese – kai kuriems 

studentams jie padeda i"laikyti d!stymo nuoseklum,, parodo atskir* skyri* ir dali* s,sajas. 

Galutiniame darbo variante juos galima palikti tuomet, jeigu kitaip nepavyksta atskirti savo ir 

perpasakojam* ar cituojam* autori* teksto.
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3. CITAVIMAS IR NUOROD$ RA+YMAS

Viena i" mokslinio darbo ypatybi* yra ta, kad tai yra kolektyvin! veikla – mokslininkai savo 

darbe remiasi pra!jusi* kart* ir dabarties koleg* padarytais atradimais ir gautais rezultatais. 

Did-ioji dalis "i* rezultat* yra laisvai prieinama kiekvienam jais besidomin$iam. Tai spartina 

mokslo pa-ang, (kadangi nereikia i" naujo atradin!ti kart, jau atrast* dalyk*) ir u-tikrina mokslo 

-ini* patikimum, (kadangi visi norintys gali jas tikrinti ir kritikuoti). Ta$iau "is vie"as mokslo -ini* 
pob#dis apsunkina teising, atlygio u-  mokslin+ darb, paskirstym, – mokslinink* id!jas ir darbo 

rezultatus nesunku pasisavinti. Kad tai nevykt*, akademin!je bendruomen!je laikomasi grie-t* 
akademinio s%&iningumo taisykli*. Be kit* dalyk*, jos reglamentuoja mokslo darb* citavim', 

perpasakojim' ir nurodym'.

Citata (lot. cito – kvie$iu liudininku) – tai pa-od-iui atkartojamas kito autoriaus teiginys, 

savai min$iai pagr+sti ar sustiprinti. Pagrindinis reikalavimas, taikomas citavimui, yra tikslumas – 

cituojamo teksto negalima keisti ar i"kraipyti.  

Citata yra pateikiama kabut!se, prie" j, dedamas dvita"kis, o po jos nurodoma citatos "altinio 

autoriaus pavard!, leidimo metai ir puslapis. Pvz.: „Teisin!s-politin!s kult#ros +gyvendinimo 

priemon!s pasirei"kia kult#ros srit+ reglamentuojan$i* +statym* bei normatyv* k#rimu ir 

pri!mimu“ (Vilkon$ius 2004:29). Jeigu cituoti norima tik dal+ sakinio, jis ra"omas kabut!se i" 
ma-osios raid!s. 

Skliaustuose po citatos esanti informacija vadinama nuoroda. Mokslo pasaulyje egzistuoja 

daug ir +vairi* nuorod* ra"ymo sistem*. J* autoriai yra +vairios mokslinink* asociacijos, 

universitetai, koled-ai. Mes si#lome naudotis Harvardo universiteto sistema, taikoma daugelyje 

mokslo leidini*. Ji yra patogi tuo, kad leid-ia ra"ymo eigoje pildyti literat#ros s,ra",, netaisant 

tekste esan$i* nuorod*. 
Pagal Harvardo sistem,, nuoroda ra"oma po citatos ir apima: "altinio autoriaus pavard., 

leidimo metus ir puslap+ (puslapius). Pvz.: (Imbrasas 2004:11-12), (Bluv"teinas 2004:208). Jeigu 

cituojamas "altinis turi daugiau autori*, nurodoma tik pirmojo pavard! (Klein et al. 2004:12). Jeigu 

literat#ros s,ra"e yra bendrapavard-i* autori*, "alia pavard!s nurodomas vardo inicialas. 

Kartais "altinio autorius b#na ne asmuo, o institucija, pvz. Did-iosios Britanijos Kult#ros, 

Medij* ir Sporto Departamentas (Department of Culture, Media and Sport). Tuomet skliaustuose 

nurodoma institucijos santrumpa (DCMS 2001:8). Institucija, kaip  kolektyvinis autorius, nurodoma 

ir tuomet, kai cituojami teiginiai i" jos oficialios interneto svetain!s.

