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!VADAS

Bakalauro studijos*– tai pirmosios pakopos nuosekliosios universitetin!s studijos, kuri' 
metu +gyjama profesin!  kvali%kacija. Baigiamasis bakalauro darbas yra studento savaranki"-
kas darbas, skirtas pademonstruoti studij' metu i"ugdytas ir +gytas bendr)sias ir dalykines 
kompetencijas, taikant ir derinant teorines &inias, praktinius geb!jimus ir +g#d&ius konkre$iai 
problemai identi%kuoti, tyrimo tikslui ir u&daviniams suformuluoti, atrinkti, apibendrinti ir 
analizuoti informacij), formuluoti i"vadas bei teikti pasi#lymus, susijusius su analizuota pro-
blema.

,i metodin! priemon! skirta Vilniaus universiteto Kauno fakulteto %nans' ir apskaitos tai-
kom'j' sistem' studij' programos baigiamojo kurso studentams. Metodin!s priemon!s tiks-
las*– supa&indinti bakalaurantus su baigiamojo darbo metodiniais reikalavimais ir suformuoti 
bakalauro darbo rengimo +g#d&ius. Leidinys parengtas vadovaujantis %nans' ir apskaitos tai-
kom'j' sistem' studij' programos tikslu: rengti specialistus, geban$ius suprasti, analizuoti 
%nans' procesus, %nans' valdymo ir j' apskaitos principus, geban$ius taikyti informacines 
technologijas ir programas kaupiant, apdorojant ir analizuojant %nansinius duomenis bei val-
dant %nansinius procesus verslo aplinkoje.
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1. Bakalauro baigiamojo darbo 
metodiniai reikalavimai

Bakalauro baigiamasis darbas*– tai kvali%kacinis savaranki"kas darbas, atskleid&iantis ge-
b!jimus analizuoti %nans' ir apskaitos procesus, taikyti informacines technologijas kaupiant, 
apdorojant ir analizuojant %nansinius duomenis bei valdant %nansinius procesus verslo aplin-
koje. 

Vilniaus universiteto Kauno fakultete %nans' ir apskaitos taikom'j' sistem' bakalauro 
studij' programos studentai baigiamuosius bakalauro darbus rengia vadovaudamiesi Vil-
niaus universiteto studijuojan$i'j' ra"to darb' rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos apra"u 
(toliau*– Apra"u), Vilniaus universiteto Kauno fakulteto kursini' ir baigiam'j' bakalauro ir 
magistro darb' rengimo, gynimo ir kaupimo apra"u (toliau*– KnF apra"u) ir "iais metodiniais 
reikalavimais. 

Baigiam'j' darb' kryptis si#lo potencial#s darb' vadovai. Studentas si#lo baigiamojo dar-
bo tem). Pasirinkt) darbo tem) studentas turi suderinti su darbo vadovu.

GEB%JIMAI, KURIUOS TURI PADEMONSTRUOTI STUDENTAS, RA&ANTIS  
BAIGIAM'J( DARB'

!vairiapus" teorin" #nans$ ir informacini$ sistem$ srities ir profesin%s veiklos pa&inim' suteikian(ias 
nauj$ fundamentini$ ir taikom$j$ mokslini$ tyrim$ rezultatais pagr"stas integruotos profesin%s 
veiklos ir studij$ srities &inios, kurias gebama taikyti pla(iose tarpdalykin%se studij$ ar profesin%s 
veiklos srityse.

Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mokslin%ms, profesin%s veiklos proble-
moms spr)sti, naudojantis fundamentini$ ir taikom$j$ mokslini$ tyrim$ pasiekimais ir metodais.

Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklas profesij$ ir studij$ kontekste, savaranki*kai 
pasirinkdamas kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones.

Geba bendrauti su specialistais ir visuomene sprend&iant profesin%s veiklos ar studij$ srities u&da-
vinius, pristatant atlikt' veikl' ir jos rezultatus. Imasi atsakomyb%s u& savo ir pavald&i$ darbuotoj$ 
veiklos kokyb) ir jos vertinim' vadovaudamasis profesine etika ir pilieti*kumu.

Geba savaranki*kai mokytis savo profesin%s veiklos ir studij$ srityje ir planuoti mokymosi proces'. 
Suvokia moralin) atsakomyb) u& savo veiklos ir jos rezultat$ poveik" visuomeninei, ekonominei, 
kult+rinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Suderinta su vadovu bakalauro darbo tema tvirtinama Studij' programos komiteto pos!-
dyje. Tema tur!t' b#ti formuluojama atsi&velgiant + programoje d!stomus %nans' krypties 
dalykus. Baigiam)j+ darb) gali ginti tik Studentas, +vykd-s vis) studij' program). Ar studij' 
programa konkretaus Studento atveju buvo +vykdyta, nustato Kauno fakulteto akademini' 
reikal' prodekanas.
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Baigiam'j' darb' galutin!s temos tvirtinamos SPK pos!dyje ne v!liau kaip iki baland&io 
20 d. Studentas, laiku nepasirink-s baigiamojo darbo temos, ne v!liau kaip likus 1 (vienam) 
m!nesiui iki Baigiam'j' darb' gynimo sesijos prad&ios turi ra"yti pra"ym) SPK pirmininkui. 
Pra"yme Studentas turi nurodyti pasirinkimo v!lavimo prie&astis, taip pat pasirinkt) baka-
lauro baigiamojo darbo tem) ir gauti vadovo sutikim) vadovauti. Sprendim) d!l Baigiamojo 
darbo temos pasirinkimo ir Baigiamojo darbo gynimo einamaisiais mokslo metais priima  
SPK pirmininkas. 

Darbo vadovo vaidmuo yra patariamasis. Jis konsultuoja Student) +vairiais su Darbu susi-
jusiais metodiniais ir dalykiniais klausimais.

1.1. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO STRUKT)RA

Bakalauro darbo apimtis*– 40–50 kompiuterio teksto puslapi', ne+skaitant literat#ros "alti-
ni' s)ra"o ir pried'. Bakalauro darbas gali b#ti praktikos ataskaitos t-sinys. Darbas turi atitikti 
ra"tvedybos taisykli', bibliogra%ni' nuorod' ir j' s)ra"o sudarymo studij' bei mokslo dar-
buose metodikos reikalavimus. Konkret#s reikalavimai darbo apim$iai, strukt#rai, apipavida-
linimui nurodyti "iuose metodiniuose nurodymuose. Darbas turi b#ti parengtas taisyklinga 
lietuvi' kalba (i"skyrus atvejus, kai studij'  programa vykdoma ir darbas ra"omas ne lietuvi' 
kalba arba darbo vadovas*– u&sienio d!stytojas / u&sienio mokslo darbuotojas). 

Darbas laikomas atliktu nesavaranki"kai tuo atveju, kai jis visas arba i" dalies yra para"ytas 
kito autoriaus (perra"ytas kito autoriaus darbas ar jo dalis be nuorod' (pasisavinta autorys-
t!), taip pat nesilaikoma lietuvos respublikos autori' teisi' ir gretutini' teisi' +statyme ir / ar 
kituose teis!s aktuose nustatyt' citavimo taisykli'), darbe yra pa&eistos kit' tre$i'j' asmen' 
teis!s + j' k#rybos rezultatus. 

Visas darbas arba jo dalis negali b#ti panaudota vertinant studento kito studij' dalyko 
ankstesnius pasiekimus "iame ar kituose universitetuose (i"skyrus studento parengt' darb' 
panaudojim) jo paties baigiamajame darbe, kai yra pateikiamos nuorodos + rengtus darbus). 
1*lentel!je pateikta baigiamojo darbo strukt#ra.
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1 Lentel%. Bakalauro baigiamojo darbo strukt!ra

Eil.
Nr.

Darbo strukt!ra Papildomi reikalavimai darbo strukt!rai

1. Tituliai lapai Du tituliniai lapai rengiami pagal pavyzd" (&r. 1 pried').

2. Turinys Turinys rengiamas pagal pavyzd" (&r. 2 pried').

3. Santrump$  
s'ra*as 

Atskirame puslapyje pateikiamos darbe naudojamos santrumpos ir j$ 
paai*kinimai (&r. 3 pried'). 

4. Lenteli$ ir pa-
veiksl$ s'ra*as

Atskirame puslapyje pateikiamas lenteli$ s'ra*as ir paveiksl$ s'ra*as 
bei nurodomi puslapiai (&r. 4 pried'). 

5. !vadas !vade trumpai apib+dinama analizuojama problema. !vado strukt+ra 
pateikiama 3 lentel%je.

6. Teorin% dalis Baigiamojo darbo teorin% dalis,– tai i* mokslini$ straipsni$, mono-
gra#j$, akademini$ leidini$ paties studento susisteminta teorin% me-
d&iaga. Ji turi parodyti studento kompetencij'.
Teorin%je darbo dalyje parengiamos b+simo praktinio problemos 
nagrin%jimo prielaidos. Apibendrint' teorin) med&iag', u&sienio *ali$ 
ir Lietuvos mokslinink$ i*sakytas mintis nagrin%jamu klausimu stu-
dentas v%liau panaudoja atlikdamas  pasirinkto konkretaus objekto 
tyrimus.
Teorin%je darbo dalyje reik%t$:
• Remiantis naujausia moksline literat+ra i*tirti *alyje ir u&sienyje at-

liktus mokslinius tyrimus. 
• Remiantis atlikta ap&valga suformuluoti bendr' teorini$ teigini$  

apibendrinim'. 
• Apibendrinti nagrin%jamos problemos teiginius, tyrimo metodikas, 

rekomendacijas, modeli$ taikymo galimybes organizacijose.
• Rekomenduojama teorin%s dalies apimtis 15-19 puslapi$ baigia-

mojo darbo apimties. 

7. Analitin% dalis -ioje dalyje nustatant tyrimo metodus parengiamos i*eities pozicijos 
problemos praktiniam nagrin%jimui. Analitin% dalis skirta i*samiai 
apib+dinti nagrin%jam' objekt' ir tyrimo metodikai suformuluoti. 
Bakalauro baigiamojo darbo analitin%je dalyje turi b+ti paai*kinta, 
kuo remiantis yra suformuluoti ar/arba  mokslin%s literat+ros *alti-
niuose parinkti tyrimo metodai. Vien$ ar kit$ metod$ taikymas turi 
b+ti pagr"stas parodant/"rodant, kad bus gauti patikimi rezultatai. 
Tam gali b+ti analizuojami atlikti tyrimai, nagrin%jami statistiniai duo-
menys, teisin% informacija. -ioje dalyje gali b+ti atliekama praktin% 
situacijos analiz% remiantis statistiniais duomenimis, taip siekiant at-
skleisti praktin%s problemos aspektus.
Argumentavus pasirinktus tyrimo metodus aptariamas tyrimo nuose-
klumas ir eiga. 
Rekomenduojama analitin"s dalies apimtis 10-13 puslapi# bai-
giamojo darbo apimties.
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Eil.
Nr.

