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1. MAGISTRO STUDIJŲ STRUKTŪRA, BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTŲ IR 

MAGISTRO DARBO RENGIMO GRAFIKAS 

 

1.1. Magistro studijų struktūra ir grafikas 

 

Magistrantūros studijos yra antrosios pakopos universitetinės studijos, kurias užbaigus ir 

įgijus atitinkamas kompetencijas yra suteikiamas kvalifikacinis magistro laipsnis. Palyginti su 

pirmosios pakopos (bakalauro) studijomis, magistrantūros studijos savarankiškesnės ir labiau 

susietos su studentų atliekamais moksliniais tyrimais. Magistrantūros studijos baigiamos 

magistro darbo (toliau – MD) parengimu bei jo gynimu komisijoje. 

Magistro darbas yra originalus mokslinis (teorinis ir taikomasis) tyrimas. Jis yra 

svarbiausias individualus visų magistrantūros studijų rezultatas. Magistro darbo rašymui per tris 

semestrus skiriama 30 kreditų iš 90 kreditų bendros programos apimties. 

Magistro darbas pradedamas rengti pirmąjį magistrantūros studijų semestrą, pasirenkant 

temą ir studijuojant literatūrą, ir toliau plėtojamas bei gilinamas per visą studijų laikotarpį – 

rašant pirmąjį ir antrąjį baigiamojo darbo projektus (BDP I ir BDP II) ir rengiant galutinę 

magistro darbo redakciją (1 pav. ir 1 lentelė). BDP1 ir BDP2 turi būti tęstiniai, t.y. jų tema 

(kryptis) iš esmės turi atitikti ir būsimo magistro darbo preliminarų pavadinimą, nagrinėjamas 

objektas neturėtų keistis, o kisti turėtų tik nagrinėjamų teorinių ir praktinių aspektų  gylis.  

 

BDP I  BDP II 

10 kreditų, I semestras,  10 kreditų, II semestras, 

pažymys  pažymys 
    

 
 
 
 
 

 

Magistro darbas  
10 kreditų, III semestras,  

pažymys  
 
 

 

1 pav. Magistro darbo rengimo struktūra  
 

 

Ugdomi gebėjimai. Rašydami BDP I ir BDP II magistrantai ugdo mokslo tiriamojo darbo 

įgūdžius, gebėjimus kaupti, sisteminti ir analizuoti mokslinę literatūrą bei įvairius duomenis, 

atlikti tyrimus, pasirinkti ir pritaikyti tinkamus tyrimo metodus, apibendrinti tyrimų rezultatus, 

spręsti svarbias praktines ir/ar mokslines pasirinktos srities problemas. 
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1 lentelė. Baigiamojo darbo projektų (BDP I ir BDP II) ir magistro darbo(MD) 

rengimo grafikas nuolatinių studijų magistrantams 

  
Veikla Terminai

1
 

I semestras  

1. Temų sąrašo pateikimas studentams (katedra) Rugsėjo pirma savaitė 

2. Literatūros studijavimas, temos pasirinkimas ir prašymo 

pateikimas katedros vedėjui. Magistrantas gali pateikti savo 

siūlomą temą. 

Iki rugsėjo 15 d. 

3. Patvirtinama MD tema ir vadovas Iki rugsėjo 20 d. 

4. Temos sukonkretinimas, darbo plano ir baigiamojo darbo 

projektų rengimo grafiko suderinimas su darbo vadovu. 

Iki rugsėjo 30 d. 

5. BDP I rengimas: literatūros rinkimas ir studijavimas(bent 

15 mokslinių straipsnių tarptautiniu mastu pripažintuose 

periodiniuose mokslo žurnaluose), magistro darbo teorinio 

skyriaus ir preliminarios tyrimo metodologijos rengimas, BDP 

I įforminimas ir pateikimas vadovui pastaboms 

Iki gruodžio 10 

6. BDP I koregavimas, konsolidavimas,  užbaigimas ir 

pateikimas (su vadovo parašu) registruoti katedroje 

Iki sausio 10 d. 

7. Katedra organizuoja BDP I gynimą komisijoje  Iki sausio 25 d. 

II semestras 

8. BDP II rengimas: teorinio skyriaus ir tyrimo metodologijos 

tikslinimas, autoriniai tyrimai ir rezultatų matematinis-

statistinis apdorojimas, analizė, apibendrinimas, rezultatų 

interpretavimas, darbo įforminimas. 

Vasaris – balandis 

9. BDP II pateikimas magistro darbo vadovui pastaboms Iki gegužės 05 d. 

10. BDP II koregavimas, užbaigimas ir pateikimas (su vadovo 

parašu) registruoti katedroje 

Iki birželio 05 d. 

11. BDP II gynimas sesijos metu. Katedra organizuoja darbo 

gynimą komisijoje. 

Iki birželio 30 d. 

III semestras 

12. Empirinių tyrimų užbaigimas, išvadų ir viso MD rengimas Rugsėjis – gruodis 

13. Mokslinių publikacijų, pranešimų konferencijoms 

rengimas 

I –III semestras 

14. MD pateikimas darbo vadovui pastaboms Iki gruodžio 5 d. 

15. MD koregavimas, užbaigimas ir pateikimas (su vadovo 

parašu) registruoti katedroje 

  Iki sausio 3 d. 

16. MD darbo gynimas magistro baigiamųjų darbų  

gynimo komisijoje (organizuoja Katedra)   Iki sausio 20 d. 

17. Darbo rengimas konkursams (Ūkio ministerijos, Finansų 

ministerijos, Lietuvos Mokslų akademijos, tarptautiniams) ir 

publikavimui 

Pagal konkursų tvarkose 

numatytus terminus, siūloma 

pasitarti su darbo vadovu 
 
      

Darbas su vadovu. Baigiamojo darbo projektams (BDP I ir BDP II) ir MD vadovauja 

katedros patvirtintas vadovas, su kuriuo derinami svarbiausi darbo klausimai ir kuris konsultuoja 

                                                   
1
Lentelėje pateiktos preliminarios datos, kurias kiekvienais mokslo metais katedra gali patikslinti 
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studentą viso darbo proceso metu. Konsultacijos vyksta abipusiai suderintu laiku ir dažnumu. 

Individualių konsultacijų iniciatorius yra magistrantas. 

MD rašomas pagal magistranto ir darbo vadovo suderintą darbo planą-grafiką. Baigiamasis 

magistro darbas ginamas viešai, jį vertina komisija. 

Tyrimų rezultatų aprobavimas (I-III semestruose). Magistrantas turi siekti, kad atlikti 

tyrimai ir jų rezultatai būtų bent iš dalies aprobuoti – paskelbti moksliniuose žurnaluose, 

pristatyti mokslinėse ir/ar praktinėse konferencijose, paskelbti konferencijų darbų medžiagoje, 

specialistų seminaruose, įmonių vadovų ar vadybininkų susirinkimuose ir pan. Tokie faktai 

išryškinami BDP ir magistro darbo įvade ir santraukoje užsienio kalba. Publikacijos būtinos 

siekiantiems aukšto magistro darbo įvertinimo. Dėl darbo rezultatų publikavimo, konferencijos 

ar mokslinio žurnalo pasirinkimo magistrantas turėtų kreiptis į darbo vadovą. 

 

1.2. Pirmojo baigiamojo darbo projekto (BDP I) uždaviniai ir apimtis 

 

Pirmojo baigiamojo darbo projekto (BDP I) pagrindinis tikslas – atlikti išsamią 

nagrinėjamos temos literatūros analizę, t.y. parengti MD teorinį skyrių (pirmąją redakciją), ir 

pateikti bei pagrįsti būsimo autorinio tyrimo metodologiją, kurioje numatyti MD 

tiriamojo/analitinio skyriaus preliminarų tyrimo planą. 

Siekiant minėto tikslo, pirmajam BDP keliami tokie uždaviniai:  

 išanalizuoti užsienio ir Lietuvos autorių mokslines publikacijas nagrinėjama tema;  

 suformuluoti spendžiamą mokslinę problemą;  

 pasirinkti ir išnagrinėti galimus tyrimų metodus;  

 suformuluoti tyrimo tikslą ir uždavinius;  

 logiškai pagrįsti ir pasirinkti autorinio tyrimo kryptis ir eigą (parengti tyrimų planą 

ir / ar modelį);  

 suformuluoti (jeigu tai yra tikslinga) tyrimų hipotezę ar hipotezes arba tyrimo 

prielaidas ir/ar klausimus (jei hipotezes formuluoti netikslinga);  

 konsoliduoti žvalgomojo (preliminaraus) ir pagrindinio autorinio tyrimo 

metodologiją;  

 suformuluoti BDP I (teorinės ir metodologinės dalies) išvadas ir magistro darbo 

tolesnio rašymo įžvalgas;  

 konkretizuoti viso magistro darbo temą ir parengti preliminarinį viso magistro 

darbo planą. 

BDP I turi turėti tokius mokslinio darbo elementus:  

 įvadą, identifikuotas ir spręsti pasirinktas problemas,  

 pagrindinį skyrių su 3-4 poskyriais (kuris atitinka MD teorinio skyriaus pirmąją 

redakciją),  
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 antrąjį skyrių, kuriame aprašoma tyrimo metodologija,  

 išvadas,  

 literatūros sąrašą,  

 priedus. 

BDP I išvados turėtų parodyti, kaip pasisekė įvykdyti šio darbo etapo tikslą ir uždavinius. 

Kiekvienam uždaviniui formuluojamos 1-3 išvados.  

BDP I apimtis 1,5–2 autoriniai lankai (60 000–80 000 spaudos ženklų, kas sudaro apie 25–

30 puslapių teksto, parašyto 12 šriftu, 1,5 intervalu. 

BDP titulinio lapo pavyzdys pateiktas 3 priede. 

 

1.3. Antrojo baigiamojo darbo projekto (BDP II) uždaviniai ir apimtis 

 

Antrojo baigiamojo darbo projekto (BDP II) pagrindinis tikslas – pagilinus ir apibendrinus 

pirmojo MTD teorinę ir ypač metodologinę dalį, atlikti autorinius (empirinius) tyrimus ir 

parengti MD empirinio tyrimo dalį. Siekiant minėto tikslo, antrajam BDP keliami tokie 

uždaviniai:  

 pagilinti BDP I teorinę dalį;  

 sukonkretinti tyrimų tikslą ir uždavinius;  

 atlikti tyrimo objekto imties reprezentatyvumo matematinį statistinį įvertinimą ar 

pagrindimą;  

 konsoliduoti ir pagilinti tyrimų metodologiją;  

 atlikti preliminarų (žvalgomąjį) tyrimą;  

 atsižvelgiant į žvalgomojo tyrimo rezultatus pakoreguoti pagrindinio autorinio tyrimo 

metodologiją ir tyrimų planą;  

 atlikti pagrindinį autorinį tyrimą (ar bent jo dalį) bei gautų rezultatų matematinį-

statistinį apdorojimą, analizę ir jų teorinę / taikomąją interpretaciją;  

 padaryti įtikinamas išvadas, suformuluoti argumentuotus pasiūlymus, pateikti 

tolimesnių tyrimų ir viso magistro darbo tolesnio rašymo įžvalgas. 
 
BDP II būtina atlikti tyrimo rezultatų patikimumo, reprezentatyvumo bei nagrinėtų 

kintamųjų tarpusavio ryšio matematinį statistinį įvertinimą. 

BDP II turi būti formuluojamos rekomendacijos, grindžiami ir detalizuojami siūlymai, kaip 

spręsti iškilusias problemas ar konkrečius su jų sprendimu susijusius klausimus. 
 
Orientacinė BDP II apimtis –1,5-2 autoriniai lankai (60 000 - 80 000 spaudos ženklų su 

tarptais, kas sudaro apie 25-30 puslapių teksto, parašyto 12 šriftu, 1,5 intervalu).  
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1.4. Magistro darbo apimtis ir sąsaja su BDP I ir BDP II 

  
 

Magistro darbe teoriniai ir praktiniai klausimai turi būti susieti į visumą: į bendrą visumą 

sujungiama abiejų rašytų BDP medžiaga. Baigiamajame darbo rengimo etape įvertinamos BDP I 

ir BDP II gynimo metu gautos pastabos. Pristačius pranešimą konferencijoje ar parengus 

mokslinį straipsnį, turėtų būti remiamasi recenzentų bei konferencijos dalyvių pateiktomis 

pastabomis ir rekomendacijomis. 