Jeigu darbe cituojami keli to paties autoriaus darbai, paskelbti tais pa$iais metais, tai tiek 

nuorodoje, tiek ir literat#ros s,ra"e "alia met* eil!s tvarka ra"omos ab!c!l!s raid!s. Pvz., nuorodose 

ra"oma (Hesmondhalgh 2003a:25), (Hesmondhalgh 2003b:46). Literat#ros s,ra"e: 

Hesmondhalgh, D. 2003a. The cultural industrines. London: Sage Publications.

Hesmondhalgh, D. 2003b. “Media and Cultural Policy as Public Policy”, International 

Journal of Cultural Policy, 11(1):95-109.

Da-niausios citavimo klaidos:
• Netikslus citavimas – kai citata i"kraipoma, siekiant suteikti jai toki, prasm., kokios ji 

neturi.
• Pernelyg gausus citavimas – kai citat* yra daugiau negu paties autoriaus teksto. Tai 

sudaro +sp#d+, jog autorius nesugeba nieko pasakyti savais -od-iais.
• Citavimo citavimas – kai cituojama remiantis ne pirminiu tekstu, o kokio nors kito 

autoriaus darbu. Cituojant visada reikia susipa-inti su tikruoju, pirminiu, citatos "altiniu. 
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Tiek d!l to, jog neskaityto "altinio cituoti nedera, tiek ir d!l to, kad antriniame "altinyje 

citata gali b#ti i"kraipyta.
• Plagiavimas (lot. plagiatus – pagrobtas) – kai citata nei"skiriama ir pateikiama kaip savas 

tekstas. Tai tolygu vagystei, nes pasisavinama kito autoriaus id!ja ar mintis. Plagiavimas 

yra netoleruojamas moksle, u& j# baud&iama. Kursinis ar bakalauro darbas, apimantis 

savyje plagiat', negali b!ti ginamas!

Pasiremti kit* mokslinink* darbais galima ne tik juos cituojant, bet ir perpasakojant. Minties 

perpasakojimas yra nepa-odinis kito autoriaus citavimas. Jis reikalingas pvz. tais atvejais, kai reikia 

glaustai aptarti koncepcij, ar teorij,, palyginti j, su kitomis koncepcijomis. Perpasakojimas 

nei"skiriamas kabut!mis, ta$iau po jo taip pat b#tina nurodyti "altin+. Pvz., (Hesmondhalgh 2003a:

25-40). Nuorodoje puslapiai nurodomi tuomet, kai atpasakojama mintis yra i"d!styta konkre$iame 

knygos ar straipsnio skyriuje. Jeigu ji yra pl!tojama visame cituojamame "altinyje, u-tenka nurodyti 

autori* ir metus. Nuoroda daroma toje ra"omo teksto vietoje, kur baigiasi atpasakojama mintis. 

Perpasakojant kito autoriaus mint+ reikia taip pat laikytis tikslumo reikalavimo – negalima jos 

i"kraipyti, primesti autoriui tokias id!jas, koki* jis i" ties* nerei"kia.

Tre$ias b#das pasiremti kit* autori* darbais yra id$j( pamin$jimas. Jis taikomas tada, kai 

nenorima pla$iai pristatyti ir nagrin!ti kokios nors teorijos ar koncepcijos, o tik pamin!ti 
svarbiausius ir gerai -inomus su ja susijusius autorius, tuo parodant  id!jos populiarum,, jos +tak, 
arba +vairias modifikacijas. Pvz., tyrin!jant motyvacijos rei"kin+, galima glaustai aptarti jau esan$i, 
jos tyrim* tradicij,, paminint Maslow poreiki* hierarchijos teorij,, Herzbergo dviej* veiksni* 
teorij, ir pan. (iuo atveju nuoroda apima  autoriaus pavard. ir straipsnio ar knygos, kurioje d!stoma 

teorija, leidimo metus (Maslow 2009). Tokia pati nuoroda daroma ir tuo atveju, jeigu paminimi 

nauji, kol kas ma-ai -inomi darbai. Pvz., „vidin$s motyvacijos rei"kin' tyrin$ja "veicar# 

mokslininkai M. Osterloh ir J. Frost (Osterloh 2006, Frost 2005)“. Nurodomas autorius ir metai tos 

publikacijos, kurioje "ios id!jos pristatomos.
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4. LITERAT%ROS S,RA+O SUDARYMAS