Darbo strukt!ra Papildomi reikalavimai darbo strukt!rai

8. Rezultat$ dalis -ioje dalyje pirmiausia reik%t$ i*samiai apib+dinti nagrin%jam' 
objekt', jeigu jis nebuvo aptartas ankstesn%je dalyje. B+tina 
pateikti nagrin%jamo rei*kinio charakteristik', apib+dinti jo aplink', 
akcentuojant tuos analizuojamo objekto aspektus, kurie svarb+s 
nagrin%jamai temai. 
-ioje dalyje, remiantis antroje darbo dalyje nagrin%tais metodais, 
sprend&iama teorin% ar praktin% problema. Taip pat *ioje dalyje gali 
b+ti analizuojami antroje darbo dalyje nagrin%tos situacijos gerinimo 
sprendimai.
Apibendrinti  tyrimo duomenys pateikiami  lentel%se,  iliustruojami 
gra#kais, paveiklais, schemomis ir kt. Pateikiami duomenys  ir ilius-
tracijos turi b+ti susij) su tiriamu rei*kiniu ir j" apib+dinti. Lentel%se 
ar iliustracijose pateikiama informacija turi b+ti aptarta  tekste. Tai 
nerei*kia, kad b+tina pakartoti lentel%se pateiktus duomenis. Reikia 
apib+dinti ry*ius, aptarti prie&astis, "vardinti tendencijas ir t.t.  
Rezultat$ dalies pabaigoje pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai ir  
j$ interpretacija,  galimi situacij$ sprendimo b+dai ir rekomendacijos.
Rekomenduojama rezultat# dalis sudaro 15-18 puslapi# baigia-
mojo darbo apimties.

9. I*vados I*vados atspindi viso darbo rezultatus. Rekomenduojama vienam 
u&daviniui skirti vien' i*vad'. I*vados turi b+ti sunumeruotos. I*vados 
formuluojamos tokiu principu: “i*analizavus...nustatyta...”, “"vertinus...
sukurta...” ir pan. I$vadose negali atsirasti naujos informacijos. 

10. Santrauka Tai trumpa darbo santrauka, kuri ra*oma angl$ kalba. Joje glaustai, 
keliais sakiniais, apibendrintai pateikiamos &inios apie darb'. Santrau-
kos apimtis nuo 1500 iki 2100 &enkl$ su tarpais. 
 Santraukoje pateikiami *ie duomenys: 
• aktualumas;
• darbo objektas;
• darbo tikslas ir u&daviniai;
• pagrindin%s i*vados ir rekomendacijos;
• darbo apimtis puslapiais (ne"skaitant literat+ros *altini$ s'ra*o, san-

trump$ s'ra*o ir pried$), lenteli$ ir paveiksl$ skai(ius. 

11. Literat+ra ! literat+ros s'ra*' "traukiami tik darbe panaudoti vadov%liai, straips-
niai, monogra#jos, magistr$ darbai, disertacij$ tez%s ir kitos moks-
lin%s publikacijos. Taip pat " *" s'ra*' "ra*omi visi duomen$ *altiniai: 
statistikos rinkiniai, standartai ir normos, "moni$ ir organizacij$ aps-
kaitos ir atskaitomyb%s dokumentai. 
Naudot$ *altini$ ir literat+ros bibliogra#niai apra*ai pateikiami pagal 
nurodytus reikalavimus (&r. 2.3 poskyr"). Visa naudota literat+ra nu-
rodoma viename literat+ros s'ra*e. Literat!ros s%ra$e turi b!ti ne 
ma&iau kaip 30 literat!ros $altini# (i$ j# ne ma&iau kaip 30 proc. 
mokslini# publikacij#). 

12. Priedai Baigiamojo darbo pabaigoje pateikiami priedai. Priedai gali b+ti 
didel%s apimties lentel%s, skai(iavimai, schemos, "mon%s #nansin%s 
ataskaitos ir kita med&iaga, kuri yra aptarta tekste.

Darbo vadovo ir 
recenzento atsi-
liepimai

Ant paskutinio (kieto vir*elio) lapo vidin%s pus%s klijuojamas A5 for-
mato vokas, " kur" "dedami darbo vadovo ir recenzento atsiliepimai 
bei garantija. 

Parengta: autori!.
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Teorin!, analitin! ir rezultat' darbo dalys demonstruoja geb!jimus analizuoti ir kriti"kai 
vertinti tyrim' rezultatus, formuluoti tolimesnes tyrimo kryptis. Darbo dalys turi*b#ti baigia-
mos i"d!stytos med&iagos apibendrinimu. Darbo dalys gali b#ti i"skaidytos + kelet) strukt#ri-
ni' dali'. 

2 lentel!je pateikiami +vado strukt#ros reikalaivimai.

2 lentel%. "vado strukt!ra

Eil.
Nr.

Pagrindiniai 
elementai Papildomi reikalavimai 'vadui

1. Temos aktualumas Reikia atsakyti " klausimus: kam, kod%l, kokias aspektais yra 
svarbi pasirinkta tema (problema). -i$ aspekt$ i*ry*kinimas 
leis "vardinti, kokie rei*kiniai bus tiriami. Temos aktualumas 
nusakomas 2,– 5 pastraipomis. -i dalis tur%t$ baigtis apiben-
drinan(iu nagrin%jamos temos aktualum' sakiniu. 

2. Mokslin%s arba praktin%s 
problemos i*tyrimo lygis 
ir jos suformulavimas

Trumpai ap&velgti, kurie Lietuvos ir u&sienio autoriai kokius 
pasirinktos problemos aspektus nagrin%jo ir suformuoluoti 
problem'.

3. Darbo objektas. Tai ai*kiai apibr%&tas, konkretus tiriamas rei*kinys, objektas, 
faktas, kuris bus tiriamas. Darbo objektas turi b+ti glaustas ir 
atspind%ti tiriam'j" rei*kin", sietis su darbo tema.

4. Darbo tikslas Tikslas,– tai, " kok" klausim' norima atsakyti darbe, tur%t$ b+ti 
formuluojamas glaustai vienus sakiniu.

5. Darbo u&daviniai U&daviniai nurodo, kokia seka siekiama darbo tikslo, kad b+t$ 
i*spr)sta mokslin% arba praktin% problema. Tur%t$ b+ti keliami 
ne daugiau kaip 3,– 4 baigiamojo bakalauro darbo u&daviniai. 
Darbo u&daviniai turi b+ti numeruojami. Rekomenduojamos 
tokios u&davini$ formuluotes: nustatyti, i*analizuoti, "vertinti, 
parengti ir kt.

6. Darbo strukt+ra Tai glausta vis$ skyri$ ap&valga. Atskiromis pastraipomis vienu 
arba keliais sakiniais pateikiama, kas tiriama kiekviename sky-
riuje.

7. Tyrimo metodai Pateikiami darbe naudojami tyrimo metodai. Pla(iau apie tyri-
mo metodus &i+r%ti: Kardelis, K. (2016). Mokslini$ tyrim$ meto-
dologija ir metodai. Vilnius: MELC. 488 p. ISBN 9785420017715.

8. Darbo apimtis Nurodoma, kokios dalys sudaro darb', kiek puslapi$, paveiks-
l$, lenteli$, pried$, literat+ros *altini$ pateikta.

Parengta: autori!.

Racionalu ir prasminga kiekvien) darbo skyri' prad!ti preambul!s +vadiniu tekstu, kuria-
me trumpai b#t' supa&indinama, kas bus pateikta "iame skyriuje, kokia "io skyriaus prasm!. 
Kiekvienas skyrius tur!t' b#ti baigiamas apibendrinimu, kuris reziumuot' pagrindinius re-
zultatus bei i"ry"kint' darbo autoriaus ind!l+. ,i pastaba tinkama visoms darbo dalims (teori-
nei, analitinei ir rezultat') ir darbo dali' poskyriams. 
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1.2. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TYRIMO METODAI

Empiriniai tyrimai (angl. Empirical research)*– socialini' fakt', +vyki' nustatymas ir api-
bendrinimas tiesioginiu arba tarpiniu j' registravimu, b#dingai pasirei"kian$i' tiriamuo-
siuose rei"kiniuose, objektuose, procesuose. Anot Tidikio (2003), empirinio tyrimo analiz!s 
objektas yra veiksmai, veikla, poelgiai, – &moni' ir socialini' bendrij' elgesys, konkret#s 
&moni' veiklos produktai (materialiniai ir dvasiniai), taip pat socialini' realij' ir fakt' ats-
pindys individ' s)mon!je (nuomoni', pa&i#r', vertinim', sprendim' pavidalu). Formuojant 
teorines prielaidas ir hipotezes apie ekonomini' bei socialini' rei"kini' sandar), prie&astis ir 
j' s)sajas su pasekm!mis, taip pat ry"ius tarp +vairi' rei"kini', panaudojami tyrimo metodai 
grind&iami +vairi' m)stymo b#d' taikymu. ,ie tyrimo metodai apibendrinti tre$ioje lentel!je.

3 lentel%. Tyrimo metodai

Eil.
Nr.

Tyrimo  
metodas Metodo paai$kinimas

1. Abstrakcija Tai viena i* pagrindini$ m'stymo operacij$; ji leid&ia subjektui i*skirti reik*-
mingus realyb%s objekt$ ry*ius, santykius ir atsieti juos nuo kit$. Tokiu b+du 
i*skirtas atskiras objektas nagrin%jamas kaip savaranki*kas dalykas.   

2. Alternatyv$ 
metodas

Tai mokslini$ problem$ sprendimo metodas lyginant ir abipusiai kriti-
kuojant konkuruojan(ias teorijas. Alternatyvos metodo esm%,– prie*-
pastatymas esamos teorijos „po&i+riui“ kitoki$ "vairi$ tyrimo objekto 
reg%jimo galimybi$.

3. Analiz% Tai mokslinio tyrimo metodas, prakti*kai ar mintyse suskaidant daikt', 
rei*kin", visum' " sud%tines dalis, po&ymius, savybes, kurios nors dalies, 
kuri v%liau nagrin%jama atskirai, i*skyrimas i* visumos.

4. Analogija Tai m'stymo metodas, kai, remiantis dviej$ objekt$ pana*umu, j$ kai 
kuriais po&ymiais, daromos i*vados apie t$ objekt$ pana*um' kitais po-
&ymiais. Analogija gali b+ti grie&tos formos ir negrie&tos formos. 