Magistro darbo turinio klausimai turi apimti 3 privalomus dalykus:  

1) teorinę dalį (mokslinės literatūros nagrinėjama tema apibendrinimas ir analizė);  

2) metodologinę dalį;  

3) autorinio tyrimo rezultatų pateikimą, jų apibendrinimą ir interpretavimą.  

Magistro darbas rašomas lietuvių kalba. Išskirtinais atvejais katedra gali leisti darbą rašyti 

užsienio kalba (anglų k.). Toks leidimas įforminamas katedros posėdžio protokole. Darbą rašant 

užsienio kalba būtina parašyti išsamią (10 puslapių) magistro darbo santrauką lietuvių kalba.  

Orientacinė magistro darbo apimtis yra 3–4 autoriniai lankai (120 000–160 000 spaudos 

ženklų su tarpais). Apimtis skaičiuojama pradedant MD tituliniu lapu ir baigiant santrauka 

užsienio kalba (darbo priedai į minėtą apimtį neįskaičiuojami). Tai sudaro apie 55–70 A4 

formato mašinraščio puslapių 12 šriftu, 1,5 intervalu.  
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2. MAGISTRO DARBO DALYS 

 

2.1. MD darbo turinys 

 

Magistro darbas turi patvirtinti autoriaus gebėjimą taikyti studijų metu įgytą teorinį 

pažinimą, mokslines žinias, įgūdžius ir kompetencijas mokslinei praktinei problemai ar situacijai 

nagrinėti. Magistro darbas turi patvirtinti magistranto intelektualinę brandą ir gebėjimus 

savarankiškai spręsti mokslo šakos teorines, metodologines bei praktines problemas. Iš 

magistranto reikalaujama tiksliai suformuluoti nagrinėjamus klausimus ir įrodyti, kad darbe 

ištirti, aprašyti ir apibendrinti dalykai turi naujumo ir naudingumo elementų. 

  
Darbas turi vienareikšmiai parodyti, kad magistrantas yra išstudijavęs naujausią 

nagrinėjamos temos mokslinę literatūrą, metodiškai pagrįstai ir savarankiškai atlikęs tyrimus, 

geba pritaikyti tyrimo ir surinktos medžiagos apibendrinimo metodus, nuosekliai išdėstyti, 

tinkamai apibendrinti ir įforminti sukauptą medžiagą, daryti logiškus apibendrinimus, pagrįstas 

išvadas bei formuluoti pasiūlymus ir/ar prognozes. MD pagrindu suteikiamas magistro 

kvalifikacinis laipsnis. 
 

 

MD darbo struktūra (turinys): 

 
1. Titulinis lapas (su darbo pavadinimu lietuvių ir anglų kalbomis) (žr. 4 priedą) 

2. Turinys (žr. pavyzdį 5 priede) 

3. Lentelių sąrašas su nuoroda į puslapius (nebūtina) 

4. Paveikslų sąrašas su nuoroda į puslapius (nebūtina) 

5. Santrumpų sąrašas ir/ar svarbiausių darbe naudojamų terminų žodynas (pateikiamas,  jeigu 

darbe daug neįprastų santrumpų, sąvokų, terminų) 

6. Įvadas 

7. Pagrindinė dėstomoji dalis: 

 Pirmas (teorinis) skyrius; 

 Antras skyrius – tyrimo metodologija; 

 Autorinio empirinio tyrimo rezultatai, jų analizė, ir apibendrinimas gali būti pateikiami 

viename (trečiame) ar dviejuose (trečiame ir ketvirtame) skyriuose. 

8. Išvados ir pasiūlymai (gali būti pateikiama atskiruose skyriuose) 

9. Literatūros ir šaltinių sąrašas 

10. Darbo santrauka užsienio (angl. Summary, vok. Zusammenfassung, pranc. Résumé) kalba 

11. Priedai 

 
 

Spausdinto magistro darbo galinio viršelio vidinėje pusėje priklijuojamas vokas darbo 

recenzijai. 

Neleistina MD skyrius vadinti „Teorinė dalis“, „Tyrimo metodologija“, „Praktinė dalis“ ir 

panašiai. Pavadinimai turi būti konkretūs, nusakantys juose pateikto teksto turinį, pvz. Nedarbo 

ekonominių pasekmių teorinė analizė; Nedarbo ekonominių pasekmių empirinio tyrimo 

metodologija; Nedarbo ekonominių pasekmių empirinis tyrimas; pan. 
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Toliau poskyriuose detaliai aprašomi MD struktūros pagrindiniai elementai. Pateikiamos 

rekomendacijos jų rengimui. 

2.2. Darbo temos (darbo pavadinimo) pasirinkimas 

 

Magistro baigiamojo darbo rengimas pradedamas nuo temos ir tyrimo problemos 

(problemų) pasirinkimo bei su ja susijusios literatūros studijavimo. Darbo rašymo eigoje tema 

gali būti koreguojama. 

Tema turi būti aktuali, nepakankamai išnagrinėta reiškinio, įmonės, organizacijos, 

Lietuvos ar pasaulio ūkio požiūriu, t.y. turi būti svarbi magistro programą atitinkančios mokslo 

krypties teorijai ir praktikai. Tarp teorijos ir praktikos darbe turi būti išlaikytas glaudus ryšys. 

Pasirinktą temą dera aiškiai suformuluoti ir tinkamai nustatyti griežtas tiriamojo darbo ribas. 
 
Pasirenkant temą reikia atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas: 

 

1. Tema turi būti aktuali, t.y. dabartiniu laikotarpiu svarbi, reikšminga mokslui ir/ar 

praktikai. 

2. Tema turi būti susijusi su magistro programą atitinkančios mokslo krypties (srities) 

teorija ir praktika, tarp kurių turi būti išlaikytas glaudus ryšys. 

3. Svarbu, kas domina patį magistrantą, su kokiomis problemomis susiduria jis savo 

kasdieniniame darbe, kas aktualu institucijai ar įmonei, kurioje jis dirba. Magistrantas 

gali siūlyti savo tematiką MD. 

4. Reikia atsižvelgti į temos realizavimo galimybes, t.y. ar yra pakankamai literatūros, ar 

bus galima gauti reikalingų duomenų, panaudoti tinkamus metodus, ir pan. 

5.  Būtina aiškiai nusistatyti numatomo tyrimo ribas. 

 

Kiekviename darbe gali būti nagrinėjama tik apibrėžta ir palyginti gana siaura platesnės 

problemos dalis. Tik tada nagrinėjamą objektą galima tinkamai išanalizuoti. Todėl nereikėtų 

pasirinkti labai plačios temos, nes ją būtų galima tik paviršutiniškai apžvelgti. 
 

 

2.3. Santrumpų sąrašas 

  

Abėcėlės tvarka išdėstytų santrumpų sąrašas reikalingas tada, kai darbe gausiai vartojami 

specifiniai terminai ar santrumpos arba kai nagrinėjamos srities lietuviška terminija nėra 

pakankamai susiformavusi ir skaitytojui būtų patogu žinoti vartojamo termino atitikmenį 

užsienio kalba. Santrumpų sąrašas nebūtinas, kai bendras jų skaičius mažesnis negu 20 ir 

kiekviena iš jų tekste kartojasi mažiau negu tris kartus. 
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2.4. Įvadas 

        
Įvado paskirtis – atskleisti viso darbo esmę. Rekomenduojama magistro darbo įvado 

apimtis 2–4 puslapiai. Įvade turi atsispindėti: 
 

1) Temos aktualumas (nereikėtų čia pateikti dėstomojo pobūdžio medžiagos, t.y. istorijos 

aprašymo, apibrėžimų ir pan.). Įvade trumpai apibūdinamas nagrinėjamo klausimo temos 

nagrinėjimo aktualumas. Temos aktualumui apibrėžti dažniausiai skiriamos 2 pastraipos. 

Įvardinant temos aktualumą rekomenduojama pacituoti naujausių ES, EBPO ar kitų tarptautinių 

organizacijų ataskaitas, valstybių politinius dokumentus, kurie pagrįstų nagrinėjos temos 

aktualumą.  

2) Mokslinė ir/ar praktinė problema. Dažniausiai įvardinama 1-2 pastraipomis. Glaustai 

įvardinamas nagrinėjamos temos ištyrimo lygis Lietuvoje ir pasaulyje, išryškinamos temos 

kontekste literatūroje identifikuotos mokslinės ir/ar praktinės problemos, formuluojama MD 

spręsti pasirinkta mokslinė ir/ar praktinė problema, nustatomos ir pagrindžiamos darbo ribos. 

Mokslinė problema lemia darbo tikslą ir jam pasiekti reikalingų uždavinių formulavimą.  

3) Darbo tikslas. Įvade turi būti glaustai ir konkrečiai suformuluotas darbo tikslas, jis turi 

išplaukti iš BDP/MD temos pavadinimo ir atspindėti tyrimo objektą. Tyrimo tikslas turi parodyti 

viso darbo rezultatą (ne procesą). 

4) Darbo uždaviniai, pagal kuriuos bus formuojamos išvados, ir kurie turėtų padėti 

įgyvendinti tikslą. Jie turėtų būti konkretūs, prasidėti žodžiais įvertinti, išnagrinėti, išanalizuoti 

ir pan., o ne apžvelgti, aptarti, paanalizuoti, išsiaiškinti. Formuluojami 3–5 uždaviniai pagal  

darbo turinį. 

5) Tyrimo hipotezė(s) (jei formuluojamos) arba tyrimo prielaidos, klausimai.  

6) Tyrimo metodai. Išvardinami kiekvienai pasirinktai tirti problemai ir atitinkamai ją 

atitinkančiai hipotezei (tyrimo prielaidoms ir/ar klausimams) įrodyti/paneigti pasirinkti tyrimo 

metodai, glaustai aprašoma tyrimo metodologija ir atlikto autorinio tyrimo esmė, išryškinama 

autoriaus sukurto „produkto“ esmė bei jo praktinė, teorinė ar metodologinė reikšmė. 

7) Darbo struktūra. Nurodoma, kiek skyrių sudaro MD. Toliau trumpai įvardinama, kas 

kiekviename skyriuje buvo nagrinėta, kokie gauti pagrindiniai rezultatai ir išvados. Nurodoma, 

kiek darbe paveikslų, lentelių, puslapių, literatūros šaltinių.  

8) Tyrimo rezultatų publikavimas ir sklaida. Šioje dalyje aprašoma, kur buvo publikuoti, 

paskelbti ir/ar aprobuoti mokslinių tyrimų rezultatai. Pateikiama informacija apie konferencijas, 

kuriose magistras skaitė pranešimus magistrinio darbo tematika, apie parengtus ir/ar publikuotus 

straipsnius ir kita informacija, susijusi su tyrimų rezultatų sklaida. Jei magistrinio darbo 

rezultatai nebuvo publikuoti ir/ar pristatyti mokslinėse konferencijose, ši dalis įvade nėra 

pateikiama.  

Kadangi įvade pristatomas jau atliktas darbas, viskas aprašoma būtuoju kartiniu laiku.  
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2.5. Teorinė dalis 
 

 

Teorinio skyriaus rengimo bendrosios prielaidos. Teorinis skyrius rašomas po to, kai 

magistrantas jau yra susipažinęs su pasirinktą temą nagrinėjančia literatūra, ją išanalizavęs ir 

susisteminęs, išryškinęs mokslinę problemą, suformulavęs savo baigiamojo darbo temą, tikslą ir 

uždavinius, parengęs preliminarų planą bei sudaręs jo vykdymo grafiką. Taigi magistrantas, 

pradėdamas rašyti MD teorinį skyrių, jau turi tam tikrą įdirbį.  

Teorinis skyrius turi sudaryti apie trečdalį viso magistro baigiamojo darbo. Jame tikslinga 

išskirti poskyrius, o juose, esant reikalui, skyrelius. Poskyrių bei skirsnių skaičius priklauso nuo 

temos pobūdžio, tačiau bet kokiu atveju jie neturėtų būti labai smulkūs ir atitikti jiems keliamus 

reikalavimus, t.y. turėti pradžią, dėstymą ir pabaigą. Vienas poskyris ar skyrius neturėtų būti 

trumpesnis nei 2-3 puslapiai. 
 