Literat!ros s'ra%as apima visus darbe cituotus, perpasakotus arba pamin$tus %altinius. Jis 

turi b#ti sudarytas pagal t, pa$i, sistem,, kaip ir nuorodos. Pagal Harvardo sistem, literat#ros 

s,ra"e esantis "altinis apra"omas taip: autoriaus pavard! vardas (arba vardo inicialas), "altinio 

leidimo metai, pavadinimas, i"leidimo vieta ir leid!jas. Pvz.:

Frey, Bruno S. 2000. Arts and economics. Analysis and Cultural Policy. Berlin: Springer.

Klein, A. 2001. Kulturmarketing. München: Deutsher Taschenbuch Verlag.

Apra"ant straipsn+, i"spausdint, -urnale, leidimo vietos ir leidyklos pavadinimo nurodyti 

neb#tina. Ta$iau privaloma nurodyti straipsnio ir -urnalo pavadinim,, numer+ ir puslapius. 

Straipsnio pavadinimas gali b#ti ra"omas kabut!se, bet neb#tinai. Pvz.:

/epaitien!, R. 2002. „Po-i#riai + kult#ros paveld, dabarties Lietuvoje“, Kult!ros paminklai, 

9:10-19.

Garnham, N. 2005. „From Cultural to Creative Industries“, International Journal of Cultural 

Policy, 11(1):95-109.

Jeigu naudojamo "altinio autoriai yra keli, ta$iau ne daugiau nei trys, nurodomos vis* j* 
pavard!s. Jeigu autori* yra daugiau nei trys, nurodomas pirmasis ir pridedama „et al.“ („ir kt.“). 

Taip daroma ir leidini* sudarytoj* atvej*, tik po j* pavard-i* pridedama (sud.) lietuvi"kiems 

leidiniams ir (eds.), (hrsg.) leidiniams angl* ir vokie$i* kalbomis. Pvz.:

Bradford G., Gary M., Wallach G. (eds.) 2000. The politics of culture: policy perspectives for 

individuals, institutions and communities. New York: The New Press.

Brans K. et al. (eds.) 1998. The media in Question: popular cultures and public interests, 

London: Sage Publications.

Klein, Armin (Hrsg). 2004. Kompendium Kulturmanagement: Handbuch für Studium und 

Praxis. München: Verlag Franz Vahlen.

Jeigu leidinyje nenurodyti nei jo autoriai, nei sudarytojai, apra"ant j+ nurodoma organizacija, 

atsakinga u- dokumento suk#rim,. Pvz.:

DCMS (Department of Culture, Media and Sport). 1998. Creative Industries Mapping 

Document, London: Department of Culture, Media and Sport.

EBK (Europos Bendrij* Komisija). 2001. Mokymosi vis% gyvenim% memorandumas. Vilnius: 

Lietuvos respublikos "vietimo ir mokslo ministerija.

Apra"ant elektroninius1  "altinius, nurodomas j* autorius, jeigu jo n!ra – u- dokumento 

suk#rim, atsakinga organizacija, dokumento i"leidimo data, dokumento pavadinimas, laikmenos 

r#"is (CD–ROM, DVD), leidykla ir vieta (jeigu yra). Interaktyviems dokumentams prieiga, 

-i#r!jimo data. Pvz.:

Council of Europe/ERICarts. 2007. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe . 