5. Apibendrinimas Tai m'stymo operacija ir produktas, tikrov%s rei*kini$  bendr$j$ esmini$ 
po&ymi$ ir savybi$ atspind%jimas. Kai dominuoja abstrahavimas, teo-
rinis apibendrinimas prasideda nagrin%jamo objekto esmini$ po&ymi$ 
atsiejimu ir analize.

6. Dedukcija Tai m'stymo b+das, kai naujos &inios, i*vados gaunamos i* bendresni$ 
tos klas%s &ini$, teigini$. Da&niausiai dedukcijos metodas taikomas, kai 
jau sukaupt' ir teori*kai i*tirt' empirin) med&iag' reikia susisteminti ir i* 
jos padaryti nuoseklias ir tikslesnes i*vadas. 

7. Genetinis 
metodas

Tai socialini$ rei*kini$ ir proces$ tyrimas, paremtas j$ atsiradimo ir vys-
tymosi analize. 

8. Ekstrapoliacija Tai mokslinio tyrimo metodas, vienas i* svarbiausi$ *iuolaikini$ moksli-
ni$ technini$ ir socialini$ ekonomini$ b+d$, i*vad$, gaut$ stebint vien' 
rei*kinio dal", i*ple(iant kit' jo dal", "vyki$ eigos numatymas. 

9. Idealizacijos 
metodas

Tai m'stymo aktas, kai sukuriami kai kurie abstrakt+s objektai, i* prin-
cipo negalimi patyrime ir tikrov%je. -iam metodui b+dingas panaudo-
jimas tik dalies turim$ duomen$, pridedant naujos informacijos, kurios 
negalima i* t$ duomen$ gauti.
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Eil.
Nr.

Tyrimo  
metodas Metodo paai$kinimas

10. Indukcija Tai m'stymo b+das, kai atskiri daliniai teiginiai, atvejai, po&ymiai "trau-
kiami " apibendrinim', kai nuo pavieni$ fakt$, &ini$ einama prie bendr$ 
i*vad$. Indukcija yra toks samprotavimo b+das, kai i*tyrus tam tikrus 
objektus ir nusta(ius j$ tam tikr' savyb), daroma i*vada, kad t' savyb) 
turi visi tos klas%s objektai.  Moksle indukcija egzistuoja dviem variantais 
. Pirma, indukcija atrenkant atvejus, kuriuose negalimi atsitiktiniai api-
bendrinimai arba indukcija, kurios i*vada patikrinama dedukcija.

11. Lyginamasis is-
torinis metodas

Tai metodas, kuriuo ai*kinama, kas yra bendra ir ypatinga istoriniuose 
rei*kiniuose, gretinanat vien' ar "vairius rei*kinius skirtingose istorinio 
vystymosi pakopose.

12. Lyginimo  
metodas

Tai sociologinis tyrimas, kai derinama informacija, gauta: a) "vairiais isto-
rinio vystymosi laikotarpiais; b) "vairi$ socialini$ sistem$ (institut$, gru-
pi$, teritorij$, administracini$ vienet$, *ali$ ir t.t.); c) skirting$ autori$ ar 
tyrimo kolektyv$; d) "vairiais rinkimo ar matavimo metodais.

13. Modeliavimas Tai  tam tikr$ objekt$, objekt$ sistem$ arba proces$ santyki$ ir elgsenos 
atskleidimas sudarant ir tyrin%jant modelius.

14. Sintez% Tai pa&inimo b+das ir etapas, individo pa&intinis veiklos veiksmas,– prak-
tinis aba mintinis dali$, element$ jungimas " visum', vieno objekto arba 
"vairi$ vieno objekto element$ siejimas " vientis' visyb).

15. Sistemin%  
analiz%

Mokslinio tyrimo metodologin% kryptis, kurios pagrindas yra sud%tingo vien-
tiso objekto su daugybe element$, j$ visuomos santyki$ ir ry*i$ nagrin%jimas. 

"altinis: sudaryta autori! pagal TIDIKIS, R. (2003) Socialini! moksl! tyrimo metodologija. Vilnius. ISBN 9955-

563-26-5. 609 P

I"sik!lus teorines tyrimo prielaidas, toliau yra sudaromas empirinio tyrimo planas ir ren-
kami empirinio tyrimo duomenys. Empirini' tyrim' duomenys, pasak bhat (2019), gali b#ti 
pirminiai ir antriniai1. Pirminiai duomen' "altiniai da&niausiai gaunami atliekant rinkos tyri-
mus, renkant +moni' duomenis, t.y. duomenys gaunami i" pirmini' "altini':

• Apklausa.
• Atvejo analiz!
• Steb!jimas
• Eksperimentas
Antrini' duomen' "altiniai yra dokumentuose ar duomen' baz!se (statistikos departa-

mentas, lietuvos bankas, eurostat ir kt.) Pateikiama informacija, atlikt' tyrim' duomenys. 
Kokybiniai tyrimo metodai taikomi keliant teorines problemas, taip pat siekiant nustatyti 
ekonomini' rei"kini' vystymosi prielaidas. Kokybin!s analiz!s rezultatai siejami su tiriamojo 
objekto kokybini' po&ymi' charakteristikomis, kurios da&nai nustatomos naudojantis atvejo 
analiz!s ir steb!jimo metodu. Kiekybini' tyrimo metod' rezultatai i"rei"kiami skai$iais. Su-
rinkt' kiekybini' duomen' analizei pla$iai taikomi statistin!s duomen' analiz!s metodai.

. BHAT, A. (/0.1) QuestionPro. Empirical Research: De%nition, Methods, Types and Examples. Prieiga 
per internet): https://www.questionpro.com/blog/empirical-research/
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2. Bakalauro baigiamojo darbo 
pateikimas

2.1. CITAVIMAS IR KITI RA&TO RENGIMO B)DAI

Pagrindin! citavimo id!ja*– galimyb! pademonstruoti geb!jimus atsirinkti tinkam), pa-
tikim) ir mokslin- informacij), atitinkan$i) nagrin!jam) tem) bei ja remiantis para"yti ra"to 
darb). Kita, nema&iau svarbi, citavimo paskirtis*– suteikti galimyb- darb) skaitan$iam asme-
niui pagal nurodytus "altinius susirasti pirmin- informacij), kuri buvo naudota ra"ant darb) 
ir taip +sitikinti, kad pateikt' "altini' informacija ar j' analiz! yra teisinga. 

Citavimo paskirtis yra labai +vairi, priklausomai nuo kiekvieno ra"to darbo. Citata gali 
b#ti konkre$ios situacijos pavyzdys arba iliustracija; pad!ti tekstu vesti diskusij) ar polemik) 
su skaitytoju; pagr+sti arba demaskuoti tam tikros teorijos privalumus arba tr#kumus. Ta$iau 
svarbu +sid!m!ti, kad pasirinkus cituoti*– citata privalo tur!ti paskirt+. Ji negali b#ti tiesiog 
kaip teksto puo"mena ir / arba vietos u&pildymas. ( tekst) +terpiant citat), po to svarbu j) 
aptarti, kod!l ji buvo pasirinkta bei kaip tai siejasi su nagrin!jama tema. Ta$iau aptarimas 
netur!t' b#ti citatos atkartojimas ar perpasakojimas. Aptarimu turi b#ti pademonstruotos 
&inios, geb!jimas interpretuoti, analizuoti ir susieti tam tikrus dalykus, kitaip tariant, b#tent 
citatos aptarimas suteikia galimyb-*– i"laikant mokslin- teksto ra"ymo kalb)*– pasakyti savo 
nuomon- konkre$iu klausimu. 

Ra"ant mokslo darb) ir renkantis i"teklius, kurie bus naudojami (pvz., citavimas), svarbu, 
jog jie b#t' patikimi, recenzuojami ir priskiriami prie mokslinio tipo literat#ros, o ne gro&in!s 
ar mokslo populiarinimo. Rienecker ir Jørgensen (2003, p. 137) mokslinius i"teklius skirsto + 3 
tipus. Ra"ant ra"to darb# rekomenduojama remtis patikima, moksli"kai pripa$inta pirmi-
nio ir antrinio lygio literat%ra. Anot Rienecker ir Jørgensen (2003, p. 138), „tretin! literat#ra 
praver$ia, kai reikia gauti visumos vaizd), bet kaip tikra literat#ra ja paprastai nesiremiama.“ 

• Pirmin! literat%ra*– suprantama kaip empirin!s (asmenin!s) patirties med&iaga. Gali 
b#ti i"reik"ta per lai"kus, atvejo analizes, autobiogra%nes knygas, dienora"$ius. 

• Antrin! literat%ra*– apibr!&iama kaip literat#ra, kurioje pateikiamos keli' kit' (da&-
niausiai pirminio tipo) literat#ros "altini' analiz!s ir interpretacijos. Svarbu pabr!&ti, 
kad tokia literat#ra da&nai yra skiriama kaip mokslin! ir jai taikoma recenzavimo pro-
ced#ra. Pasak Grigas, ,uminas, Gudinavi$ius, ir Grigali#nas (2016, p. 30), „tai tokie 
informacijos i"tekliai, kuriuos naudojame, kai norime k) nors suprasti ir i"nagrin!ti“. 
Kaip to pavyzd+ galima nurodyti +vairias koncepcijas, teorijas ar metodologijas.

• Tretin! literat%ra*– tai antrin- literat#r) apibendrinantis tipas, suteikiantis visumin+ 
konkre$ios temos suvokim) ar vaizd). Pvz., vadov!liai, enciklopedijos. 
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Citavimo b!dai:
Visos darbuose pateikiamos citatos turi b#ti tikslios, nura"omos pa&od&iui, net ir esant 

cituojamame i"tekliuje klaid' (pla$iau &r. citavimo taisykl!s). 
I"skiriamos 2 skirtingos citavimo technikos, kurios priklauso nuo citatos ilgumo: 
1. Trumpos citatos*– tai tokios, kuriose yra iki 40 &od&i'. Tokios citatos tekste yra i"ski-

riamos kabut!mis, o nuoroda ra"oma +prastai skliausteliuose. 
Atkreiptinas d!mesys, kad:
• Ra"ant darbus lietuvi' kalba, naudojamos lietuvi"kos kabut!s „tekstas“. 
• Ra"ant darbus angl' kalba, naudojamos angli"kos kabut!s “tekstas”. 

2. Ilgos citatos*– u&iman$ios daugiau negu 40 &od&i'. Tokios citatos tekste pateikiamos 
atskiroje pastraipoje be kabu$i'. ,i' citat' pastraipa pradedama naujoje eilut!je, pir-
m)j) eilut- atitraukiant nuo kairiosios para"t!s, kaip +prasta visas kitas, naujas pastrai-
pas. Cituojamo teksto eil!tarpis&– dvigubas (angl. double-space). Pabaigus citavim) 
skliausteliuose ra"omi +prasti autoriaus ir "altinio duomenys bei cituoti puslapiai.