Teorinio skyriaus turinys ir jam keliami reikalavimai. Teoriniame skyriuje turi būti 

visapusiškai apibūdintas tyrimo objektas (išaiškintos pagrindinės sąvokos ir terminai) ir 

atskleistas tyrimo srities ištyrimo lygis, t.y. išnagrinėta pagrindinė su tyrimo objektu susijusi 

literatūra, pripažintos teorijos, koncepcijos, teiginiai, išryškinti esantys tų teorijų ir teiginių 

trūkumai bei prieštaravimai, pažinimo spragos. Analizuojant naujausius mokslinius straipsnius 

įvertinama, kaip kiti autoriai argumentuoja tyrimų aktualumą, kokiais rodikliais ir metodais 

atskleidžia nagrinėjamą reiškinį, ką parodo gauti tyrimo rezultatai. Teoriniame skyriuje turi būti 

remiamasi tiek visuotinai pripažintais užsienio šalių mokslininkų darbais bei tų šalių patirtimi, 

tiek tyrinėjamos problemos išnagrinėjimo situacija bei atlikti tyrimai Lietuvoje.  

Remiantis teoriniame darbo skyriuje išnagrinėtais tyrimas parengiamos prielaidos 

būsimam praktiniam problemos nagrinėjimui. Išnagrinėjęs užsienio šalių ir Lietuvos autorių 

darbus magistrantas  įvardina, kokia teorine koncepcija (požiūriais, sampratomis, nuostatomis) 

jis vadovausis sudarant tyrimo metodologiją ir atliekant empirinį tyrimą Šios prielaidos gali būti 

apibendrinamos į teorinį modelį, kurį galima pateikti kaip teorinio skyriaus užbaigiantį ir jį 

apibendrinantį poskyrį arba metodologinėje dalyje. Tekstą tikslinga iliustruoti 

schema/schemomis, parodančiomis planuojamus tirti priežastingumus, esant poreikiui 

lentele/lentelėmis ir panašiai. Teorinis modelis palengvina spręsti praktinius tyrimo uždavinius. 

Juo remiantis parengiama empirinių tyrimų metodologija, pagrindžiamas konkrečių analizės 

metodų pasirinkimas. Tokio modelio pavyzdžiu galima laikyti 2 priede pateiktą principinę 

schemą, kurio elementai konkrečiame darbe turi būti konkretizuoti: nurodomos konkrečios 

problemos, konkrečios hipotezės, konkrečios tyrimų kryptys ir metodai.  

Mokslinės literatūros studijavimas tęsiasi visą MD rašymo laiką, pradedant temos 

pasirinkimu, tyrimo problemų identifikavimu, pirminės hipotezės (prielaidų) formulavimu ir 
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baigiant tyrimo rezultatų interpretavimu. Naujausia mokslinių tyrimų medžiaga skelbiama 

mokslinių žurnalų straipsniuose bei mokslinių konferencijų medžiagoje.  

Vadovėliai, monografijos, ir kitokio pobūdžio knygos yra tinkamos tik pradiniam 

susipažinimui su nagrinėjamu klausimu. Tai apibendrinančio pobūdžio šaltiniai, kurie gali padėti 

suvokti numatomą tirti objektą, pagrindinius jo elementus, priežastinius sąryšius. Po to reikėtų 

pereiti prie mokslinių straipsnių, konferencijų tezių ir kt., kurie aptaria nagrinėjamos problemos 

siauresnius klausimus ir atskleidžia temos ištirtumo lygį naujausiuose tyrimuose. 

BD I ir MD darbuose turi būti panaudota (pacituota) ne mažiau nei 15 mokslinių 

straipsnių tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose mokslo žurnaluose. 
 

 

 

 

 

 

Patarimai 
  

Patartina pradėti nuo naujausios literatūros, po to pereiti prie anksčiau skelbtų 

publikacijų. Pravartu peržiūrėti monografijų, knygų bei mokslinių straipsnių pabaigoje 

nurodomos literatūros sąrašus ir atkreipti dėmesį į tas publikacijas, kurių pavadinimai susiję su 

numatoma nagrinėti problema, ypač publikacijas tų autorių, kurie magistrantui iš vienų ar kitų 

šaltinių žinomi kaip jį dominančios srities autoritetai bei pripažinti mokslininkai. Dalyje 

mokslinių straipsnių duomenų bazių galima matyti, kiek kartų mokslinis straipsnis yra pacituotas 

kitų autorių darbuose (pvz. per scholar.google.com). Vertinga į savo tyrimus įtraukti daugiausiai 

tiriamojoje temoje cituojamus mokslinius straipsnius. 

Ieškant literatūros šaltinių, rekomenduojama naudotis Vilniaus universiteto bibliotekos 

paslaugomis, Vilniaus universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis (pvz. Business 

Source Complete), prie kurių galite prisijungti ir iš namų susiinstaliavę vu vpn prieigą, taip pat 

naudoti įvairias kitas mokslinių tyrimų ir statistinių duomenų bazes, pvz.: 

 https://www.sciencedirect.com/ 

 http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm. 

 www.webofknowledge.com 

 http://ideas.repec.org/  

 https://cepr.org/ 

 http://www.voxeu.org/ 

 

Literatūros šaltinis nagrinėjamas keliais etapais. Pirma perskaitomas turinys, anotacija, 

įvadas ir išvados, peržiūrima bibliografija. Tai padeda pasirinkti šaltinio skaitymo būdą – ar 

reikalinga skaityti išsamiai, giliai, ar tik susipažinti su pagrindine jo idėja, svarbiausiomis 

mintimis. Išsamiai nagrinėtiną veikalą reikia perskaityti ir sukonspektuoti. Tam 

rekomenduojama naudoti 2 lentelės formą. Tai leidžia geriau suprasti medžiagą, autoriaus 

mintis, medžiaga geriau įsimenama ir sisteminama. Konspektavimas ugdo gebėjimą lakoniškai ir 

tiksliai reikšti mintis, atrinkti esminę ir neesminę informaciją. Susistemintų mokslinės literatūros 

lentelių pateikimo darbuose pavyzdžiai pateikti 8 priede. 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.webofknowledge.com/
http://ideas.repec.org/
https://cepr.org/
http://www.voxeu.org/
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2 lentelė. Moksliniai straipsniai ir tyrimai nagrinėjama tematika (susisteminta lentelė) 
Autorius ir 

straipsnio 

metai 

Tirtos 

šalys 

(šalių 
skaičius) 

Laikotarpis Pagrindiniai 

tyrimo 

teiginiai, 
hipotezės 

Priklausomi 

kintamieji 

Nepriklausomi 

kintamieji 

Pagrindiniai 

metodai 

Pagrindiniai 

rezultatai ir 

išvados 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 

2.6. Metodologinė dalis 
 

 

Metodologinės dalies turinys. Tyrimo metodologijos parengimas magistro darbe yra 

privalomas ir pateikiamas atskiru skyriumi. Šiame darbo skyriuje turi būti aprašyta ir pagrįsta 

pasirinkta tyrimo metodologija
2
 ir išsamiai aprašyti duomenys. Rengiant tyrimo metodologiją, 

apgalvojama, kokiomis teorijomis, mokslinėmis mokyklomis, koncepcijomis, sąvokomis bus 

remiamasi. Ji turėtų remtis paskelbtais moksliniais tyrimais analogiškoje srityje, tai būtų 

argumentas dėl jos tinkamumo. 

 Rašant darbo metodologinę dalį suformuluojamas tyrimo tikslas ir uždaviniai (arba tyrimo 

etapai), įvardinama tyrimo hipotezė(s) (arba tyrimo prielaidos, klausimai), nagrinėjami 

pasirinktai tyrimo hipotezei (prielaidai ar klausimams) analizuoti taikytini tyrimo metodai ir 

priemonės, argumentuojama, kodėl autorius savo būsimiems autoriniams tyrimams vienus 

metodus ar metodikas atmeta, o kitas laiko priimtinomis, nurodoma metodų taikymo seka. Šią 

seką rekomenduojama atvaizduoti grafiškai (paveikslu). Tyrimo metodologijoje taip pat 

argumentuojamas rodiklių, įtrauktų į tyrimą, pasirinkimas. 

 Tyrimo metodologijos dalyje pagrindžiamas tyrimo rezultatų patikimumas ir 

validumas. Jeigu numatomas tik dalies generalinės visumos objektų (imties) tyrimas, svarbu 

matematiškai įvertinti tyrimui pasirinktų objektų kiekio ir struktūros (imties) pakankamumą ir 

pagrįstumą. Tai būtina pagrįsti matematinės statistikos metodais. Informacijoje apie duomenis 

aprašomi surinkti duomenys, šių duomenų tinkamumo tikrinimas, o esant reikalui, jų tvarkymas 

(normalizavimas, standartizavimas ir pan.) pagal pasirinkto statistinio metodo reikalavimus,  

Paprastai tyrimo metodologija aprašoma paaiškinant ir pagrindžiant: 

                                                   
2Konkrečiame tyrime metodologija – tai tyrimo metodai ir jų panaudojimo logika, t.y. pagrindinė tyrimo idėja, kurią 

nusako pagrindiniai teoriniai teiginiai, kuriais remiantis buvo sumanytas tyrimas, ir detaliai aprašyti ir logiškai 

pagrįsti tyrimo metodai.  Tyrimo metodas – tam tikrų praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdas, taikant 
įvairias priemones. Metodika – tai visuma su duotu metodu susietų techninių priemonių (būdų), įskaitant atskiras 

operacijas, jų nuoseklumą ir tarpusavio ryšį.
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1) Informacijos gavimo pagrindinį metodą, detalizuojant jį, nurodant konkrečias 

priemones, objektą, paaiškinant ar pagrindžiant, kodėl šis būdas ar šaltinis yra 

tinkamas. Skiriami ir naudotini tokie metodai: 
 

 tyrimas (įvairios jo formos) naudojant kiekybinius rodiklius ir pagrindžiant, 

kodėl šie rodikliai yra tinkami; 
 

 atvejo analizė – tai konkretaus objekto ar situacijos analizė, nurodant jų 

pasirinkimo kriterijus ir pagrindžiant, kodėl jie yra tinkamiausi nagrinėjamam 

klausimui atskleisti; 
 

 antrinių informacijos šaltinių naudojimas, pagrindžiant šaltinių tinkamumą 

konkrečiame tyrime; 
 

 kokybinis tyrimas, nurodant naudojamus šaltinius/instrumentus, tiriamų 

klausimų sritį, konkrečius klausimus, apklausiamus ekspertus ar tikslines grupes; 

 kita (manant juos esant tinkamus ir/ar suderinus su vadovu). 
 

2) atrankos apibrėžimą ir pagrindimą; 
 

3) duomenų rinkimo metodą ir jo tinkamumą tyrimų tikslams pasiekti (pirminių 

šaltinių atveju – asmeniniai kontaktai, telefonu, paštu, internetu ar kiti tinkami ir 

leistini metodai); 
 

4) duomenų analizės metodus. 
 

 

Hipotezių arba tyrimo prielaidų (klausimų) formulavimas.  

Magistro darbe keliamos hipotezės. Hipotezės formuluojamos po to, kai jau išanalizuota 

teorinė medžiaga ir sudarytas būsimo tyrimo modelis. Vietoje hipotezių gali būti formuluojamos 

tyrimo prielaidos (kokybiniuose tyrimuose) arba tyrimo klausimai (daugeliu atvejų) 

(Ruževičius, 2014). 

Hipotezė – tai iš literatūros ir faktinės medžiagos preliminarių apibendrinimų 

formuluojama (sukuriama) mokslinė prielaida arba mokslinis spėjimas, kuriuo bandoma 

nusakyti numatytus tirti nežinomus reiškinius, jų priežastinius ryšius ir kt. Remiantis hipoteze, 

apibrėžiama tyrimo koncepcija (pagrindinė idėja), konkretizuojamos tyrimų kryptys bei 

pasirenkami reikalingi tyrimo metodai. Taigi hipotezė yra mokslinio pažinimo forma, išreiškianti 

moksliškai pagrįstus, tačiau dar nepatikrintus ir nepatvirtintus naujus dėsningumus, 

priežastinius ryšius, objektus ir jų struktūras bei savybes. 