Prieiga:   www.culturalpolicies.net, [1i#r. 2008-01-02].

Apra%ant internetin# %altin# negalima nurodyti vien tik internetinio adreso! Tai laikoma 

grubia "altinio apra"o klaida, rodan$ia elementari* darbo su "altiniais +g#d-i* nebuvim,.

Kiekvienas publikuotas dokumentas paprastai turi autori*, sudarytoj, arba u-  jo suk#rim, 
atsaking, organizacij,. Ta$iau kartais pasitaiko ir anonimini* dokument*, ypa$ internete. J* 
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patikimumas ir informacin! vert! yra abejotina, tod!l jais remtis ir juos cituoti neverta. Jie gali b#ti 
+dom#s tik kaip  visuomen!s nari* nuomon!s "altiniai. Anoniminiai dokumentai literat#ros s,ra"e 

nurodomi be autoriaus, jie patalpinami jame pagal pirm, pavadinimo raid..

Bendros literat#ros s,ra"o sudarymo taisykl!s:
• (altiniai s,ra"e d!stomi lotyn* ab!c!l!s tvarka pagal autori* pavardes. Lietuvi*, angl*, 

vokie$i*, pranc#z* kalbomis i"leisti "altiniai sudedami + vien, bendr, s,ra",, kirilica 

i"spausdinti leidiniai ab!c!l!s tvarka dedami po lotyni"k*j* leidini* s,ra"o.
• Jeigu s,ra"e yra autori* vienodomis pavard!mis, jie i"d!stomi pagal vardo inicialus: 

Petraitis A., Petraitis J., Petraitis Z.
• To paties autoriaus publikacijos i"d!stomos chronologine tvarka – nuo seniausi* iki 

naujausi*.
• Jei kokio nors autoriaus keli darbai yra publikuoti tais pa$iais metais, jie pa-ymimi 

raidiniais indeksais – 2005a, 2005b, 2005c.
• Literat#ros s,ra"as numeruojamas.
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5. KURSINIO IR BAKALAURO DARB$ APIFORMINIMO 

REIKALAVIMAI

Kursinio ir bakalauro darbo tekstas spausdinamas balto A4 formato lapuose, vienoje pus!je. 

Tekstas turi  b!ti  para%ytas skland&ia ir taisyklinga kalba, be gramatikos, stiliaus ir korekt!ros 

klaid(. 

Tekstas apiforminamas laikantis toki* reikalavim*:
• puslapio parametrai: vir"utin! para"t! – 20 mm; apatin! para"t! – 20 mm; kair! para"t! – 

25 mm; de"in! para"t! – 15 mm.
• pastraipos pradedamos 1,27 cm +trauka;
• teksto "riftas – Times New Roman;
• "rifto dydis – 12 pt;
• intervalas tarp eilu$i* – 1,5;
• teksto lygiavimas – pagal abu kra"tus (angl. justify);
• darbo dalys pradedamos naujame lape, j* pavadinimai ra"omi did-iosiomis raid!mis, "rifto 

dydis – 14 pt, lygiavimas – centre (angl. centre);
• skyri* pavadinimai ra"omi ma-osiomis raid!mis (i"skyrus pirm,j,), "rifto dydis – 12 pt, 

lygiavimas – pagal kair+ kra"t, (angl. left alignment);
• dalys numeruojamos arabi"kais skaitmenimis, po j* dedamas ta"kas (1., 2.,  ir t.t.);
• skyriai numeruojami dalies viduryje ir j* eil!s numeris susideda i" dviej* arabi"k* 

skaitmen* (1.1., 1.2. ir t.t.), kurie vienas nuo kito ir nuo poskyrio pavadinimo atskiriami 

ta"kais;
• skyri* pavadinimai i"skiriami vienos eilut!s tarpu i" prie" j+ ir po jo esan$io teksto;
• puslapiai numeruojami pradedant darbo turiniu (puslapio numeris skai$iuojamas nuo 

titulinio lapo, ta$iau ant titulinio lapo jis nespausdinamas) baigiant paskutiniuoju darbo 

puslapiu;
• titulinio puslapio numeris nespausdinamas;
• puslapio numeris ra"omas lapo apatinio kra"to tu"$io lauko de"in!je pus!je;
• puslapio numeris ra"omas arabi"kais skaitmenimis nededant nei ta"ko, nei br#k"neli*.