Galimas dvejopas citat' pateikimas ra"to darbe:
1. Citatos +komponavimas + tekst)

Pvz., Pasak Rogers (2018, p. 58), „cituojamas tekstas.“ 
2. ,altinio pateikimas skliausteliuose citatos pabaigoje

Pvz., „Cituojamas tekstas“ (Rogers, 2018, p. 58).

Citavimo taisykl"s:
1. Tekste +terpiant citat) ar perfrazuojant mokslininko &od&ius, nurodoma tik jo pavard! 

ir metai, jeigu pateikiama tiksli citata, nurodomi puslapiai.
Pvz., Alosevi$ien! et al. (2016) teigia...
Klaidinga: Egl! / E. Alosevi$ien! et al. (2016) teigia...

2. Jei cituojamame tekste yra klaida ar netikslumas, po jo lau&tiniuose skliausteliuose pasi-
virusiu tekstu pateikiame lotyni"ko termino sic erat scriptum trumpin+ „sic“, kuris nuro-
do, kad b#tent tokia ra"yba randama cituojamame "altinyje. Lau&tiniai skliausteliai yra 
b#tini, nes taip nurodo, jog naudojamas &odis n!ra teksto dalis. 
Pvz., Braum (1999, p. 125) argues, „there is no way to determines [sic] moral laws.“.

3. Jei cituojamas antrinis "altinis (kuomet pirminis "altinis n!ra prieinamas), literat#ros 
s)ra"e nuoroda teikiama + antrinio "altinio i"tekli'. Tekste citata pateikiama nurodant 
abu autorius. 
Pvz., „cituojamas tekstas“ (Nagayama, 2007, cit. i" ,ik"nelyt!, 2015)
arba
Pasak Nagayama (2007) (cit. i" ,ik"nelyt!, 2015) „cituojamas tekstas“ 

4. Jei tarp cituojam' "altini' yra keli to paties autoriaus darbai, publikuoti tais pa$iais me-
tais, j+ cituojant, tekste prie met' pridedamos atitinkamos ab!c!l!s raid!s.
Pvz., Lopata, A. (2009a)
Lopata, A. (2009b)
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5. Kai cituojamas "altinis neturi autoriaus, nurodoma pirma bibliogra%nio apra"o dalis, 
paprastai tai*– antra"t!. 
a) Straipsnio, knygos skyriaus, internetinio puslapio pavadinimas ra"omas kabut!se. 
Pvz., Kamarauskien! (2015) anks$iau min!tos knygos skyriuje „Pelno mokes$io ele-

mentai, mokes$io apskai$iavimas, mok!jimas ir planavimas“ nurodo, kad...
b) Knygos, periodinio leidinio, ataskaitos*– pasviruoju "ri2u.
Pvz., Apie tai ra"oma knygoje XX am"iaus literat#ros teorijos: konceptualioji kritika 

(2010).
6. Ra"to darbe perteikiant lenteles, paveikslus (schemas) ir formules i" kit' "altini', j' 

pavadinim' pabaigoje taip pat b#tina nurodyti "altinius, +skaitant ir puslapius.
a) Jeigu lentel!s, paveikslai yra sudaryti paties ra"to darbo autoriaus remiantis kitais 

"altiniais, po pavadinim' skliausteliuose b#tina ra"yti „sudaryta autoriaus pagal“ ir 
pateikti "altinius. 

Pvz., X lentel!. Asmenybi' ir tapatybi' teorij' svarbiausieji aspektai (sudaryta autoriaus 
(-!s) pgl. Pikturnien! ir Kurtinaitien!, 2010). 

b) Jeigu lentel!s, paveikslai yra sudaryti paties ra"to darbo autoriaus. ,altinis: sudaryta 
(arba parengta) autoriaus (-!s).

c) Jeigu lentel!s, paveikslai yra sudaryti kito autoriaus. ,altinis: Pikturnien! ir Kurtinai-
tien!, 2010.

7. Kai cituojant yra praleid&iamos kai kurios cituojamo teksto vietos, citatoje tai b#tina 
pa&ym!ti &enklu <...>, po kurio i" abiej' pusi' padedami tarpai.

8. Jeigu cituojama keletas skirting' "altini', kuri' autori' pavard!s yra tokios pa$ios, to-
kiu atveju tekste pateikiamose nuorodose skliausteliuose svarbu nurodyti ne tik auto-
riaus pavard-, metus ir puslap+, ta$iau ir vardo inicialo raid-. 
Pvz., (Schwartz, B., 2012, p. 93).

9. Siekiant pagr+sti ar argumentuoti vien) arba kit) mint+ gali prireikti cituoti kelis skir-
tingus autorius arba to paties autoriaus skirtingais metais i"leist) mokslin- produkcij). 
Tuomet cituojama naudojant vienus skliaustelius, o ne daug atskir'. 
a) Kai autoriai skirtingi, tuomet skliausteliuose jie i"d!stomi ab!c!les tvarka, remiantis 

pirmojo autoriaus pavarde, kiekvienas skirtingas "altinis atskiriamas kabliata"kiu. 
Pvz., Teorij) X nagrin!jo daug skirting' mokslinink' (Mitchell ir Smith 2017; 3om-

son, Coyne, ir Davis, 2015).
b) Kai cituojami vieno autoriaus skirtingi darbai, tuomet autoriaus pavard! ra"oma tik 

vien) kart), o metai i"d!stomi chronologi"kai nuo seniausi'. 
Pvz., Teorij) X mokslininkas Mitchell (2007, 2013, 2017) nagrin!jo daugelyje skirting' 

savo darb'.
10. Vadinamoji „auksin! taisykl!“ (Rienecker ir Jørgensen 2003, p. 148) citatoms, kurios 

pasitelkiamos d!l iliustracin!s paskirties, nurodo, jog viename puslapyje tur!t' b#ti vie-
na citata, kuri u&ima ne daugiau 7 eilutes. Kitu atveju darbas gali b#ti palaikytas perne-
lyg apkrautu ir pripa&intas, kaip atliktas nesavaranki"kai.
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KITI RA&TO RENGIMO B)DAI

Perfrazavimas 
Be prie" tai aptarto "altini' +komponavimo + ra"to darbus*– citavimo*– esama ir daugiau 

+vairi' teksto komponavimo b#d'. Vienas i" j'*– labiausiai pripa&+stamas akademiniame pa-
saulyje*– perfrazavimas. Rienecker ir Jørgensen (2003, p. 218) Pa&ymi, kad perfrazavimui la-
bai svarbus eili"kumas. Perfrazuojam) tekst) reikia ra"yti savitu stiliumi ir &od&iais, ta$iau 
sugalvoti papildomo turinio, kurio perfrazuojame tekste n!ra*– draud&iama. Prie" tai min!ti 
autoriai nurodo, jog perfrazavimas geriausiai tinka tuomet, kai „kontekstui svarbus visas "al-
tinis“. Tik po pateikto perfrazavimo, kuris nenukrypsta nuo turinio eili"kumo, galimi savaran-
ki"ki komentarai, argumentai ar s)sajos. Perfrazavimo tikslas*– pateikti bendr) pasirinkto 
k#rinio vaizd). ,is teksto k#rimo b#das labiausiai tinka, kai reikia aptarti roman) arba %lm).

Perfrazavimo taisykl"s:
1. Nenaudojamos kabut!s; jos panaudojamos tik tuomet, jeigu nei"vengiamai paliekami 

keli &od&iai ar terminai, naudoti autoriaus, kuri' ne+manoma perfrazuoti kitais &od&iais 
nei"kreipiant ir / arba nepanaikinant svarbiausios perfrazuojamo teksto id!jos. 

2. Perfrazuojant naudojami kiti t) pa$i) reik"m- turintys &od&iai (sinonimai) ir kitokia 
sakini' strukt#ra, negu yra perfrazuojamame tekste. Perfrazavimu nelaikoma keleto 
reikalingoje teksto vietoje esan$i' &od&i' pakeitimas sinonimais. Tai laikoma plagiavi-
mu.

3. B#tinai nurodomas "altinis tiek pa$iame tekste, tiek ir literat#ros s)ra"e. 
4. D!l tikslumo nurodomi puslapiai, kuriuose galima rasti perfrazuojamas autoriaus min-

tis ir / ar id!jas. 
5. Perfrazuojant autoriaus teigin+, skliausteliuose +terpiama &od&io pagal santrump) plg. 

Pvz., (Plg. Ali#kait! et al., 2016, p. 25). 
6. Rekomenduojama perfrazuojant ne&vilg$ioti + turim) "altin+, o tiesiog ra"yti i" galvos 

tai, kas prisimenama, ir tik paskui pasitikrinti, ar nenukrypote nuo pagrindin!s minties 
ir pasakojimo eili"kumo. Teksto tur!jimas prie" akis, pasak Schwartz, Landrum, ir Gu-
rung, (2012, p. 48) gali s)lygoti sakini' strukt#ras, kas gali nulemti jog vietoje perfraza-
vimo gausite plagiat).

Referavimas
Kitas nema&iau aktualus ir reik"mingas teksto rengimo b#das*– referavimas. Prie" ra"ant 

baigiam)j+ darb), kiekvienam studentui ne kart) tenka u&duotis para"yti referat) tam tikra 
tema. ,iais darbais siekiama, kad studentai i"mokt' "io teksto rengimo b#d', +gyt' geb!jim' 
atrinkti, sisteminti ir panaudoti reikaling) informacij) savam tikslui*– pasirinktos ar paskirtos 
temos atskleidimui. Tod!l da&nai studentai ir baigiamuosiuose darbuose nevengia "io teksto 
komponavimo b#do, kas "iaip jau n!ra blogai, ta$iau u&simir"us ir nenaudojant joki' kit' 
teksto rengimo b#d', studentams tenka susidurti su problemomis, kad baigiamasis ar kursinis 
darbas vis d!lto labiau primena referat). Kad to nenutikt', svarbu &inoti, kas sudaro ir kada 
bei kod!l reik!t' rinktis "+ teksto komponavimo b#d). 

Pasak Rienecker ir Jørgensen (2003, p. 150), „referatas*– tai trumpas svetimo teksto min-
$i' ir informacijos i"d!stymas. Referuojant leid&iama pasirinkti tam tikras*– ra"omam darbui 
aktualias*– teksto dalis; be to $ia galima keisti eil!s tvark).“ I" autori' pateikto apibr!&imo ma-
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tyti, jog referavimo b#du galima laisviau*– negu prie" tai min!tu perfrazavimu*– komponuoti 
sav)j+ tekst). 4inoma, naudojantis nurodytais metodais, b#tina pateikti nuorodas + autori' ir 
teksto puslapius, kitu atveju bet kuris i" "i' b#d' bus laikomas plagiatu. 