Pagal F. Kerlinger hipotezės - tai teiginiai, konstatuojantys ryšius tarp kintamųjų ir savo 

potekste skatinantys patikrinti nurodytus santykius. Hipotezės padeda kryptingai organizuoti 

tyrėjų veiklą. Kintamųjų santykis, kurį apibrėžia suformuluota hipotezė, nurodo, ką mokslininkai 

turėtų tirti. Tai padeda aiškiau suvokti problemą bei nurodo duomenų rinkimo, analizės ir 

interpretavimo būdus. Hipotezė rodo moksliniam tyrimui kryptį, neleidžia per daug išsiplėsti. 
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Hipotezės gali būti įvairių rūšių. Pavyzdžiui, aprašomosios ir aiškinamosios. Hipotezės 

apie galimus nagrinėjamų reiškinių ryšius vadinamos aprašomosiomis (jomis bandoma numatyti 

atsakymą į klausimą kaip), o hipotezės, analizuojančios tuos ryšius nulemiančias priežastis, 

vadinamos aiškinamosiomis (jomis bandoma numatyti atsakymą į klausimą kodėl). 

Tyrimo klausimai, hipotezės paprastai nusakomi prieš pradedant rinkti duomenis, bet 

tyrimo metu gaunami duomenys juos gali modifikuoti. 

Hipotezę visada reikia patvirtinti tyrimais. Pastebėtina, kad hipotezės nėra tiesiogiai 

išvedamos iš faktų, o sukuriamos remiantis faktais. Mokslinis tyrimas - ne aklas faktų kaupimas, 

o tikslingas ir kryptingas perėjimas nuo hipotezės prie teorijos. Hipotezė gali būti patvirtinta ar 

paneigta. Hipotezės paneigimas tyrimų būdu taip pat yra mokslinis rezultatas. 
 
Neretai BDP bei baigiamuosiuose magistrų darbuose daroma klaida – formuluojamos 

hipotezės, į kurias atsakymai yra aiškūs jau be mokslinių tyrimų arba juos galima patikrinti be 

gilesnio tyrimo. Netinkamai suformuluotų hipotezių ir tyrimo klausimų pavyzdžiai: 

 teiginys „Lietuvos valstybės skola yra didžiausia Baltijos šalyse“ arba klausimas 

„Koks Lietuvos valstybės skolos dydis?“ yra pernelyg siauras hipotezei ar tyrimo 

klausimui, jį galima patikrinti vienu skaičiumi, nereikia atlikti priežastinio tyrimo. 

Teiginys gali būti keičiamas nurodant tam tikrą priežastingumą, priklausomai nuo 

tyrimo objekto, pvz. Valstybės skolos dydis riboja investicijų pritraukimą į Latviją 

arba klausimas: Koks yra ryšys tarp valstybės skolos dydžio ir investicijų pritraukimo? 

 „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės daro poveikį užimtumui“ – teiginys nėra 

labai konkretus ir tikėtinai iš karto akivaizdus. Reikėtų jį sukonkretinti, specifikuoti, 

nurodant kokios priemonės ir kam specifiškai tikėtinai daro poveikį, arba įvardinti 

kurios priemonės tikėtinai būtų efektyvesnės mažinant užimtumą. 

 

Tyrime naudojami duomenys ir šaltiniai. 

Bet kurio mokslinio tyrimo pagrindas yra duomenys. Duomenų ir kitokios informacijos 

šaltiniai yra antriniai ir pirminiai.  

Antriniai šaltiniai – tai vyriausybinių įstaigų, įmonių, tarptautinių organizacijų tinklalapiai, 

statistikos duomenų bazės, knygos, straipsniai žurnaluose. Labai vertingi įvairūs tęstiniai 

leidiniai, kuriuos leidžia įvairūs organai: tarptautinės organizacijos, valstybinės statistikos 

tarnybos, vyriausybių departamentai, bankai ir finansinės institucijos, profesinės ir prekybos 

asociacijos ir t.t. Leidiniai ir duomenų bazės apima platų dalykų ratą, įskaitant socialinius-

ekonominius rodiklius, valstybės finansus, pramonę, verslą ir prekybą ir t.t. 

Gausu informacijos apie konkrečias pasaulines rinkas. Tai įvairios formos ataskaitos ir 

apžvalgos, kurias rengia rinkų tyrimus ir prognozę atliekančių tarptautinių organizacijų 

padaliniai ar specializuotos tarptautinės organizacijos bei privačios bendrovės, tyrimus 

atliekančios komerciniu pagrindu. 
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Antriniai informacijos šaltiniai yra palyginti pigiai/lengvai gaunama informacija. 

Pagrindinis oficialiosios statistikos šaltinis Lietuvoje – Lietuvos statistikos departamento 

duomenų bazė (www.stat.gov.lt), jame gausu įvairiausių sričių duomenų. Yra galimybė 

parsisiųsti nemokamus leidinius, naudojantis duomenų bazėmis telkti informaciją norimais 

pjūviais, susipažinti su rodiklių skaičiavimo metodika. „Eurostato“ duomenų bazėse galima rasti 

duomenų apie įvairius ES šalių ir regionų rodiklius (http://ec.europa.eu/eurostat). 

Renkant duomenis magistro darbui naudinga pradėti nuo antrinių šaltinių paieškos, nes į 

kai kuriuos tyrimo klausimus galima atsakyti remiantis vien jais.  Nors dauguma tarptautinių ir 

vyriausybinių organizacijų surinktų duomenų būna kokybiški, patikimi ir tarpusavyje 

palyginami, tačiau savo tyrimuose naudodami antrinius šaltinius už jų patikimumą yra atsakingi 

juos naudojantys autoriai. Naudojant antrinius šaltinius būtina atkreipti dėmesį į duomenų 

palyginamumą, patikrinti, ar vartojamos tos pačios sąvokos, matavimo vienetai, ar duomenys 

apskaičiuoti pagal tą pačią metodiką. Ypač, jei naudojami skirtingi šaltiniai. Jeigu susiduriama 

su kokybės ar palyginamumo problemomis, būtina tai nurodyti darbe. 

Antrinių šaltinių panaudojimo trūkumu galima laikyti faktą, kad duomenys būna surinkti 

kitiems tikslams, o šie nebūtinai sutampa su konkretaus tyrimo tikslais. Tuo tarpu pirminių 

šaltinių trūkumai yra daugiau organizacinio pobūdžio: pačių atliekamas tyrimas paprastai trunka 

ilgai ir gali brangiai kainuoti; tyrėjas visiškai priklausomas nuo respondentų geranoriškumo ir 

galimybės atsakyti į klausimus; tyrėjas gali tik menkai kontroliuoti duomenų rinkimo procesą.  

Darbe neišvengiamai tenka antrinius šaltinius derinti su pirminiais. Jų santykis priklauso 

nuo temos specifikos, nuo tyrimo objekto. Nagrinėjant problemą makro lygiu gali pakakti vien 

antrinių šaltinių, o nagrinėjant labai konkrečią problemą ir mikro lygio objektą, dauguma 

reikalingų rodiklių ir kitokios informacijos gali būti gaunama iš pirminių informacijos šaltinių.  

Pirminiai informacijos šaltiniai – tai originalūs tyrėjų surinkti duomenys, reikalingi 

konkretaus tyrimo tikslams pasiekti. Jie leidžia gauti specifinę informaciją, kurios nėra 

antriniuose šaltiniuose (pvz., konkretaus regiono gyventojų nuomonė kokiu nors konkrečiu 

socialiniu ar organizaciniu klausimu, žmonių požiūrį į kokį nors reiškinį ar sprendimą, nuostatas, 

prioritetus ir pan). MIDAS sistemoje (www.midas.lt) skelbiami dalies Lietuvos mokslininkų 

surinkti pirminiai tyrimo duomenys ar apklausų duomenys. Nors ir nėra pateikta daug tyrimų, 

visgi šioje sistemoje galima pasižvalgyti duomenų, kurie būtų aktualūs tyrimui. Taip pat 

rekomenduojama tyrimo metu surinktus pirminius duomenis, pvz. atlikus apklausas ir surinkus 

respondentų atsakymus ar kt., pasidalinti šioje sistemoje, kad pirminiais „žaliais“ duomenimis 

galėtų pasinaudoti ateityje mokslinius tyrimus atliksiantys asmenys.  

Įmonės lygiu pirminiai šaltiniai yra: klientų arba darbuotojų atsiliepimai (žinutės, 

pranešimai) apie situaciją konkrečiu tiriamu klausimu; specialistų ir vadovų kryptingų apklausų 

duomenys, parodų ir mugių duomenys, vidaus operatyvinės atskaitomybės rodikliai, kainų ir 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.midas.lt/
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biržų kotiruočių operatyviniai duomenys. Gali būti organizuojamas specialus monitoringas 

konkrečios analizės tikslu. 

Pirminiais duomenys gaunami empirinio tyrimo metu. Empirinio tyrimo metodai – 

stebėjimas ir apklausa, eksperimentas, modeliavimas. Stebėjimas yra toks pirminės informacijos 

rinkimo metodas, kuris pasireiškia iš anksto suplanuotu ir sistemingu faktų, kuriuos galima 

kontroliuoti ir tikrinti, suvokimu ir registracija. Atlikdamas stebėjimą tyrėjas nežino atsakymo į 

keliamą klausimą. Neretai stebėjimas atliekamas kartu su kitais metodais, pavyzdžiui, su 

įvairiomis apklausos rūšimis. Apklausa pastaruoju metu yra vienas populiariausių socialinių ir 

elgsenos mokslų metodų. Apklausos gali būti pagrindinis tyrimo metodas kai kuriose srityse 

(tiriant asmenybės motyvus, savybes, pažiūras, vertybines orientacijas), bet ekonomikos 

tyrimuose jis paprastai naudojamas kaip pagalbinis tyrimo metodas, leidžiantis gauti papildomos 

informacijos, kurios neįmanoma atskleisti kitais būdais. 

Skirtingai nei stebėjimo atveju, eksperimente galimas atsakymas į keliamą klausimą dažnai 

suformuluojamas hipotezėje. Eksperimentas grindžiamas tiriamų grupių palyginimu, kai vienai 

iš jų daromas skirtingas poveikis arba kai tiriamosios grupės nevienodai veikiamos 

nepriklausomo kintamojo. Po to matuojami pasekmių (pokyčių) skirtumai tarp grupės, kuriai 

darytas kryptingas poveikis, ir kontrolinės grupės. Gamtos moksluose eksperimentas yra 

pagrindinė empirinio pažinimo forma, tuo tarpu visuomenės moksluose jo vaidmuo yra ribotas. 

Socialinį eksperimentą riboja moraliniai ir humanistiniai principai. Be to, daugumos socialinių 

reiškinių negalima reprodukuoti laboratorinėse sąlygose, kartoti neribotą kartų kiekį, dirbtinai 

izoliuoti vienus socialinius reiškinius nuo kitų ir pan. Todėl socialinis eksperimentas įmanomas 

tik tam tikrose ribose. 

 

Tyrimo metodai. 

Prieš pradedant mokslinį darbą, pagrindžiant tyrimo metodologiją, būtina gerai apgalvoti ir 

pasirinkti mokslinio tyrimo ar pažinimo būdus –metodus. Kiekviena mokslo sritis ir kryptis 

turi bendruosius ir savitus tyrimo metodus. Rengiant BDP ir magistro darbą, reikia 

argumentuotai atsirinkti tyrimui tinkamus metodus iš įvairių nagrinėjamai temai tinkamų 

disciplinų: makroekonominės ir mikroekonominės analizės, matematinės statistikos, sisteminės 

analizės, sociologijos, vadybos. 
 
Tyrimuose (ypač ruošiant BDP I) plačiai naudojamas metaanalizės metodas. Tai toks 

tyrimo būdas, kai iš daugelio kitų tyrėjų duomenų nagrinėjimo daromos naujo lygmens išvados, 

kurių nepadarė ar negalėjo padaryti minėti autoriai todėl, kad jiems dar nebuvo žinomi kitų 

tyrėjų gauti rezultatai. 
 
Skiriami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai. VU Ekonominės politikos katedros 

magistrantai savo MD turi naudoti  kiekybinius tyrimo metodus arba derinti kiekybinius ir 

kokybinius tyrimo metodus. Kiekybinių tyrimo metodų naudojimas yra privalomas. 
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Kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų skirtingumą nusakantys požymiai pateikti 3 

lentelėje. Taikant kiekybinius metodus siekiama visuotinių apibendrinimų, objektyvumo bei 

reiškinių paaiškinimo. Taikant kiekybinę tyrimo metodologiją nagrinėjami matavimais pagrįsti 

klausimai, atliekama statistinė analizė. 
 