I%na%os kursinio ir bakalauro darbo tekste daromos puslapio apa$ioje, numeruojamos 

arabi"kais skaitmenimis eil!s tvarka visame darbe. % i"na"as talpinama informacija, kuri i"ple$ia, 

detaliau pristato ar papildomai pagrind-ia pagrindiniame tekste esan$ius teiginius, ta$iau n!ra 

b#tina jiems suprasti.

Kursinio ir bakalauro darbo turinys apiforminamas laikantis toki* reikalavim*:
• turinyje sura"omi visi darbe esan$i* dali*, skyri* ir poskyri* numeriai bei pavadinimai, 

nurodomas j* puslapio numeris;
• -odis „TURINYS“ ir dali* pavadinimai ra"omi did-iosiomis raid!mis, o poskyri* 

pavadinimai – ma-osiomis (i"skyrus pirm,j, raid.).

Priedai kursiniame ir bakalauro apiforminami laikantis toki* reikalavim*:
• kiekvienas priedas pateikiamas naujame lape, kurio vir"utiniame de"iniajame kampe 

did-iosiomis raid!mis u-ra"oma PRIEDAS ("rifto dydis – 12 pt);
• jei pried* daugiau nei vienas, jie numeruojami i" eil!s arabi"kais skaitmenimis: 1 

PRIEDAS, 2 PRIEDAS ir t.t.
• priedo pavadinimas u-ra"omas did-iosiomis 12 pt dyd-io pastorintomis raid!mis puslapio 

centre;
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• jei pried* ma-iau nei penki, jie sura"omi turinyje, nurodomas kiekvieno i" j* puslapis;
• jei pried* yra penki arba daugiau, pateikiamas atskiras pried* s,ra"as „PRIEDAI“, kuris 

dedamas prie" pa$ius priedus, o turinyje nurodomas pried* s,ra"o puslapis. Pried* s,ra"e 

nurodomi pried* puslapiai.
• tekste daromos nuorodos + priedus.

Lenteli( ir paveiksl( apiforminimo reikalavimai:

Lentel!s ir paveikslai pateikiami prieduose tuomet, jei u-ima daugiau nei du tre$dalius 

puslapio. Ma-esni paveikslai ir lentel!s pateikiami pagrindiniame tekste. Visos lentel!s, paveikslai 

ir priedai turi tur!ti pavadinimus ir numerius. Lentel!s, paveikslai ir priedai numeruojami atskirai:
• 1 lentel!
• 1 pav.
• 1 PRIEDAS

Lentel!s numeris ra"omas vir" lentel!s pavadinimo, de"iniajame kampe. Lentel!s pavadinimas 

ra"omas vir" jos ma-osiomis raid!mis, lapo viduryje, pary"kintu (bold) 12 pt  dyd-io "riftu. 

Duomen* "rifto dydis lentel!se – 10 pt. 

Jei tekste yra tik viena lentel!, ji nenumeruojama, de"in!je lapo pus!je vir" lentel!s 

pavadinimo u-ra"omas tik -odis „Lentel!“. 

Jeigu lentel! sudaryta ne kursinio ar bakalauro darbo autoriaus, o paimta i" kokio nors 

informacijos "altinio arba sudaryta jo pagrindu, po ja, kairiajame kra"te, 10 pt dyd-io "riftu 

nurodomas tas "altinis. Jis u-ra"omas taip: 

(altinis: Florida, R. 2002. The Rise of Creative Class, 112 psl.