Be "i' min!t' teksto komponavimo b#d' esama ir daug kit' (gretinimas, prie"inimas, ana-
liz!, interpretacija, argumentacija ir kt.) apie kuriuos pla$iau galite skaityti autori' Rienecker 
ir Jørgensen knygoje Kaip ra$yti mokslin% darb& (p. 217–223).

2.2. PLAGIAVIMAS

Ra"ant baigiam)j+ darb), neteisingas citavimas ir perfrazavimas ar referavimas gali lemti 
darbo pripa&inim) plagiatu. Plagiavimas*– mokslo, literat#ros, meno k#rinio, atradimo, i"-
radimo arba racionalizacinio pasi#lymo autoryst!s (visos arba dalies) pasisavinimas, paskel-
bimas kaip savo, pasinaudojimas be autoriaus leidimo (Tarptautini' &od&i' &odynas, 2013, 
p.*639).

Worthington (2014) i"skiria 8 skirtingus plagiavimo tipus:
1. Pa$odinis / viso teksto*– tekstas pateikiamas toks, koks yra "altinyje be jokio citavimo 

ar autoryst!s priskyrimo. ,is plagiavimo b#das apib#dina ir tiesiogin+ (pa&odin+) verti-
m) i" u&sienio kalbos, kuomet ver$iamas sakinys ar dalis teksto n!ra talpinama + kabutes 
ir naudojama kaip citata.

2. Perfrazavimas*– teksto pateikimas savais &od&iais be autoryst!s priskyrimo. 
3. Kopijavimas*– da&niausiai kopijuojama i" elektronini' i"tekli' ir nepriskiriama auto-

ryst!. 
4. 'od$i( sukeitimas*– sakinio ar ilgesnio teksto dalies pa!mimas i" "altinio ir pakeitimas 

vos keleto &od&i' (imituojant perfrazavim)) kartu su autoryst!s nepriskyrimu. 
5. Stilistinis*– sakini' ar teksto form' stiliaus per!mimas i" "altini', juos perfrazuojant, 

cituojant. 
6. Metaforinis*– metafor' ar kit' kalbos stiliaus form' (pvz., analogij') naudojimas kaip 

savo be autoryst!s priskyrimo. 
7. Id!jinis*– naudojama kito &mogaus k#rybin! id!ja kaip savo. 
8. Sav)s-plagiavimas* – da&niausiai pasitaiko mokslininkams, kuomet pakartotinai pa-

naudojamos teksto dalys, kurios jau buvo para"ytos ir publikuotos anks$iau, neretai 
nepriskiriant pirminio publikacijos "altinio. Studentai savi-plagiavimu u&siima tuomet, 
kai skirtinguose studij' dalykuose m!gina pateikti tos pa$ios / pana"ios temos ra"to 
darbus, kuriuose yra panaudojamos tam tikros teksto dalys i" jau atsiskaityto darbo.

Siekiant i"vengti plagiavimo svarbu atkreipti d!mes+ + "ias taisykles:
1. Cituojant ar kitaip komponuojant ra"to darbo tekst), visuomet reikia priskirti autoryst- 

ir i" vis' darbe pamin!t' autori' bei "altini' sudaryti literat#ros s)ra"). 
2. Perfrazuojant ar referuojant reikia ra"yti savais &od&iais ne&vilg$iojant + minim) tekst). 

Para"ius reikia tikrinti ar nepanaudota ta pati sakinio strukt#ra, autoriaus naudotos 
stiliaus formos (pvz., metaforos), ar tekstas skamba taip kaip ir prie" tai ra"yti teksto 
skyriai. Jeigu kyla abejoni' reikia keisti perfrazavim). 

3. Jokiu b#du negalima kopijuoti svetimo teksto, nebent j+ vis) dedant + kabutes ir naudo-
jant kaip citat).
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Svarbu atsiminti, jog VU studentai privalo laikytis akademinio s)&iningumo principo. 
Plagiavimas laikomas vienu i" "iurk"$i' s)&iningumo princip' pa&eidim' ir jo pripa&inimas 
studento baigiamajame darbe u&trauki) vis) VU studij' nuostatose numatom) atsakomyb-.

2.3. LITERAT)ROS S'RA&O PATEIKIMAS

Literat#ros s)ra"as yra svarbi akademinio ra"to darbo dalis, padedanti +vertinti studento 
geb!jim) ie"koti mokslin!s informacijos, j) +vertinti bei pasiremti atskleid&iant ir pl!tojant 
pasirinkt) ir / arba paskirt) ra"to darbo tem).

Literat%ros s#ra"as visada pateikiamas darbo pabaigoje, atskirame puslapyje. ( "+ s)ra") 
*traukiami visi akademiniame ra"to darbe pamin!ti (cituoti ir perfrazuoti) "altiniai, tiek tra-
diciniai (spausdinti), tiek ir elektroniniai. S)ra"as sudaromas pagal metodiniuose nurodymuo-
se pateikt) citavimo kalb), kuri turi savas taisykles. +ie metodiniai nurodymai studentams 
literat%ros s#ra"# sudaryti rekomenduoja vadovaujantis APA 6th ed. apra"o taisykl!mis.

Teikiant galutin+ darbo variant) privalu, patikrinti visus URL, ar jie nuveda + i"teklius, + ku-
riuos tur!t' nuvesti. Jeigu pateiktas adresas pasikeit! ir nebenuveda + reikiam) i"tekli', svarbu 
atnaujinti adres). Jeigu to padaryti nepavyksta*– cituot) i"tekli' reik!t' pakeisti kitu arba jo i" 
viso atsisakyti. Svarbu! Negalima pa"alinti URL ar vis) neveikian$io URL "altinio bibliogra%-
n+ apra"), o citavim) tekste palikti. Tai b#t' akademin!s etikos pa&eidimas.

Literat!ros s#ra$o sudarymo taisykl"s: 
1. Kiekvienas tekste nurodytas literat#ros "altinis (cituotas ar perfrazuotas) turi b#ti patei-

kiamas literat#ros s)ra"e.
2. Apra"o duomenys imami i" antra"tinio puslapio, kit' pradini' lap', vir"elio, metrikos, 

viso leidinio.
3. Literat#ros s)ra"as lygiuojamas pagal kairi)j) para"t-.
4. Literat#ros s)ra"o eil!tarpis*– dvigubas (angl. double-space).
5. Literat#ros s)ra"as pateikiamas ab!c!l!s tvarka pagal autoriaus pavard- arba pirm)j) 

antra"t!s raid-. Jeigu "altinio pavadinimas nurodomas angl' kalba ir jo antra"t! prade-
dama artikeliu, prielinksniu ar bendraties dalelyte, toks "altinis pateikimas pagal antro-
jo &od&io pirm)j) raid-. 

6. Literat#ros s)ra"e nurodyti "altiniai numeruojami ir pateikimi abecel!s tvarka.
7. Jeigu literat#ros s)ra"e apra"omas i"teklius u&ima daugiau negu vien) eilut-, visos to-

limesn!s eilut!s yra atitraukiamos su kaban$i)ja +trauka (angl. Hanging). Pa&ymimas 
visas literat#ros s)ra"as, pasirenkama funkcija „Paragraph...“ (liet. Pastraipa), atsiv!ru-
sioje kortel!je skiltyje „indentation“ (liet. (trauka), poskiltyje „Special:“ (liet. Specialu-
sis) pasirenkamas „Hanging“ (liet. Atvirk"tin! +trauka) ir ranka +vedamas skai$ius 1,27. 

8. I"tekli', kuri' pavadinimai pateikiami angl' kalba, pavadinimai ra"omi did&iosiomis 
raid!mis (i"skyrus artikelius, prielinksnius, jungtukus ar bendraties dalelyt- „to“).

9. ( literat#ros s)ra") +traukt' "altini' autoriai yra pateikiami tik su pavarde ir vardo 
inicialais, pilni vardai nera"omi. Jeigu autorius turi du ar daugiau vard', tarp inicial' 
dedami ta"kai ir tarpai. 

10. ,altini' autori' eili"kumo tvarka negali b#ti sukeista. Ji nurodama taip kaip pateikiama 
knygos antra"tiniame lape ar &urnalo straipsnyje. 
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11. Jei ra"ant darb) naudojami keli to paties autoriaus darbai, jie nurodomi, atsi&velgiant + 
leidimo metus, pradedant seniausiais.

12. Kai darbe pateikti keli to paties autoriaus darbai yra publikuoti tais pa$iais metais, lite-
rat#ros s)ra"e cituot' leidini' apra"ai pateikiami pagal ab!c!l-, atsi&velgiant + antra"t-, 
o prie met' prid!damos raid!s (a; b).

13. Literat#ros s)ra"e pateikiamuose i"tekliuose (pvz., &urnal' tomai) numeriai pateikiami 
arabi"kais skaitmenimis (1; 2; 3 ir t. t.), nebent rom!ni"kas skaitmuo patenka + antra"t-. 

14. Jei cituojamame i"tekliuje n!ra nurodyta jo i"leidimo data, tuomet datos vietoje, lau&ti-
niuose skliausteliuose ra"omas termino „no data” trumpinys [n. d.].

15. Jei cituojamame i"tekliuje yra daugiau nei vienas leidimo miestas, apra"e nurodomas tik 
pirmasis.

16. Jeigu straipsnis / knyga yra para"yti daugiau negu 7 autori(, literat#ros s)ra"e i" eil!s 
vardiname pirmuosius 6 autorius. Po 6 autoriaus pavard!s ir inicial' padedame daug-
ta"k+, tarp kurio ta"k' dedami tarpai ( pvz., . . . ) ir tuomet ra"ome paskutiniojo auto-
riaus pavard- ir inicialus. Cituojant tok+ "altin+ visada nurodoma (pirmojo autoriaus 
Pavard! et al., metai).

17. Kaip i"tekli' pateikiant interneto puslap+, j+ b#tina apra"yti pagal nurodyt) apra"o pa-
vyzd+. Grie&tai draud&iama pateikti vien tik nuorod) + i"tekli'. Tokio tipo i"tekliams 
metai nurodomi ne tada, kai i"teklius buvo &i#r!tas, o ie"kant © &enklo (da&niausiai 
b#na psl. apa$ioje) arba &od&i' junginio „paskutin+ kart) atnaujinta“. Prie jo pateikti 
metai nurodomi i"tekliaus apra"e. 

18. Vis' el. i"tekli' nuorodos pateikiamos neaktyvios, taip pat ir nepabrauktos. Jeigu nuo-
roda aktyvuojasi, ant jos u&vedus pelyt- reik!t' rinktis Remove hyperlink arba spausti 
Ctrl+A (pa&ym!s vis) tekst)) ir po to spausti Ctrl+Shi2+F9 (panaikins visas aktyvias 
nuorodas).