 

3 lentelė. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai 

 

 Kokybiniai tyrimai Kiekybiniai tyrimai 

Tikslas ir - Išžvalgyti ir suprasti situaciją, - Išmatuoti, aprašyti, paaiškinti ir 

uždaviniai priežastis ir motyvus. numatyti procesus, požiūrių ir 

 - Įžvelgti problemą ir gauti idėjų nuomonių įvairovę. 

 paskesnio kiekybinio tyrimo - Imties tyrimo rezultatus pritaikyti 

 hipotezėms formuluoti. populiacijai apibūdinti. 

Hipotezės - Iškyla tyrimo metu. - Formuluojamos prieš atliekant tyrimą. 

 - Gali būti persvarstomos. - Tikrinamos laikantis statistikos 

  procedūrų. 

Kintamieji Tiriama visuma, ne tik atskiri - Aiškiai apibrėžti ir išmatuojami. 

 kintamieji. - Duoti iš anksto, operacionalizacijos 

  būdu. 

Imtis - Mažas nereprezentatyvių atvejų - Paprastai didelis ir statistikos 

 skaičius. formulėmis nustatomas atvejų skaičius, 

 - Surenkama respondentų kvota. kurio pakanka populiacijai 

  reprezentuoti. 

  - Atvejai į imtį patenka atsitiktinai 

  (panaudojant tikimybių imties 

  metodus). 

Duomenų Nestruktūriniai arba pusiau Struktūrą turintis interviu (klausimynai, 

rinkimas struktūriniai (dažniausiai giluminio apklausiant respondentus telefonu, 

 interviu arba fokusuotos grupinės paštu, elektroniniu būdu, asmeninė 

 diskusijos) metodai. apklausa). 

Tyrimo Subjektyvus. Objektyvus. 

pobūdis   

Duomenų Kokybinė – nestatistinė. Kiekybinė: 

analizė  - Statistinė (aprašomosios ir išvadų 

  statistikos metodų taikymas). 

  - Susitelkiama ties hipotezių tikrinimu, 

  statistinių sąryšių nustatymu. 

Rezultatai - Negali būti panaudojami visai - Gali būti panaudojami visai tyrimo 

 tyrimo populiacijai apibūdinti. populiacijai apibūdinti. 

 - Gautas pirminis supratimas ir tvirtas - Pasitelkiami pasiūlymams, veiksmų 

 pagrindas paskesniam sprendimų planui formuluoti. 

 priėmimu  

Ataskaita Naratyvinė (atpasakojamoji), Statistinė (koreliacijos, regresijos, 

(rezultatų kontekstinis aprašymas ir tiesioginis hipotezių apie skirtumus tarp vidurkių 

pateikimas) tyrimo dalyvių citavimas. tikrinimo, statistinio reikšmingumo ir 

  kitų rezultatų pateikimas). 

Šaltinis: Sudaryta pagal Kasnauskienė, 2014  

 
 
Kokybiniai tyrimo metodai leidžia pažinti reiškinio visumą ir suprasti subjektą, 

interpretuoti jo veiklą kaip unikalų atvejį. Dažniausiai taikomi metodai yra giluminis interviu 
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(respondentui ne pateikiami klausimai, o leidžiama laisvai ir detaliai papasakoti apie savo patirtį, 

požiūrį, nuostatas, motyvus), pusiau struktūrinis interviu (pasirengiama, lape surašant 

pagrindines temas, etapus, klausimus), tikslinės grupės diskusijos (pagal specialiai parengtą 

scenarijų diskutuojant su 6–8 pagal tam tikrus kriterijus atsitiktinai atrinktais respondentais). 

Kaip 3 lentelėje nurodyta, vienas iš kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodų požymių 

(laikytinas esminiu) yra duomenų analizės metodai. Skiriama kokybinė ir kiekybinė duomenų 

analizė. Atliekant kokybinę analizę, duomenys neišreiškiami skaičiais ir todėl neapdorojami 

statistiškai. Tai duomenų sisteminimas, grupavimas, klasifikavimas, interpretavimas, struktūrinių 

ryšių nustatymas ir pan., dažnai atliekamas siekiant paaiškinti reiškinius, kurie neturi kiekybinės 

požymių išraiškos. Kokybinių duomenų analizė, palyginti su kiekybine, mažiau sisteminė. 

Kokybiniai duomenys turi būti koduojami, priskiriami tam tikroms kategorijoms, lyginami 

tarpusavyje, o atsakymai į interviu klausimus, teksto fragmentai turi būti susiję su teorinėje 

darbo dalyje pateiktomis koncepcijomis ir kintamaisiais. Svarbiausi kokybinių duomenų 

pateikimo metodai yra lentelės, schemos ir paveikslai, kurių turinyje yra daugiau žodžių, ne 

skaičių. 

Kiekybinė analizė paremta laiko eilučių parametrų, santykinių rodiklių, dažnių, procentų, 

paklaidų ir kitų statistinių rodiklių skaičiavimais, koreliacijos ir regresijos koeficientų 

skaičiavimais, įverčiais, hipotezių tikrinimu ir kita. Duomenų statistiniam apdorojimui ir 

grafiniam pateikimui rekomenduojama naudoti Eviews, R, taip pat galima naudotis „SPSS“ 

(ypač tinka apklausų rezultatams analizuoti), „Microsoft Excel“ ir kitais programiniais paketais.  

 

2.7. Autorinio (empirinio) tyrimo rezultatų dalis 
 

 

Šios dalies pagrindą turi sudaryti tiriamo klausimo (problemos) matematinio-statistinio 

tyrimo rezultatų pristatymas, jų analizė, apibendrinimas ir interpretacija. 

Šios dalies pradžioje tikslinga pateikti trumpą nagrinėjamo objekto (reiškinio, 

organizacijos, įmonės, šalies) ir jo aplinkos charakteristikas, kitimo tendencijas. Vėliau pereiti 

prie gilesnės analizės. 
 
Tyrimų rezultatus, ypač dinamiką ir struktūrinius pokyčius, rekomenduojama vizualizuoti 

įvairių diagramų ir kitų vaizdinių priemonių pavidalu. Duomenys, kuriais remiantis sudaryti 

paveikslai, rekomenduojama pateikti prieduose. Surinkti duomenys ir statistinio tyrimo rezultatai 

gali būti susisteminti ir pateikti lentelėse, kurios turi būti išanalizuotos ir apibendrintos. 

Lentelėse pateikiami duomenys turi būti apdoroti (apskaičiuoti santykiniai, dinamikos rodikliai). 

Vengtina tekste pateikti gausybę skaičių, kuriems pateikti tinkamesnė forma yra lentelės ir 

įvairių formų informatyvūs grafikai. 



21 
 

Pirmiausia duomenys apdorojami statistiniais kiekybiniais metodais, o po to atliekama 

teorinė rezultatų analizė, sintezė bei įvertinimas, ar gauti rezultatai patvirtina ar paneigia 

hipotezę. 

Analizė yra duomenų visumos suskaidymas į struktūrines dalis. Atliekant analizę, reikia 

gebėti atskirti, išskirti, nustatyti elementus, organizavimo principus, kategorijas, ryšius; išskirti,  

identifikuoti objektus ar reiškinius, tuos reiškinius apibūdinančius ar lemiančius požymius, 

veiksnius, ypatumus; grupuoti, klasifikuoti duomenis bei juos priskirti tam tikrai kategorijai; 

palyginti elementus, ryšius, priklausomybes; sukonkretinti, detalizuoti, skaičiuoti išvestinius 

rodiklius, gretinti ir palyginti duomenis. 

Sintezė yra atskirų dalių ar duomenų sujungimas į visumą ar sistemą. Sintezės būdu 

susisteminama ir apibendrinama tyrimų medžiaga ar organizacijos veiklos patirtis; atrandama ar 

sukuriama kas nors nauja, parengiamas tobulinimo veiksmų planas ar modelis, hipotezių 

tikrinimo veiksmų planas ir kita. 

Įvertinimas yra baigiamoji tyrimų dalis, kurioje priimami sprendimai apie tyrimo rezultatų, 

idėjų ir siūlymų vertingumą. Čia pasireiškia magistranto gebėjimai formuluoti vertinimo 

(kokybės) kriterijus, remiantis vertinimo kriterijais, standartais, gerosiomis praktikomis, 

sukaupta tyrimų medžiaga atlikti vertinimą, atlikti parengtų priemonių, modelių ar praktinės 

veiklos metodikų vertinimą ir bandomąjį aprobavimą, argumentuoti, pateikti išvadas ir jas 

logiškai pagrįsti; išvadų pagrindu pateikti rekomendacijas.  
   

2.8. Išvados ir pasiūlymai 

 

Šis MD struktūros elementas apibendrina svarbiausius magistro baigiamojo darbo 

rezultatus ir turi išplaukti iš pagrindinėje, dėstomoje darbo dalyje pateiktos medžiagos.  

Išvados dažniausiai formuluojamos pagal įvade pateiktus uždavinius, kiekvieną 

uždavinį reziumuoja 1-3 išvados. Išvados grupuojamos ir išdėstomos taip, kad būtų išryškinti 

svarbiausi atlikto darbo rezultatai. Išvadų nuoseklumas dažniausiai atitinka darbo turinio 

eiliškumą. Išvados ir pasiūlymai turėtų būti numeruojami. Ši MD dalis paprastai sudaro 2–4 

puslapius. 

Neturėtų būti pateikiamos išvados ir pasiūlymai tais klausimais, kurie nebuvo nagrinėti 

MD. Išvadose ir pasiūlymuose jau nebenagrinėjami klausimai, nepateikiamos citatos, 

nepolemizuojama. Neturėtų būti pateikiama elementarių (vadovėlinių) visiems žinomų tiesų.  

Pateikti pasiūlymai turėtų būti pagrįsti ir argumentuoti atliktų tyrimų rezultatais. 

Pasiūlymai neturėtų apsiriboti žodžiais padidinti, pagerinti ir pan. Rekomenduojama įvardinti 

konkrečias gerinimo priemones, konkrečias kokio nors rodiklio siūlomo padidinimo reikšmes. 
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2.9. Literatūros ir šaltinių sąrašas 

   
Rašant MD naudojama (cituojama, nagrinėjama, paminima) įvairi literatūra ir dokumentai. 

Todėl darbe turi būti pateiktas naudotos literatūros (monografijų, knygų, vadovėlių, tyrimų 

ataskaitų, apžvalgų, straipsnių) ir kitų informacijos šaltinių (t.y. nepublikuotų mokslinių darbų 

vertimų, knygų bei straipsnių rankraščių, verslo įmonėse gautos informacijos ir kt.) sąrašas.  

Literatūros sąrašas turi būti pakankamai išsamus ir atspindėti nagrinėjamą temą. 

Pirmenybę reikia teikti šiems šaltiniams: mokslo žurnalų straipsniams, monografijoms, 

mokslinių konferencijų medžiagai, ES direktyvoms, įstatymams, techniniams reglamentams, 

tarptautinių organizacijų ekonominėmis studijomis ir ataskaitomis. MD darbe turi būti pacituota 

ne mažiau nei 15 mokslinių straipsnių tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose 

mokslo žurnaluose. 
 
Į sąrašą turi būti įtraukiami visi šaltiniai, kurie buvo panaudoti darbe: cituojami 

pažodžiui (tiesioginis citavimas) ar atpasakojant mintį (šalutinis citavimas) ar naudojant juose 

pateiktą informaciją (skaičius, modelius, paveikslus ir pan.). Bibliografinių nuorodų sąrašą reikia 

sudaryti laikantis aprašo reikalavimų. Techniniai reikalavimai šaltinių aprašui pateikti 3 skyriuje. 