(altinis: sudaryta pagal Florida, R. 2002. The Rise of Creative Class, 112 psl.

Jeigu lentel! u-ima daugiau negu vien, puslap+, antrojo puslapio de"iniajame kampe u-ra"oma 

„1 lentel!s t.sinys“. 

Paveikslo numeris ir pavadinimas ra"omas po paveikslu lapo viduryje, pary"kintu 12 pt 

dyd-io "riftu. Jeigu paveikslas n!ra sukurtas paties kursinio ar bakalauro darbo autoriaus, po 

paveikslu kairiajame kra"te 10 pt dyd-io "riftu nurodomas paveikslo "altinis.
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6. BAKALAURO DARB$ GYNIMO TVARKA

Bakalauro darbai ginami vie"ai, juos stebi ir vertina i" 5-7 nari* sudaryta komisija. Komisija 

sudaroma fakulteto dekano +sakymu, jos sud!t+ tvirtina rektorius. Gynimo proced#ra:

1. Bakalauro darb* gynimo komisijos pirmininkas i" anksto kiekvienam baigiamajam darbui 

i" komisijos nari* skiria recenzent,. Recenzentas para"o atsiliepim, apie bakalauro darb, 
ir parengia klausimus jo autoriui, kuriuos u-duoda gynimo metu. Bakalaurantas gali 

susipa-inti su recenzija i" anksto.

2. Gynimas pradedamas bakalauro darbo pristatymu, kuriam skiriama apie 10 min. 

Pristatymas – tai i" anksto paruo"ta darbo autoriaus kalba, papildyta vaizdine med-iaga. 

Tai gali b#ti skaidr!s, arba pateik$i* programa parengtas pristatymas. Jis tur!t* apimti:
• titulin. skaidr., kurioje nurodomas universiteto pavadinimas, darbo pavadinimas, 

autoriaus pavard! ir vardas, darbo vadovo mokslinis vardas, laipsnis, jo pavard! ir 
vardas;

• darbo objekto pristatym,;
• darbo tiksl* ir u-davini* pristatym,;
• darbo metod* pristatym,;
• svarbiausi* teorin!s analiz!s rezultat* pristatym,;
• svarbiausi* empirinio tyrimo rezultat* pristatym,;
• i"vad* ir pasi#lym* (jeigu jie darbe formuluojami) pristatym,.

I" viso pristatyme tur!t* b#ti apie 9-12 skaidri*. Visos skaidr!s, i"skyrus titulin., turi 

b#ti sunumeruotos ir pa-ym!tos atstovaujamo universiteto pavadinimu bei autoriaus 

vardu ir pavarde.

3. Po darbo pristatymo komisijos pirmininkas supa-indina su darbo vadovo atsiliepimu apie 

bakalauro darb,.
4. Bakalauro darbo recenzentas perskaito savo atsiliepim, apie darb, ir u-duoda autoriui 

klausimus.

5. Klausimus bakalaurantui gali u-duoti ir kiti komisijos nariai bei vie"ame gynime 

dalyvaujantys asmenys.

6. Bakalauro darbo gynimo +vertinim, skelbia gynimo komisijos pirmininkas, pasibaigus 

vis* tos dienos darb* gynimui.
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1 PRIEDAS

KURSINIO DARBO TITULINIO LAPO PAVYZDYS (r!melis rodo puslapio kra"tus)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

FILOSOFIJOS IR KULT'ROS STUDIJ& KATEDRA

VARDAS PAVARD0

KURSINIS DARBAS

KURSINIO DARBO PAVADINIMAS 

Darbo vadovas: mokslo laipsnis, vardas, pavard$                          Darbo +teikimo data:_____________

Kaunas 

2012
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2 PRIEDAS

BAKALAURO DARBO 1-JO TITULINIO LAPO PAVYZDYS (r!melis rodo puslapio kra"tus)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