19. Ne+terpti br#k"nio (–) ar br#k"nelio (-) + pateikiam) URL adres), kai norima j+ perkelti 
+ nauj) eilut-. Vietoje to geriau daryti paprast) l#&+ (enter) prie" ka&kur+ adrese esant+ 
skyrybos &enkl) (i"skyrus http://). URL pabaigoje ned!ti ta"ko (.) Kaip bibliogra%nio 
apra"o pabaigimo simbolio, nes tai s)lygos i"tekliaus pasiekim).

20. Prie el. I"tekli' nepateikiama jo &i#r!jimo data, nebent tai b#t' da&nai atsinaujinantys 
i"tekliai (pvz., Wikis). Tuomet lau&tiniuose skliausteliuose [ ] apra"o pabaigoje, po URL 
pateikiama [&i#r!ta metai-m!nuo-diena].

21. Nurodant &od+ doi po jo dedamas dvita"kis, ta$iau po dvita"kio tarpas nededamas, tie-
siog toliau ra"omas priskirtas numeris. 

22. Cituoti ir / arba perfrazuoti "altiniai, kuri' autorius ir / arba pavadinimas para"yti ne-
lotyni"kais ra"menimis (pvz., kirilica), pateikiami literat#ros s)ra"o pabaigoje. ,altiniai 
i"d!stomi pagal juose naudojamos kalbos ab!c!l-.

23. Jei cituojamas antrinis "altinis (kuomet pirminis "altinis n!ra prieinamas), literat#ros 
s)ra"e nuoroda teikiama + antrinio "altinio i"tekli'.
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I$tekliaus 
tipas

Apra$o $ablonas 
(APA 6th ed)

Apra$o pavyzdys  
(APA 6th ed)

I$tekliaus citavimas  
tekste

Knyga:  
1 autorius

Pavard%, V. (Metai). Kny-
gos antra!t": paantra!t" 
(laida). Leidimo vieta: 
Leidykla.

Kardelis, K. (2016).,Moks-
lini# tyrim# metodologija 
ir metodai: edukologija 
ir kiti socialiniai mokslai: 
vadov"lis,(5-asis patais. 
ir papild. leid.). Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedij$ 
leidybos centras.

Visada:
Kardelis (2016)

Knyga:  
2 autoriai

Pavard%, V.1, ir Pavard%, V.2 
(Metai). Knygos antra!t": 
paantra!t" (laida). Leidi-
mo vieta: Leidykla.

Thomas, D. C., ir Peterson, 
M. F. (2018).,Cross-Cultural 
Management: Essential 
Concepts,(4th ed.). Los 
Angeles: SAGE.

Visada:
Thomas ir Peterson (2018)

Knyga:  
3-5 autoriai

Pavard%, V.1, Pavard%, V.2, 
ir Pavard%, V3. (Metai). 
Knygos antra!t": paantra!-
t" (laida). Leidimo vieta: 
Leidykla.

Grigas, V., -uminas, 
A., Gudinavi(ius, A., ir 
Grigali+nas, M. (2016). 
-iuolaikin%s medijos ir 
informacija: po&eminiai 
gara&ai Google 
karalyst%je. Vilnius: Aka-
demin% leidyba.

Pirm% kart%:
Grigas, -uminas, Gudi-
navi(ius, ir Grigali+nas 
(2016)

Pakartotinai cituojant:
Grigas et al. (2016)

Knyga: 
autori# ko-
lektyvas / 
organizacija

Autori$ kolektyvo / or-
ganizacijos pavadinimas 
(Metai). Knygos antra!t": 
paantra!t" (laida). Leidi-
mo vieta: Leidykla.

Project Management 
Institute (2013). A Guide 
to the Project Manage-
ment Body of Knowledge 
(PMBOK Guide) (5th ed.). 
Newtown Square: Project 
Management Institute.

Pirm% kart%:
A Guide to the Project 
Management Body of 
Knowledge (2013)

Pakartotinai cituojant:
PMBOK Guide (2013)

Trumpiniai galimi, jeigu 
yra visuotinai pripa$inti ir 
atpa$%stami.
Sugalvoti savus trumpinius 
draud$iama.
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I$tekliaus 
tipas

Apra$o $ablonas  
(APA 6th ed)

Apra$o pavyzdys  
(APA 6th ed)

I$tekliaus citavimas 
tekste

Knyga: vie-
toje auto-
riaus redak-
torius

Pavard% (-%s), V. (Ed(s).). 
(Metai). Knygos antra!t": 
paantra!t" (laida). Leidimo 
vieta: Leidykla.

Moravcsik, E. A. (Ed.). 
(2013).,Introducing Langu-
age Typology. Cambridge: 
Cambridge University 
Press.

Visada:
Moravcsik (2013)

Knyga: be 
autoriaus

Knygos pavadinimas (Me-
tai). Leidimo vieta: Leidy-
kla.

XX am$iaus literat&ros teo-
rijos: Konceptualioji kritika 
(2010). Vilnius: Lietuvi$ 
literat+ros ir tautosakos 
institutas.

Visada:
XX am&iaus literat+ros teo-
rijos (2010)

Knyga: kny-
gos dalis 
(skyrius /
straipsnis)

Pavard%, V. (Metai). Knygos 
dalies antra*t%. In Knygos 
aut. V. Pavard% (laida / re-
daktorius), Knygos antra!t": 
paantra!t" (puslapi$, i* 
kuri$ cituojama, apimtis 
(skyrius)). Leidimo vieta: 
Leidykla.

Kamarauskien%, I. (2015). 
Pelno mokes(io elementai, 
mokes(io apskai(iavimas, 
mok%jimas ir planavimas. 
In R. Suba(ien% et al., Aps-
kaitos ir audito pagrindai: 
vadov"lis (p. 252–277). Vil-
nius: Vilniaus universiteto 
leidykla.

Visada:
Kamarauskien% (2015)

El. knyga: 
be DOI

Pavard%, V. (Metai). Knygos 
antra!t": paantra!t" (laida). 
Prieiga per https://el.kny-
gos_adresas

Schein, E. H., ir Scheiner, P. 
(2016).,Organization Cultu-
re and Leadership. Prieiga 
per https://ebookcentral.
proquest.com/lib/vilu-
niv-ebooks/detail.action?-
docID=4766585#

Visada:
Schein ir Scheiner (2016)

El. knyga: su 
DOI

Pavard%, V. (Metai). Knygos 
antra!t": paantra!t" (laida). 
Leidimo vieta: Leidykla. 
doi:10.XXXX/XXX

Gudonavi(ien%, R., ir Do-
valien%, A. (2017). Marke-
tingo kanalai: mokomoji 
knyga (2-asis leid.). Kau-
nas: KTU leidykla „Tech-
nologija”. doi:10.5755/
e01.9786090213254

Visada:
Gudonavi(ien% ir Dovalie-
n% (2017)

DOI gali b&ti pateikiamas ir 
kaip http (pvz., http://doi.
org/10xxx). Teikiant toki' 
nuorod' papildomai $od$io 
doi ra!yti nereikia.
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I$tekliaus 
tipas

Apra$o $ablonas  
(APA 6th ed)

Apra$o pavyzdys  
(APA 6th ed)

I$tekliaus citavimas  
tekste

Straipsnis: 
spausdin-
tame &ur-
nale

Pavard%, V., (Metai). Straips-
nio antra*t%. (urnalo 
antra!t", tomas(Nr.), 
straipsnio puslapiai.

Davidavi(ien%, V., Pabedins-
kait%, A., ir Davidavi(ius, S. 
(2017). Socialiniai tinklai 
B2B or B2C komunikacijoje. 
Transformations in Business & 
Economics, 16(1), 69–84.

Visada:
Vadovautis knyg# citavi-
mo tekste nurodymais

Straipsnis: 
daugiau 
negu 7 au-
toriai

Pavard%, V.1, Pavard%, V.2, 
Pavard%, V.3, Pavard%, V.4, 
Pavard%, V.6, . . . Paskutinio 
autoriaus Pavard%x, (metai). 
Straipsnio antra*t%. (urnalo 
antra!t", tomas(Nr.), 
straipsnio puslapiai.

Gilbert, D. G., McClernon, J. 
F., Rabinovich, N. E., Sugai, 
C., Plath, L. C., Asgaard, G., . 
. . Botros, N. (2004). E.ects 
of quitting smoking on EEG 
activation and attention last 
for more than 31 days and 
are more severe with stress, 
dependence, DRD2 A1 allele, 
and depressive traits, Nicotine 
& Tobacco Research, 6(2), 249–
267. https://doi.org/10.1080/
14622200410001676305

Visada: 
Gilbert et al. (2004)

Straipsnis 
i$ &odyno / 
enciklope-
dijos

Pavard%, V. (Metai). Straips-
nio dalis i* &odyno / en-
ciklopedijos. In /odyno / 
enciklopedijos aut. V. Pa-
vard% (laida / redaktorius), 
(odyno / enciklopedijos 
antra!t": paantra!t" (pus-
lapi$, i* kuri$ cituojama, 
apimtis (skyrius)). Leidimo 
vieta: Leidykla.

Biedermann, H. (2002). 
Raudona spalva. In H. Bie-
dermann, Naujasis simboli# 
$odynas (p. 351–353). Vilnius: 
Mintis.

Visada: 
Biedermann, H. (2002)

Vadovautis tradicini# 
(spausdint#) knyg# citavi-
mo pavyzd$iais. 