 
 
2.10. Magistro darbo santrauka (Summary)  

 

Santrauka – tai glaustas darbo esmės ir pagrindinių tyrimų rezultatų išdėstymas. Santrauka 

rašoma viena iš užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbų. Santraukos struktūra: 
 

 darbo pavadinimas (jeigu santrauka rašoma prancūzų ar vokiečių kalbomis, tuomet 

reikia parašyti darbo pavadinimą ir anglų kalba); 

 autoriaus vardas ir pavardė; 

 magistro darbas; 

 studijų programos pavadinimas; 

 Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, 

Ekonominės politikos katedra; 

 darbo vadovo pedagoginis vardas, mokslinis laipsnis, vardo inicialas ir pavardė; 

 žodis „santrauka“ užsienio kalba; 

 santraukos  tekstas,  kuris  pradedamas  darbo  puslapių,  lentelių  ir  paveikslų  

kiekio nurodymu. 

 

Santraukos tekste nurodomas darbo tikslas, tyrimų metodologija ir rezultatai, svarbiausios 

išvados ir rekomendacijos, panaudotos literatūros šaltinių bei darbo esmę atspindinčių lentelių ir 

paveikslų skaičius. Santraukos pabaigoje nurodomas magistro darbe siūlomų sprendimų 

aprobavimo būdas ar priemonės, pateikiama informacija apie MD rezultatų aprobavimą ir 
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sklaidą (pranešimus mokslinėse konferencijose, parengtus ir/ar publikuotus mokslinius 

straipsnius ar kt.). Santraukoje nepateikiamos lentelės ar paveikslai. 

Santraukos apimtis – iki vieno puslapio.  

Magistro darbo santraukos (Summary) pavyzdžiai pateikti 6 ir 7 prieduose. 

 

2.11. Priedai 

 

Prieduose pateikiamos didelės apimties lentelės, įvairūs skaičiavimai, anketų, pagal kurias 

buvo atliekama apklausa, klausimynai, kita pagrindinėje dalyje nagrinėjama medžiaga. 

Kiekvienas priedas turi turėti pavadinimą ir numerį. Į kiekvieną priedą tekste turi būti nuoroda. 
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3. BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTŲ (BDP) IR MAGISTRO DARBO (MD) 

ĮFORMINIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

3.1. Teksto pateikimo reikalavimai 

 

BDP ir magistro darbas turi būti atspausdintas kompiuteriu A4 formato (210x297 mm) 

standartiniuose popieriaus lapuose 12 šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių. Spausdinant darbą 

paliekamos tokios paraštės: lapo viršuje, apačioje ir dešinėje – po 2 cm, kairėje – 3 cm. 

Pastraipos pirmoji eilutė nuo teksto lauko kairiojo krašto atitraukiama per 10 mm. Tekste galima 

paryškinti atskirus žodžius ar sakinius. Nereikėtų darbo tekstinės dalies kiekvieno puslapio 

viršuje ar apačioje parašyti (pakartoti) darbo pavadinimą. 
 
Puslapiai numeruojami ištisai, išskyrus titulinį lapą, kuris nenumeruojamas, ir baigiant 

priedais. Puslapio numeris užrašomas teksto apačioje, puslapio apatinio krašto dešinėje pusėje 

arba centre arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių. 
 
Skyriaus pavadinimas pradedamas naujame puslapyje didžiosiomis raidėmis, paryškintu 

šriftu. Poskyrių ir skyrelių antraštės rašomos tame pačiame puslapyje praleidus vieną intervalą 

mažosiomis (išskyrus pirmąją) raidėmis paryškintu šriftu. Negalima darbo dalių skaidyti į 

skyrius, poskyrius ar skirsnius, jeigu atitinkamą dalį sudarys tik vienas struktūrinis vienetas 

(pavyzdžiui tik 2.1. arba tik 2.1.1.). Antraščių žodžiai nekeliami, po antraštės taškas nededamas. 

Negalima rašyti antraštę viename puslapyje, o tekstą pradėti kitame. 
 
Darbo skyriai, poskyriai ir skyreliai numeruojami arabiškais skaičiais. Poskyrio eilės 

numeris prasideda skyriaus numeriu ir poskyrio tame skyriuje numeriu, kurie skiriami taškais, 

pavyzdžiui, 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. Jei tekstas dar skirstomas į skyrelius, tai jie numeruojami tuo 

pačiu principu: pirmasis skaičius rodo skyriaus, antrasis – poskyrio, trečiasis skyrelio numerį, 

pavyzdžiui, 2.1.1., 2.1.2. Įvadas ir išvados bei kitos struktūrinės darbo dalys (santrauka, literatūra 

ir šaltiniai, priedai) nenumeruojamos, tačiau rašomos didžiosiomis raidėmis ir paryškintu šriftu, 

kaip ir skyrių pavadinimai. 
 
Skyrių pavadinimai neturi pažodžiui atkartoti BDP/MD temos pavadinimo, o poskyrių ar 

skyrelių pavadinimai – skyrių pavadinimų. 

Pagrindinės reikšmingos sąvokos, esančios darbo temos pavadinime, vienaip ar kitaip turi 

atsispindėti, sietis su skyrių pavadinimais, o pastarųjų – su poskyrių pavadinimais. Labai svarbu, 

kad bet kurios BDP/MD struktūrinės dalies (skyriaus, poskyrio, skirsnio) turinys iš tikrųjų 

atitiktų jo pavadinimą. 
 
Kiekvieno skyriaus/poskyrio/skirsnio pradžioje pateikiamas įžanginė pastraipa, nurodanti, 

kas ir kokiu eiliškumu bus nagrinėjama. Kiekvieno poskyrio/skirsnio pabaigoje turėtų būti 

poskyrį/skirsnį apibendrinanti pastraipa. Skyriai, poskyriai ar skirsniai neturėtų baigtis 
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lentelėmis, paveikslais. Apibendrinimas turėtų reziumuoti poskyrio/skirsnio pagrindinius 

rezultatus, atspindėti poskyrio pavadinimą. Tai parodo poskyrio/skirsnio užbaigtumą. Jeigu 

magistrantas negali koncentruotai išdėstyti rezultatų, vadinasi, šiame poskyryje/skirsnyje nieko 

reikšmingo nėra.  
 
Rašant darbą nereikėtų dėstyti savo minčių pirmuoju asmeniu ir būsimuoju laiku: ne 

„nagrinėsiu“, o „nagrinėjama“, „pateikta“ ir pan. Tokių žodžių, kaip suprasti, išsiaiškinti, geriau 

nenaudoti, labiau tinka įvertinti, išnagrinėti, išanalizuoti. 
 
Reikia vengti žodžių trumpinimų, išskyrus visuotinai vartojamas santrumpas, tokias kaip 

JAV, UAB, ES, kg, m, LT. Tačiau, kai dažnai tenka kartoti ilgus pavadinimus ar terminus, 

galima vartoti jų santrumpas. Pirmą kartą reikėtų vartoti pilną sąvoką ir skliausteliuose nurodyti 

sutrumpinimą, pavyzdžiui: Tarptautinė bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). 
 
Išnašos. Kartais iškyla būtinumas ką nors papildomai paaiškinti, pavyzdžiui, kokias nors 

tyrimo aplinkybes, pateikti kitokią nuomonę tam tikru nagrinėjamo klausimo aspektu, tačiau šis 

paaiškinamasis tekstas netinka prie viso darbo teksto. Tokiu atveju jį galima iškelti į puslapio 

apačią, pateikiant kaip išnašą. Paaiškinamoji vieta pažymima numeriu. Jei paaiškinamasis tekstas 

viršija pusę puslapio, tai tokį tekstą reikia dėti į priedus. Jeigu paaiškinimas yra kituose darbo 

skyriuose ar to paties skyriaus kituose poskyriuose, galima daryti nuorodą, pavyzdžiui: „Plačiau 

apie tai žr. 2.1. poskyrį“ arba „žr. 15–18 psl.“ 
 
Analizuojama informacija turi būti sisteminama, atskleidžiama vaizdinėmis priemonėmis: 

lentelėmis arba paveikslais. Lentele laikoma vaizdinė priemonė, kurioje pateikiamas ir tekstas, ir 

skaičiai. Paveikslais vadinamos visos schemos, grafikai. Pateikiant vaizdinę priemonę, 

pirmiausia tekste turėtų būti nuoroda į ją, o po to ar artimiausiame puslapyje – pats paminėtas 

objektas. Vaizdinės priemonės turinys turi būti analizuojamas ar komentuojamas tekste. 

Lentelės numeris rašomas virš lentelės dešinėje puslapio pusėje (vienoje eilutėje), 

pavadinimas per vidurį (kitoje eilutėje) arba ir numeris, ir pavadinimas rašomi vienoje eilutėje. 

Lentelių numeracija yra tęstinė. Lentelės turėtų pateisinti jos pavadinimą (neturėtų būti duomenų 

eilutė ar stulpelis), tačiau pageidautina, kad tilptų viename puslapyje. Tuo tikslu tekstas 

spausdinamas vienu intervalu tarp eilučių, mažinamas šrifto dydis, mažinamos įtraukos, 

stambinami rodiklių matavimo vienetai ir pan. Viename puslapyje telpančios lentelės 

neskeliamos, o atitinkamai perstumiamas tekstas, kad puslapiai būtų pilni. Esant būtinybei 

perskelti didelę lentelę, keliant jas į kitą puslapį reikėtų nurodyti, kad tai lentelės tęsinys, 

pakartoti pirmą jos eilutę su skilčių pavadinimais (pvz. 7 lentelės tęsinys. Pavadinimas...). 
 

Paveikslo eilės numeris ir pavadinimas rašomas jo apačioje per vidurį, jų numeracija taip 

pat tęstinė. 

Vaizdinės priemonės apačioje nurodomas jų šaltinis. Jei ji sudaryta autoriaus, tai 

nurodoma, jog sudaryta autoriaus, pavyzdžiui: Šaltinis: sudaryta autoriaus (-ės) remiantis 

Miškiniu, 2010. Tai reiškia, kad jei autorius pats sudaro vaizdinę priemonę, reikia būtinai 
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nurodyti, kuriais literatūros šaltiniais remiantis tai sudaryta. Vengti lenteles ar paveikslus pateikti 

greta – tarp jų turi būti pateikiamas tekstas. 
 

Priedai taip pat turi būti numeruojami tęstine tvarka, tekste pateikiamos nuorodos į juos. 

Kiekvienas priedas turi būti pateikiamas naujame puslapyje. Į priedus reikėtų kelti dideles 

lenteles. 

Formulės turi būti numeruojamos. Formulių numeriai nurodomi skliaustuose dešinėje 

formulės pusėje. 

 

3.2. Šaltinių nuorodos, citavimas, aprašai ir literatūros sąrašas 
 

 

Šaltinių naudojimas ir citavimas. Darbe naudojant kitų autorių idėjas, teiginius, metodikas, 

duomenis, lenteles, paveikslus, formules yra privalomos literatūros ir duomenų šaltinių 

nuorodos.  

Nuorodas rekomenduojama pateikti remiantis literatūros sąrašu: tekste nuoroda į šaltinį 

turi prasidėti būtent tuo žodžiu, kuris pateikiamas šaltinio pavadinime literatūros sąraše. Šaltinio 

nuorodos esmę sudaro tai, kad tekste parašomas teiginys ar duomenys, o skliaustuose nurodomas 

šaltinio pirmojo autoriaus pavardė (arba publikacijos pavadinimo pirmasis žodis, kai autorius 

nenurodytas) ir publikacijos paskelbimo metai. Jei yra du autoriai, nurodomos jų abiejų 

pavardės, jei trys ir daugiau, tuomet nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė ir prirašomi žodžiai 

„ir kt.“ 

Pavyzdžiui, nuoroda tekste (Baranauskas ir kt., 2000; Ewans ir kt., 2003; Galinienė ir 

Cohen, 2015; Kotler, 2005; Vartotojų..., 2006) reiškia, kad konkrečioje pastraipoje išsakant 

mintį remiamasi Baranausko ir kitų bendraautorių 2000 m. publikacija, Ewanso ir kitų 

bendraautorių 2003 m. publikacija, Galinienės ir Cohen 2015 m. publikacija, Kotlerio – 2005 m. 

publikacija bei 2006 m. publikacija be nurodyto autoriaus, kurios pavadinimas prasideda žodžiu 

„Vartotojų...“.  
 

Jeigu remiamasi ar cituojamas didesnės apimties kūrinys, pvz. knyga, monografija ar 

ataskaita, tuomet patartina nurodyti cituojamos vietos (paveikslo, lentelės, formulės ir kt.) 

puslapį, pavyzdžiui: (Kotler, 2005, p. 25; Vartotojų..., 2006, p. 125–128). 
 