FILOSOFIJOS IR KULT'ROS STUDIJ& KATEDRA

Kult#ros vadybos studij* programa

Kodas XXXXXXXX

VARDAS PAVARD0

BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS

BAKALAURO DARBO PAVADINIMAS 

Kaunas 

2012
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3 PRIEDAS

BAKALAURO DARBO 2-JO TITULINIO LAPO PAVYZDYS (r!melis rodo puslapio kra"tus)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

FILOSOFIJOS IR KULT'ROS STUDIJ& KATEDRA

Kult#ros vadybos studij* programa

Kodas XXXXXXX

VARDAS PAVARD0

BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS

BAKALAURO DARBO PAVADINIMAS 

Darbo vadovas_____________                                                                                   Bakalaurantas__________________
                             (para"as)                                                                                                                 (para"as)

Darbo vadovo mokslo laipsnis, vardas, pavard$                                                        Darbo +teikimo data_____________

                                                                                                                                    Registracijos Nr.________________      

Kaunas 

2012
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4 PRIEDAS

BAKALAURO DARBO TURINIO PAVYZDYS 

TURINYS

(Psl. Nr.)

SANTRUMP& S)RA(AS ................................................................................................................X

LENTELI& IR PAVEIKSL& S)RA(AS ..........................................................................................X

%VADAS .............................................................................................................................................X

1. TEORIN0S DALIES PAVADINIMAS XXX...............................................................................X

1.1. Xxx ........................................................................................................................................X

1.2. Xxx ........................................................................................................................................X

1.3. Xxx ........................................................................................................................................X

2. EMPIRIN0S DALIES PAVADINIMAS XXX .............................................................................X

2.1. Xxx ........................................................................................................................................X

2.1.1. Xxx .............................................................................................................................X

2.1.2. Xxx .............................................................................................................................X

2.2. Xxx ........................................................................................................................................X

2.3. Xxx ........................................................................................................................................X

2.4. Xxx ........................................................................................................................................X

2.4.1. Xxx .............................................................................................................................X

2.4.2. Xxx .............................................................................................................................X

2.4.3. Xxx .............................................................................................................................X

I(VADOS ...........................................................................................................................................X

SANTRAUKA (u-sienio kalba) .........................................................................................................X

LITERAT'RA ...................................................................................................................................X

1 PRIEDAS Xxx ................................................................................................................................X

2 PRIEDAS Xxx ................................................................................................................................X
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5 PRIEDAS 

SANTRUMP& S)RA(O PAVYZDYS 

SANTRUMP& S)RA(AS

KI – kult#ros industrijos

ES – Europos S,junga

IT – informacin!s technologijos

MIP – masin!s informavimo priemon!s
VR – vie"ieji ry"iai
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6 PRIEDAS 

LENTELI& IR PAVEIKSLO S)RA(O PAVYZDYS 

LENTELI& IR PAVEIKSL& S)RA(AS

Lentel!s:

1 lentel" Lentel!s pavadinimas...........................................................................................2

2 lentel" Lentel!s pavadinimas...........................................................................................3

Paveikslai:

1 pav. Paveikslo pavadinimas..............................................................................................4

2 pav. Paveikslo pavadinimas..............................................................................................6

3 pav. Paveikslo pavadinimas.............................................................................................18
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7 PRIEDAS

PRIED& S)RA(O PAVYZDYS 

PRIEDAI

1 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

2 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

3 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

4 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

5 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

6 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

7 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

8 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)

9 PRIEDAS Priedo pavadinimas..................................................................................(psl.nr.)
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8 PRIEDAS

SANTRAUKOS (U1SIENIO KALBA) ANTRA(T0S PAVYZDYS 

PAVARDENIS, Vardenis. (2011) Title of the Thesis. BA Graduation Paper. Kaunas: Kaunas 

Faculty of Humanities, Vilnius University. XX p.

S  U  M  M  A R  Y

Santraukos tekstas
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