El. straips-
nis: be DOI

Pavard%, V. (Metai). Straips-
nio antra*t%. (urnalo 
antra!t", tomas(Nr.), 
straipsnio puslapiai. Prieiga 
per https://el.straipsnio_
adresas

Abdallah, A. E. K., ir Eljelly, A. 
M. A. (2014). Sustainability 
and Corporate Social Respon-
sibility:
Framework Development 
and Application. Khartoum 
University Journal of Mana-
gement Studies, 8(1), 33–74. 
Prieiga per http://ejournals.
uofk.edu/index.php/KUJMS/
article/viewFile/588/590

Visada:
Abdallah ir Eljelly (2014)

El. straips-
nis: su DOI

Pavard%, V. (Metai). 
Straipsnio antra*t%: paan-
tra*t%. /urnalo antra*t%, 
tomas(Nr.), straipsnio pus-
lapiai. doi:10.XXXX/XXX

Keng-Chieh, Y., Chia-Hui, H., 
Conna, Y., ir Su Yu, Y. (2017). 
Consumer Attitudes Toward 
Online Video Advertisement: 
YouTube as a Platform. Kyber-
netes, 46(5), 840–853. 
https://doi.or-
g/10.1108/K-03-2016-0038

Pirm% kart%: 
Keng-Chieh, Chia-Hui, 
Conna, ir Su Yu (2017) 
Pakartotinai:
Keng-Chieh et al. (2017)



BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO PATEIKIMAS   •   22   

I$tekliaus 
tipas

Apra$o $ablonas  
(APA 6th ed)

Apra$o pavyzdys 
 (APA 6th ed)

I$tekliaus citavimas 
tekste

Teis"s  
aktai

Teis%s akto pavadinimas. 
Pri%mimo data (metai 
m%nuo diena). Nr. Leidi-
nys, Metai, Nr. Prieiga per 
https://teises_akto_adre-
sas

Lietuvos Respublikos Au-
tori$ teisi$ ir gretutini$ 
teisi$ "statymas. 1999 m. 
gegu&%s 18 d. Nr. VIII-1185. 
Valstyb"s $inios, 1999,
Nr. 50–1598. Prieiga per 
https://www.e-tar.lt/por-
tal/lt/legalAct/TAR.551F-
0CDE5B64/ASjOmwJBnm

Pirm% kart%:
Lietuvos Respublikos Au-
tori$ teisi$ ir gretutini$ 
teisi$ "statymas (1999)

Pakartotinai cituojant:
Lietuvos Respublikos Au-
tori$ teisi$ . . . "statymas 
(1999)

Konferen-
cijos pra-
ne$imas

Pavard%, V. (Metai). Prane-
*imo antra*t%: paantra*t%. 
In V. Pavard% (Ed.), Leidinio 
antra!t": paantra!t" (p. 
xx-xx). Leidimo vieta: Lei-
dykla.

Ra(ickaite, R., ir Kazlas, M. 
(2016). Global Integration 
and it`s Positive and Ne-
gative In0uence on World 
Economy and Business 
Sector. In /. Golubev% 
(Ed.), VU EF student# moks-
lin"s draugijos konferenci-
jos straipsni# rinkinys (p. 
7–11). Vilnius: VUL.

Visada:
Ra(ickaite, ir Kazlas (2016)

Disertaci-
jos / Ma-
gistro dar-
bai prie

Pavard%, V. (Metai). Diser-
tacijos / Magistro darbo 
tema (daktaro disertacija / 
magistro darbas). Prieiga 
per duomen$ baz%s pava-
dinimas / https://disertaci-
jos_adresas

-ik*nelyt%, I. (2015).,Elek-
tros energijos rinkos mo-
deli# darnumo vertinimas 
(daktaro disertacija). Priei-
ga per eLABa.

Jeigu naudojama tradici-
niu (spausdintiniu) b+du 
pasiekiama disertacija, 
tuomet apra*oma taip pat, 
kaip knyga, paantra*t%je 
nurodant, jog tai daktaro 
disertacija.

Vaizdo 
i$tekliai

Pavard%, V. (Producer), 
ir Pavard%, V. (Director). 
(Metai). Vaizdo i!tekliaus 
pavadinimas [tipas]. Priei-
ga per https://vaizdo_iste-
kliaus_adresas

Gallego, /. (Producer), 
ir Ulvydas, D. (Director). 
(2017). Emilija i! Laisv"s 
al"jos [Kino #lmas]. Prieiga 
per http://www.epasaka.
lt/lt/home-cinema/mo-
vies/emilija

Visada:
Gallego ir Ulvydas (2017)
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2.4. TECHININIAI DARBO REIKALAVIMAI

Bakalauro baigiamieji darbai ra"omi moksliniu stiliumi. Svarb#s mokslinio stiliaus bruo&ai 
yra objektyvumas, neutralumas, tikslumas, glaustumas, ai"kumas. Ra"ant moksliniu stiliumi, 
nereik!t' vartoti pirmojo ir antrojo asmens, juos der!t' keisti neveikiam)ja r#"imi (a" i"ty-
riau*= yra i"tirta, pritaikiau metod) = metodas buvo pritaikytas). 

Lentel!s ir paveikslai gali b#ti talpinami ir tekste, ir prieduose. Visos lentel!s, paveikslai 
ir priedai turi tur!ti numerius ir pavadinimus. Lenteli', paveiksl' ir pried' numeracija yra 
atskira. 

4 lentel%. Darbo reikalavimai tekstui

Eil.
Nr.

Formato po&ymiai Reikalavimai

1. Formato dydis A4. Ra*oma tiek vienoje lapo pus%je

2. Para*t%s Fiksuojamos automati*kai,– 2,5 cm nuo lapo kra*t$.

3. Raid&i$ auk*tis Dvylikto dyd&io

4. Pastraipa 1,27 cm pirmosios eilut%s "trauka

5. Teksto *riftas Times New Roman

6. Tarpai tarp eilu(i$ 1,5 intervalo

7. Teksto lygiavimas Abipus%s  lygiuot%s tekstas, kuris tolygiai sulygiuojamas pa-
gal kairi'j' ir de*ini'j' para*tes.

8. Puslapi$ numeracija Darbo puslapiai numeruojami, pradedant turiniu ir baigiant 
paskutiniuoju darbo puslapiu. Puslapiai skai(iuojami nuo 
titulinio lapo, ta(iau ant titulini$ lap$ numeriai nespausdi-
nami. Puslapio numeris ra*omas lapo apatin%je para*t%je 
de*in%je pus%je.

9. Skyri$ pateikimas ir nume-
racija

Darbo skyriai pradedami naujame lape, j$ pavadinimai ra*o-
mi did&iosiomis raid%mis, pary*kintai, *riftas 14 dyd&io. Teks-
tas sulygiuotas centre. Darbo skyriai numeruojami arabi*kais 
skaitmenimis. I* viso darbe turi b+ti trys skyriai: teorin% dalis, 
analitin% dalis ir rezultat$ dalis. 

10. Poskyri$ pateikimas ir nu-
meracija

Poskyri$ pavadinimai i*skiriami vienos eilut%s tarpeliu i* 
prie* j" ir po jo esan(io teksto. Poskyri$ pavadinimai ra*o-
mi ma&osiomis raid%mis (i*skyrus pirm'j' antra*t%s raid)), 
pary*kintai, tekstas sulygiuotas kair%je, *riftas 12 dyd&io. 
Darbo poskyrio eil%s numeris sudaromas i* dviej$ arabi*k$ 
skaitmen$, kurie vienas nuo kito ir nuo poskyrio pavadinimo 
atskiriami ta*kais. Juos turi skirti "&angin%  pastraipa.  

11. Skyreli$ pateikimas ir nu-
meracija

Jei tekstas i*skaidomas " skyrelius, jie numeruojami tuo pa(iu 
principu kaip ir poskyriai. Skyrelio numeris sudaromas i* trij$ 
ta*kais atskirt$ skaitmen$ (1.1.1.) .

12. Turinys Turinyje sura*omi visi darbo skyri$, poskyri$ ir skyreli$ nu-
meriai, j$ pavadinimai ir puslapi$, kuriuose prasideda skyriai, 
poskyriai ir skyreliai, numeriai.
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Eil.
Nr.

Formato po&ymiai Reikalavimai

13. Priedai Kiekvienas priedas pradedamas naujame lape, kurio vir*uti-
niame de*iniajame kampe did&iosiomis raid%mis u&ra*oma 
PRIEDAS (12 *rifto dydis, lygiavimas pagal de*in"j" kra*t'). 
Priedo pavadinimas ra*omas did&iosiomis raid%mis; 
Jei pried$ daugiau nei vienas, jie numeruojami i* eil%s 
arabi*kais skaitmenimis: 1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS ir t. t. Jei 
pried$ ma&iau nei penki, jie "traukiami " TURIN! ir nurodo-
mas kiekvieno i* j$ puslapis. Jei pried$ yra penki ir daugiau, 
pateikiamas atskiras pried$ s'ra*as „PRIEDAI“. S'ra*e b+tina 
nurodyti pried$ puslapius. S'ra*as "terpiamas prie* pa(ius 
priedus, o TURINYJE nurodomas pried$ s'ra*o puslapis.

14. Lentel%s Lentel%s numeruojamos (pvz., 1 lentel%). Lentel%s numeris 
ra*omas vir* lentel%s pavadinimo, de*iniajame kampe. Len-
tel%s pavadinimas ra*omas ma&osiomis raid%mis, pradedant 
did&i'ja, vir* lentel%s antra*t%s lapo viduryje, 12 *rifto dydis, 
pary*kintas. Jei tekste yra tik viena lentel%, de*in%je lapo 
pus%je vir* lentel%s pavadinimo ra*omas tik &odis „Lentel%“. 
Duomen$ *rifto dydis lentel%se,– 11 *rifto dydis, tarpai tarp 
eilu(i$,– 1 intervalas. Po lentele b+tina nurodyti *altin", i* 
kurio paimta lentel%, taip pat, jei ji sudaryta autoriaus (11 
*rifto dydis). Lentel%s numeruojamos pagal numeravimo 
sistem'. -i eil% gali b+ti i*tisin% visame darbe arba suskaidyta 
pagal skyrius. Jei lentel% u&ima daugiau nei vien' puslap", jos 
t)sinio de*in%je pus%je ra*oma, pavyzd&iui, „1 lentel%s t)si-
nys“. U&ra*omi skil(i$ pavadinimai ir lentel% pildoma toliau. 
Jei numatoma, kad lentel% u&ims beveik vis' puslap" ar 
did&i'j' jo dal", tikslinga j' talpinti ne i* karto po teksto, o 
naujame lape. 

15. Paveikslai Paveikslai numeruojami (pvz., 1 pav.). Paveikslo numeris  ir 
pavadinimas ra*omas po paveikslu lapo viduryje, *rifto dydis 
12 pt, pary*kintas. Paveikslas teikiamas 11 *rifto dyd&iu. Po 
paveikslo pavadinimu b+tina nurodyti *altin", i* kurio paimta 
lentel%, taip pat, jei ji sukurta autoriaus (11 *rifto dydis). 
Paveikslai numeruojami pagal numeravimo sistem'. -i eil% 
gali b+ti i*tisin% visame darbe arba suskaidyta pagal skyrius. 
Didel%s lentel%s, kuriose pateikiama daug med&iagos, taip 
pat didel%s apimties iliustracijos keliamos " priedus. 

16. Formul%s Naudojant formules, j$ simboliai visame darbe turi tur%ti tik 
vien' reik*m), kuri' reikia identi#kuoti. Formules, kuriomis 
remiamasi ne vien' kart', taip pat b+tina numeruoti. 