Reikia vengti cituoti kituose leidiniuose cituojamų autorių darbus – reikėtų pasidomėti, ką 

ir kaip rašo pats autorius. Tačiau jeigu vis dėlto prireikia ką nors cituoti ne iš originalaus šaltinio, 

tekste nurodoma originalaus (pradinio) šaltinio autorius ir publikacijos data. Pavyzdys: Shelf 

(1992) pateikė originalų kokybės vadybos modelį, kuris buvo pritaikytas keliolikoje JAV ir JK 

organizacijų (cituojama iš Kline, 2011, p. 118). Tokiu atveju į BDP ar magistro darbo literatūros 

sąrašą yra įtraukiamas tik pradinį šaltinį cituojantis autorius (šiuo atveju Kline publikacija). 
 
Negalima pateikti grynų citatų be jokio autoriaus interpretavimo. Nedera taip pat darbą ar 

skyrių pradėti kitų autorių citavimu. 
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Labai svarbu neiškraipyti autorių pateikiamų minčių. Negalima savavališkai interpretuoti 

iš bendro konteksto ištrauktą teiginį. Jam turi būti suteikiama tik ta prasmė, kurią suteikė 

autorius. Su autorių teiginiais galima sutikti arba jiems nepritarti, bet polemizuoti visada reikia 

tik remiantis tais teiginiais, kuriuos parašė ar išsakė patys autoriai. 
 
Interpretuojant kitų autorių teiginius netyčinio iškraipymo galima išvengti, jeigu 

atsižvelgiama į tokius momentus: 
 

1) kokiame kontekste pateiktas konkretus teiginys; 
 

2) kada jis buvo paskelbtas, nes autorius vėliau galėjo pakeisti savo nuomonę arba 

kitaip suformuluoti savo teiginius; 
 

3) ką iš tikrųjų norėjo pabrėžti autorius. 
 

Būna atvejų, kai magistrantai, siekdami padaryti kuo daugiau išnašų, cituoja ar pateikia 

nuorodas apie visuotinai žinomas tiesas, kurios nėra diskutuotinos. Tai mažina darbo teorinį 

lygį, jo kokybę. Rekomenduojama pernelyg neperkrauti teksto citatomis. Pernelyg didelis citatų 

naudojimas gali parodyti, kad magistrantas arba nesuvokia perteikiamų minčių prasmės, ar 

nepajėgia jų savarankiškai atpasakoti, susisteminti. Kiekviename moksliniame darbe būtina 

išlaikyti racionalų kitų autorių ir savo teksto santykį. Darbo kokybė visiškai nenukentės, o 

kartais bus ir aukštesnė, jeigu kitų mokslininkų mintis magistrantas perpasakos savais žodžiais, 

pateikdamas nuorodas į jų darbus. 
 
Jeigu tenka perteikti užsienio autorių mintis ir kyla abejonių dėl vertimo tikslumo arba 

nėra lietuviško kokios nors sąvokos ar termino atitikmens, šalia skliaustuose tą žodį 

rekomenduojama pateikti originalo kalba.  
 
Literatūros sąrašas. Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, išskyrus kirilica 

parašytus šaltinius. Kaip šaltiniais galima naudotis apgintais magistro darbais, daktaro 

disertacijomis bei paskelbtais moksliniais tyrimais. Tačiau į literatūros sąrašą netraukiami dar 

nepublikuoti straipsniai ar paskaitų konspektai, studento asmeninio komunikavimo metu išgirsti 

mokslininkų pastebėjimai, vertinimai ar nuomonė. Pastarieji gali būti paminėti mokslinio darbo 

tekste, pavyzdžiui (Prof. N. Kano, Tokio universitetas, asmeninis komunikavimas, 2015 m.  

vasario 3 d.). 
 
Aprašant literatūros sąraše elektroninį šaltinį, reikia nurodyti publikacijos autorių, jos 

pavadinimą, tikslų, unikalų konkretaus šaltinio adresą interneto puslapyje (vadinamą 

universaliuoju adresu arba URL, pavyzdžiui, http://www.lnb.lt/catalogs.html) bei nurodyti 

šaltinio peržiūros datą, pavyzdžiui, (žiūrėta 2011 m. gegužės 7 d.). Ši nuoroda būtina dėl to, kad 

dalis internetinių šaltinių skelbiami tinklalapiuose ribotą laiką. Netinka nurodyti tik leidinį 

parengusios organizacijos tinklapio adresą, pavyzdžiui, www.oecd.org, www.imf.org.  Reikėtų 

pateikti nuorodą į konkrečią ataskaitą. 

Daugelio mokslinių žurnalų straipsniams yra suteikiamas doi arba DOI (angl. 

DigitalObject Identifier) identifikavimo numeris (detaliau žr.: Informacija ir dokumentavimas. 

http://www.oecd.org/
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Objekto skaitmeninio identifikatoriaus sistema: LST ISO 26324:2013). Pagal DOI numerį, 

galima lengvai surasti šį publikavimo šaltinį elektroninėje erdvėje, o neretai – ir jį atsisiųsti. DOI 

identifikavimo numerį turi ir daugelis elektroninių knygų. Jeigu straipsnis ar e. knyga turi DOI, jį 

privalu nurodyti literatūros apraše. 
 
Skirtingai nuo interneto tinklapių URL sistemos, DOI laikui bėgant nesikeičia, net jeigu 

straipsnis yra perkeltas į kitą „saugyklą“. Tai reiškia, kad jūs visada galite rasti reikiamą DOI 

identifikavimo numerį turintį dokumentą net ir jo leidėjui pakeitus savo URL. Dėl šios 

priežasties BDP, MD ar mokslinio straipsnio literatūros sąraše aprašant elektroninėje erdvėje 

susirastą straipsnį ar e. knygą, nebereikia nurodyti internetinės prieigos adreso ir naudojimosi 

juo datos. 
 
BDP ir magistro darbo literatūros sąraše surašoma visa cituota ar kitaip interpretuota 

literatūra bei šaltiniai. Literatūra ir šaltiniai neskirstomi į jokias grupes pagal jų svarbą, 

periodiškumą ar gavimo būdą. Literatūros sąraše šaltiniai turi būti surikiuoti abėcėlės 

tvarka pagal autorių pavardes (arba leidinių pavadinimą, jeigu nenurodytas autorius) ir 

sunumeruoti. 
 
Jeigu rengiant magistro darbą tenka naudotis literatūros šaltiniais ne lotyniškomis 

raidėmis, šie šaltiniai pateikiami literatūros sąrašo lotyniškais rašmenimis pabaigoje. Šaltiniai 

ne lotyniškomis raidėmis taip pat turi būti nurodyti abėcėlės tvarka, numeracija nepertraukiama. 
 

Literatūros ir šaltinių sąrašas paprastai sudaromas pagal išplėstinį aprašą. Leidinio (knygos, 

žurnalo, dokumento) pavadinimas literatūros sąraše spausdinamas pasvirusiomis(italic) 

raidėmis. 

Pateikiami dažniausiai naudojamų literatūros šaltinių tipų aprašų pavyzdžiai. 
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Klimas,  D.  (2013).  Verslo  procesų  valdymo  kokybės  formavimo  modelis:  

daktarodisertacija (rankraštis). Vilnius: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. 

Meng, E. C. H. (1997). Land Allocation Decisions and In Situ Conservation of CropGenetic 

Resources: The Case of Wheat Landraces in Turkey: PhD dissertation. Davis:University of 

California. 

Žuravliovaitė, I. (2014). Standartizuotų vadybos sistemų audito veiksmingumoužtikrinimas: 

magistro darbas (rankraštis). Vilnius: Vilniaus universiteto Ekonomikosfakultetas, Vadybos 

katedra, Kokybės vadybos magistro programa. 
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4. MAGISTRO DARBO GYNIMAS IR VERTINIMAS 

 

 

Magistro darbas viešai ginamas fakulteto dekano sudarytoje, VU rektoriaus patvirtintoje 

komisijoje. Darbų gynimas yra viešas, todėl jame gali dalyvauti programos socialiniai partneriai 

ir visi ekonomikos klausimais besidominantys asmenys. 
 
Magistranto ir darbo vadovo pasirašytas darbas pristatomas į katedrą registruoti. Vadovo 

parašas tituliniame darbo lape reiškia, jog vadovas darbą aprobavo ir jo nuomone, darbas atitinka 

bent minimalius tokiems darbams keliamus reikalavimus. Nepasirašius vadovui, magistrantas 

turi teisę prašyti magistro darbų gynimo komisijos pirmininko leidimo ginti darbą. 
  
Prieš gindamas magistro darbą, magistrantas privalo jį patalpinti Vilniaus universiteto 

elektroninių dokumentų informacijos sistemoje ir gynimo komisijai pateikti tai patvirtinantį 

dokumentą – savo parašu patvirtintą garantiją (garantija automatiškai sugeneruojama patalpinus 

MD Vilniaus universiteto elektroninių dokumentų informacijos sistemoje, studentui tenka tik ją 

atspausdinti). 
 
Užregistruotą darbą peržiūri ir vizuoja katedros vedėjas (studijų programos vadovas) ir 

pateikia jį recenzuoti ir oponuoti. Recenzentas pateikia rašytinę recenziją. Prieš 2 dienas iki 

paskelbtos darbo gynimo datos magistrantas turi teisę susipažinti su recenzento pastabomis.  
 
MD gynimo komisijos pirmininkas ir katedros vedėjas (studijų programos vadovas) gali 

neleisti ginti darbo šiais atvejais: 
 

 darbas pristatytas pavėluotai; 
 

 darbe nėra darbo vadovo parašo; 
 

 darbe nėra katedros vedėjo parašo; 
 

 darbe nuolat nepaisoma šių metodinių nurodymų; 
 

 darbas yra aprašomojo pobūdžio (nėra autoriaus tyrimų); 
 

 darbo turinys neatitinka darbo pavadinimo; 
 

 nepasiektas darbo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai; 
 
 

 

 

 darbe nėra pacituota bent 15 mokslinių straipsnių iš tarptautiniu mastu 

pripažintų mokslo žurnalų; 
 

 darbe nepakanka literatūros nuorodų; 
 

 darbe yra esminių plagijavimo elementų; 
 

 darbo apimtis iš esmės neatitinka šių metodinių nurodymų; 
 

 darbas nėra tinkamai suredaguotas. 
 

Gynimo metu magistrantas turi parodyti gerą teorinį ir praktinį pasirengimą darbo temos 

klausimais bei studijų specializacijos srityje. Pristatydamas darbą magistrantas turi atskleisti 

savo darbo esmę bei rezultatus, argumentuotai apginti savo darbe išdėstytus teiginius bei 

pateikiamas idėjas, atsakyti į recenzento, oponento, komisijos narių bei kitų gynimo dalyvių 

klausimus. Jeigu magistrantas nesutinka su kai kuriomis recenzento pastabomis, tai darbo 
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gynimo metu jis turi teisę apie tai informuoti komisiją bei papildomai argumentuoti ginčytinus 

teiginius, rezultatus. 
 

Magistro darbo gynimas vyksta tokia tvarka: 
 

1. Komisijos pirmininkas prieš gynimą pristato komisijos narius ir gynimo tvarką: 

magistro darbų gynimo eiliškumą ir darbo pristatymo didžiausią trukmę, kitų gynimo procedūrų 

seką ir ypatumus. 
 
2. Komisijos pirmininkas praneša darbą ginančio magistranto pavardę, darbo temos 

pavadinimą ir recenzento bei oponento pavardes. 
 
3. Magistrantas pristato MD iš anksto parengęs iki 10 min. trukmės pranešimą: 

nurodydamas nagrinėjamą problemą, akcentuodamas jos aktualumą, pateikdamas darbo tikslą, 

uždavinius, hipotezes (jei jos keliamos), tyrimo metodiką, svarbiausius tyrimo rezultatus, 

išvadas ir rekomendacijas. Ypatingas dėmesys skiriamas paties autoriaus sukurtų ar atrastų 

dalykų esmės, naujumo ir praktinio, teorinio ar metodologinio pritaikymo galimybėms atskleisti. 