17. Sutrumpinimai Pirm' kart' minimas pavadinimas negali b+ti trumpinamas. 
Jei pavadinimas bus minimas kelet' kart$, po pilno pavadi-
nimo skliausteliuose reikia nurodyti jo sutrumpinim'. 
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3. Bakalauro darbo gynimo 
procesas ir vertinimas

)i dalis parengta vadovaujantis Vilniaus universiteto Kauno fakulteto kursini# ir baigiam#j# bakalauro 
ir magistro darb# rengimo, gynimo ir kaupimo apra!u, patvirtintu Vilniaus universiteto Kauno humani-
tarinio fakulteto Tarybos 2016 m. kovo 31 d. pos"dyje, protokolo Nr. 6 ir patikslintu Vilniaus universiteto 
Kauno fakulteto tarybos 2018 m. kovo 14 d. pos"dyje, protokolo Nr. 620000-TP-3.

Visi darbai ir j' metaduomenys yra teikiami + sistem) j' saugojimui eLABa. Darbo Elek-
tronin+ dokument) ir jo Metaduomenis + Sistem) +veda Studentas, naudodamasis jam suteikta 
prieiga. Ne+kelto + Sistem) Darbo vadovas nevertina, o Baigiamojo darbo neleid&ia ginti.

Studentas Institutui turi pateikti tinkamai parengt) atspausdint) Darb) ne v!liau kaip 14 
kalendorini' dien' iki baigiam'j' darb' gynimo prad&ios. Pateikiami 2 baigiamojo darbo 
egzemplioriai kartu su Garantija: 

• Vienas turi b#ti +ri"tas kietu vir"eliu, jo paskutiniame lape +klijuotas A5 formato vokas, 
skirtas vadovo atsiliepimui, recenzijai ir garantijai; 

• Kitas egzempliorius turi b#ti +ri"tas spirale. (teiktas darbas u&registruojamas institute, 
vykdan$iame studij' program).

Baigiamieji darbai yra ginami per Baigiam'j' darb' gynimo sesij). Baigiamasis darbas gali 
b#ti ginamas tik Darbo vadovui nusprendus, kad darbas yra gintinas.

Darbo vadovas, prie" priimdamas sprendim) leisti arba neleisti ginti Baigiam)j+ darb), pri-
valo susipa&inti su Darbo kompiuterin!s patikros ataskaita eLABa sistemoje ir visa Darbo 
savaranki"kumo kompiuterin!s patikros informacija. Darbo vadovas leidim) arba neleidim) 
ginti +ra"o Garantijoje ir patvirtina para"u ne v!liau kaip 5 darbo dienos iki konkre$ios pro-
gramos Baigiam'j' darb' gynimo prad&ios. Darbo vadovui neleidus ginti Baigiamojo darbo, 
Studij' skyriaus administratorius informuoja student) Sistemoje nurodytu elektroninio pa"to 
adresu ne v!liau nei likus 4 darbo dienoms iki gynim' prad&ios.

Jeigu Baigiamojo darbo vadovas nusprend&ia, kad Darbas parengtas netinkamai ir negali 
b#ti ginamas, arba jeigu Baigiamojo darbo vadovas atsisako priimti Darb) d!l to, kad jis buvo 
parengtas be Baigiamojo darbo vadovo dalyvavimo, studentas turi teis- kreiptis + Komisij) su 
pra"ymu leisti ginti Darb). Pra"ym) ir Baigiam)j+ darb) Studentas turi +teikti Komisijos pir-
mininkui ne v!liau kaip per 2 darbo dienas nuo Darbo vadovo sprendimo neleisti Darb) ginti 
pateikimo Studentui arba atsisakymo priimti Darb). Apsvars$iusi Studento motyvus, Komi-
sija nusprend&ia, ar leisti Studentui Darb) ginti. ,is sprendimas yra %ksuojamas Komisijos 
protokole, vie"inamas Baigiam'j' darbo gynimo pos!dyje.

SPK pirmininkas skiria recenzent) ne v!liau kaip likus 5 darbo dienoms iki Darbo gynimo. 
Recenzentas pagal patvirtint) form) parengia atsiliepim) ir klausimus darbo autoriui. Ra"ti"-
k) atsiliepim) apie darb) (recenzij)) recenzentas +teikia Studij' skyriaus administratoriui ir 
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Sistemoje nurodytu elektroniniu pa"tu nusiun$ia studentui ne v!liau kaip prie" 1 (vien)) par) 
(t. y. 24 val.) iki Darbo gynimo.  Studentas laiku negav-s recenzijos gali teikti pra"ym) Komisi-
jos pirmininkui d!l v!lesn!s gynimo datos nustatymo. Baigiam'j' darb' gynimo komisija su-
daroma Kauno fakulteto Dekano teikimu Rektoriaus arba jo +galioto prorektoriaus +sakymu. 
Komisija sudaroma i" ne ma&iau kaip 5 kompetenting' studij' krypties specialist'. Vienas i" 
Komisijos nari' turi b#ti i" kitos institucijos (mokslo, studij' ar kt. institucijos). Baigiam'j' 
darb' gynimo tvarkara"t+ sudaro SPK pirmininkas ne v!liau kaip 5 dienos iki Baigiam'j' 
darb' gynimo sesijos prad&ios. 

Baigiamojo darbo gynimas yra vie"as (i"skyrus atvejus, kai Baigiamojo darbo vadovo arba 
Instituto direktoriaus pra"ymu, Baigiamasis darbas, kurio rezultatai nevie"intini, ginamas u&-
darame Komisijos pos!dyje. Tada Komisija skelbia pos!d&io dal+ u&dara. U&daras Baigiamojo 
darbo gynimas gali b#ti organizuojamas ir institucijos, kurioje Darbas buvo parengtas, pra"y-
mu, jei panaudoti vie"ai neskelbtini (slapti) duomenys) ir vyksta Komisijos pos!dyje. Baigia-
m'j' darb' gynimas laikomas teis!tu, jei jame dalyvauja ne ma&iau kaip 2/3 (du tre$daliai) 
Komisijos nari'. Gynimui vadovauja Komisijos pirmininkas.

Gynimo metu Baigiamojo darbo autorius trumpai pristato Darb). Darbo pristatymas – 
tai 7–10 min. kalba, papildoma vaizdine med&iaga. Pristatyme pateikiami: tyrimo problema, 
tikslas, u&daviniai, trumpai apib#dinamas objektas, gauti rezultatai, taikyt' metod' patikimu-
mas, supa&indinama su i"vadomis ir j' pagrindimu, pateikiamos rekomendacijos. 

Darbams pristatyti naudojami o%cial#s Fakulteto skaidri' "ablonai (juos galima rasti 
http://www.knf.vu.lt/apie-fakulteta/atributika).  Pristatymo skaidr!se turi b#ti: 

• antra"tin! skaidr!: universiteto pavadinimas, darbo pavadinimas, autoriaus pavard! ir 
vardas, darbo vadovo mokslinis vardas, laipsnis, jo pavard! ir vardas (1 skaidr!); 

• darbo objektas, tikslas, u&daviniai, tyrimo metodai (1 skaidr!); 
• teorin! dalis (1–2 skaidr!s, trumpai pateikiant pagrindinius teorijos aspektus); 
• analitin! dalis (1–2 skaidr!s, trumpai pateikti pagrindinius analitin!s dalies rezultatus);   
• tyrimo dalis – tyrimo metodika ir pagrindiniai, esminiai tyrimo rezultatai (gali b#ti 

daugiau skaidri', nes visas pristatymas turi akcentuoti atlikt) tyrim) ir gautus esminius 
rezultatus); 

• i"vados (1 skaidr!, i"vad' pateikti neb#tina, jeigu jos pateikiamos viso pristatymo 
metu).

Visos skaidr!s, i"skyrus pirm)j) (antra"tin-), turi b#ti sunumeruotos, su u&ra"ytu univer-
siteto pavadinimu, bakalauranto vardu ir pavarde. I" viso tur!t' b#ti 9–12 skaidri'. Studentui 
prista$ius darb) ir atsakius + klausimus, recenzentas pasako savo nuomon- apie Baigiam)-
j+ darb). Jei recenzentas negali dalyvauti gynimo pos!dyje, jo ra"ytin+ atsiliepim) perskaito 
Komisijos pirmininkas ar Komisijos pirmininko +pareigotas Komisijos narys.  Recenzentui 
(jam nedalyvaujant pos!dyje – Komisijos pirmininkui ar Komisijos pirmininko +pareigotam 
Komisijos nariui) perskai$ius recenzij), Studentas atsako + recenzento, Komisijos klausimus. 
Klausimus Studentui gali u&duoti ir kiti asmenys, dalyvaujantys vie"ame gynimo pos!dyje.
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5 lentel%. Darbo aspekt# vertinimas

Eil.
Nr.

Darbo aspektai Vertinimas

1. Darbo strukt+ra ir 
apimtis

Ra*to darbo strukt+ra ai*ki ir logi*ka, yra visos reikiamos dalys. Dar-
bas yra tinkamos apimties.

2. Analiz% ir i*vados Analiz%s  i*samumas, i*vad$ formulavimas ir pagr"stumas  empirine 
med&iaga.

3. Ra*to darbo stilius ir 
tyrimo kult+ra

Tinkamai elgiamasi su *altiniais ir citatomis; formuluot%s ir stilius 
atitinka mokslinio darbo reikalavimus.

4. Darbo gynimas Darbo pristatymas ai*kus ir logi*kas, tinkamai pristatyti pagrindi-
niai darbo rezultatai

Vertinant Baigiam)j+ darb)  atsi&velgiama + Darbo visum), gynim), Studento atsakymus + 
recenzento, Komisijos ir kit' vie"ame Darbo gynime dalyvaujan$i' asmen' klausimus, recen-
zento si#lom) Darbo +vertinim), Baigiamojo darbo kalbos taisyklingum). Baigiam)j+ darb) 
vertina Komisija, atsi&velgdama + recenzento si#lym) ir, esant  reikalui, Darbo vadovo paai"ki-
nim). Galutiniam Baigiamojo darbo +vertinimui turi pritarti visa Komisija. Komisija pritaria 
balsuojant, sprendimas priimamas paprasta bals' dauguma. Jei Komisijos nari' nuomon!s 
d!l Baigiamojo darbo vertinimo pasiskirsto po lygiai, Baigiamojo darbo +vertinim) lemia 
Komisijos pirmininko si#lomas +vertinimas. Komisijos pirmininkas tos dienos Baigiam'j' 
darb' gynimo pos!d&io pabaigoje Komisijos sprendim) d!l Baigiam'j' darb' +vertinimo stu-
dentams prane"a individualiai. Jeigu tarp student' n!ra prie"taraujan$i' vie"am Baigiam'j' 
darb' +vertinim' paskelbimui, Komisijos pirmininkas kiekvieno studento +vertinim) prane"a 
vie"ai. Komisijos pirmininkas student) informuoja tik apie baigiam'j' darb' gynimo komi-
sijos +vertinim). Informacija apie atskir' komisijos nari' nuomon- ir diskusijas neteikiama. 
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