Pranešimas turi būti iliustruojamas projektoriumi demonstruojama vaizdine medžiaga (lentelės, 

paveikslai, modeliai, schemos, grafikai, formulės ir kt.), atspindinčia darbo esmę, vertę ir 

svarbiausius rezultatus. Demonstruojamos vaizdinės medžiagos kopijos, atspausdintos ant 

popieriaus, gali būti pateikiamos kiekvienam komisijos nariui iki darbo gynimo pradžios. 

Pristatant darbą trumpai komentuojamas vaizdinių priemonių turinys.  
 

4. Magistrantas atsako į galimus komisijos narių klausimus ar prašymą patikslinti, 

paaiškinti pranešimo metu pateiktus teiginius. 
 
5. Komisija ir magistrantas supažindinami su recenzijos turiniu. 
 
6. Magistrantas atsako į recenzento pastabas, nuorodas ir klausimus. 
 
7. Oponentas  žodžiu  išdėsto  nuomonę  apie  darbą,  jo  privalumus  ir  trūkumus, 
 

diskutuotinus aspektus ir pateikia konkrečius klausimus magistrantui 
 

8. Magistrantas atsako į oponento klausimus. 
 
9. Magistrantas  atsako  į  komisijos  narių  ir  kitų  posėdyje  dalyvaujančių  asmenų 
 

klausimus. 
 

10. Magistro darbas įvertinamas uždarame komisijos posėdyje, pasibaigus visų tos dienos 

darbų gynimui. 
 
11. Komisijos pirmininkas viešai praneša, kaip įvertinti magistro darbai. 

 

Magistro darbo vertinimo kriterijai. Magistro darbą 10 balų skalėje įvertina komisija, 

atsižvelgusi į tai, kaip recenzentas, oponentas ir kiti komisijos nariai vertina darbą. 
 

Orientacinės magistro darbo vertinimo kriterijų grupės: 
 

1. Mokslinio tyrimo vertė: 
 

– mokslinis darbo tikslo, uždavinių ir hipotezės (jei pateikiama) formulavimas, jų 

sprendimo ir rezultatų pateikimo darbe lygis; 
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–   temos aktualumas, originalumas ir naujumas; 
 

–   mokslinio tyrimo gilumas ir metodologinis pagrįstumas; 
 

–   tyrimo rezultatų interpretavimo lygis, išvadų ir rekomendacijų pagrįstumas; 
 

–   tyrimo rezultatų matematinis statistinis apdorojimas ir įvertinimas; 
 

–   darbo turinio, struktūros ir darbo temos atitikimas; 
 

–   literatūros šaltinių tinkamumas, kokybė ir pakankamumas; 
 

–   darbo rezultatų aprobavimo lygis (publikacijos, pranešimai konferencijose ir kt.). 
 

2. Darbo apipavidalinimas: 
 

– darbo grafinės dalies atlikimo lygis, iliustracijų kokybė, aiškumas, akivaizdumas ir 

suprantamumas; 
 

–   kalbos taisyklingumas ir stilius bei darbo suredagavimas; 
 

–   literatūros šaltinių aprašo tikslumas; 
 

–   darbo pateikimo vadovui ir katedrai grafiko laikymasis. 
 

3. Darbo gynimo kokybė: 
 

–   darbo esmės ir svarbiausių rezultatų atskleidimo kokybė; 
 

–   pristatymo įtaigumas; 
 

– magistranto atsakymų į recenzentų, oponento,  komisijos narių ir kitų posėdyje 

dalyvavusių asmenų klausimus ir pastabas kokybė, argumentavimo lygis ir 

įtikinamumas bei MD gynimo bendra kultūra. 
 

Jeigu magistrantas darbo neapgina (neparodo reikiamo teorinio ir praktinio pasirengimo, 

iš esmės neatsako į recenzentų, oponento ir komisijos narių klausimus, neįstengia reikiamai 

argumentuoti savo darbo teiginių bei išvadų ir kt.), komisija nusprendžia, ar tas pats darbas 

turi būti pataisytas ir ginamas pakartotinai, ar magistrantui reikia rašyti naują magistro darbą. 

Abiem atvejais darbas gali būti ginamas tik kitais mokslo metais. 
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PRIEDAI 

 

1 priedas. Magistrinio darbo preliminarus turinys 
 

 

TURINYS 
 
 
 

ĮVADAS  …………………………………………………………………… 
 

1. TEORINIO SKYRIAUS PAVADINIMAS (didžiosiomis raidėmis) …… 

1.1. (poskyrio pavadinimas) ……………………………………………. 
 

1.1.1. (skirsnio pavadinimas)  ……………………………………… 
 

1.1.2. (skirsnio pavadinimas  ………………………………………. 
 

1.2. (poskyrio pavadinimas)  ……………………………………………. 
 

1.2.1 (skirsnio pavadinimas) …………………….……………… 
 

1.2.2. (skirsnio pavadinimas) …………………………………… 
 

2. ....TYRIMO METODOLOGIJOS SKYRIAUS PAVADINIMAS  

(didžiosiomis raidėmis) 

2.1..…………………………………………………….……………… 

 
2.2.  ……………………………………………………….…………… 

 
3. TIRIAMOJO/ANALITINIO SKYRIAUS PAVADINIMAS (didžiosiomis 

 

raidėmis) ....................................................................................................…... 
 

3.1 …………………………………………………………………..….. 
 

3.1.1. ………………….……..……………..…………..….….… 
 

3.1.2. ………………………………………......……………..… 
 

3.2.  …………………………………………………………….…...… 
 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
4
 ………………………………………….… 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS  

PRIEDAI.................................………………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
4 Išvados ir Pasiūlymai gali būti pateikiami atskirais skyriais. 
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2 priedas. Tyrimo metodologijos pagrindimo schema 
(parengta A.Astrausko schemos pagrindu)  

 

Mokslinės literatūros studijavimo pagrindu identifikuotos 

 

Mokslinės problemos  Praktinės (taikymo) 
  problemos 
   

 
 
 

 

Tirti pasirinktos problemos, darbo tikslo ir uždavinių formulavimas 
 

Mokslinė problema  Praktinė (taikymo) 

  problema 
   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

         Hipotezių (teorinių prielaidų ir/ar tyrimo klausimų) formulavimas 
 

Hipotezė (tyrimo prielaidos), 

atitinkanti(-čios)  

Hipotezė (tyrimo klausimai), 

atitinkanti(-tys) 

pasirinktą spręsti mokslinę  pasirinktą spręsti praktinę 

problemą  (taikymo) problemą 
   

 
 
 

 

Tyrimo metodų ir tyrimų krypčių pasirinkimas 
 

 1 tyrimų kryptis   2 tyrimų kryptis   3 tyrimų kryptis  
 

               
 

 
 

            
 

Tinkami metodai   Tinkami metodai   Tinkami metodai  
 

               
 

 Metodas 1     Metodas 3     Metodas 2   
 

               
 

              
 

      

Metodas 1 
 

  

 
Metodas 4 

 

 
 

 Metodas 2        
 

              
 

              
 

               
 

      Metodas 4         
 

                

               
 

         
 

 Metodo taikymo etapai   
Metodo taikymo 

žingsniai   Rezultatai  
  

Duomenų rinkimas 
 

Duomenų apdorojimas 
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3 priedas. Baigiamojo darbo projekto (BDP I ir BDP II) titulinio lapo pavyzdys 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
 

EKONOMIKOS VERSLO ADMINISTRAVIMOFAKULTETAS 
 

EKONOMINĖS POLITIKOS KATEDRA 
 
 
 
 
 

 

..................................... studijų programa 
 

I kurso studentas (ė) 
 

Vardenis PAVARDENIS 
 
 
 
 
 

 

BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTAS ( I ) 
 
 
 
 
 

 

LIETUVOS INTEGRACIJOS Į ES EURO ZONĄ POVEIKIS LIETUVOS 

EKONOMIKAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Darbo vadovas: doc. dr. V. Pavardenis 
 

 

Darbo įteikimo data:  _______________ 
 

 

Registracijos Nr.  __________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vilnius, 2018 
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4 priedas. Magistro darbo titulinio lapo pavyzdys 
 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
 

EKONOMIKOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS 
 

EKOMONĖS POLITIKOS KATEDRA 
 
 
 

 

Vardenis PAVARDENIS 
 

............. programa 
 
 
 
 
 

 

MAGISTRO DARBAS 
 

 

LIETUVOS DARBO PAJAMŲ MOKESČIŲ NAŠTOS TARPTAUTINIS 

PALYGINIMAS 

 

 

INTERNATIONAL COMPARISON OF LITHUANIA’S LABOUR INCOME 

TAX BURDEN 

 
 
 
 
 
 
 

 

Leidžiama ginti ________________ 
 

(parašas) 
 

Katedros vedėjas prof. dr. A. Miškinis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magistrantas ________________ 
 

(parašas) 
 

Darbo vadovas ______________ 
 

(parašas) 
 

doc. dr. V. Pavardenis 
 

 

Darbo įteikimo data: ____________ 
 

 

Registracijos Nr. _______________ 
 

 

 

 

Vilnius, 2018 
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5 priedas. Magistro darbo turinio pavyzdys 

 

TURINYS 

ĮVADAS 

1. DARBO PAJAMŲ MOKESČIŲ NAŠTOS TEORINĖ ANALIZĖ 

1.1. Darbo pajamų mokesčių naštos samprata ir vertinimas 

1.1.1. Mokesčių naštos samprata ir skaičiavimo metodai 

1.1.2. Darbo pajamų mokesčiai ir tyrimai, analizuojantys darbo pajamų mokesčių naštą 

1.1.3. Darbo pajamų mokesčių naštos ir jos įtakos nedarbui dilema 

1.1.4. Didelės mokesčių naštos vertinimas: galimos pasekmės šalių ekonomikoms 

1.2. Mokesčių naštos darbo pajamoms paskirstymas: progresiniai mokesčiai 

1.3. Vartojimo apmokestinimas: papildoma darbo pajamų mokesčių našta 

1.4. Pagrindiniai darbo pajamų apmokestinimo parametrai Lietuvoje, ES ir EBPO šalyse 

2. DARBO PAJAMŲ MOKESČIŲ NAŠTOS EMPIRINIO TYRIMO METODOLOGIJA  

2.1. Darbo pajamų mokesčių naštos skaičiavimo metodai 

2.2. Darbo pajamų mokesčių naštos tyrimo tikslas, etapai ir taikyti metodai 

3. DARBO PAJAMŲ MOKESČIŲ NAŠTOS EMPIRINIS TYRIMAS 

LIETUVOJE IR KITOSE ES VALSTYBĖSE 

3.1. Darbo pajamų mokesčių naštos kitimo analizė 2000-2012 m. Lietuvoje ir ES valstybėse 

3.2. Darbo pajamų mokesčių naštos vertinimas skirtingais metodais 

 3.2.1. Darbo pajamų efektyvaus mokesčių tarifo mikro ir makro lygiu tarptautinis 

palyginimas 

3.2.2. Darbo pajamų mokesčių santykio su šalies BVP tarptautinis palyginimas 

3.2.3. Darbo pajamų mokesčių naštos analizė, į skaičiavimus įtraukus PVM 

3.2.4. Lietuvos ir ES valstybių darbo pajamų mokesčių naštos palyginimo apibendrinimas 

3.3. Darbo pajamų apmokestinimas Lietuvoje siekiant fiskalinės konsolidacijos bei efektyvios 

darbo pajamų apmokestinimo sistemos 

3.3.1. Darbo pajamų mokesčių naštos perkėlimas vartojimo mokesčiams 

3.3.2. Lietuvos darbo pajamų mokesčių bazė ir darbo pajamų mokesčių naštos paskirstymas 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 

SUMMARY 

PRIEDAI 
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6 priedas. Magistro darbo santraukos pavyzdys (1) 

 

INTERNATIONAL COMPARISON OF LITHUANIA’S LABOUR INCOME TAX 
 

BURDEN 
 

Vardenis PAVARDENIS 
 

Paper of the Master‘s degree 
 

 

 

 

 

European Economic Studies Master’s Program 
 

Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration 

Department of Economic Policy 
 

Supervisor –Assoc. Prof.
5
V. Pavardenis 

 

Vilnius, 2018 
 

 

SUMMARY 
 

 

70 pages, 3 charts, 20 pictures, 62 references. 
 

 
 

 

Darbo tikslas ir uždaviniai (the main purpose of this master thesis is ....) 
 

 

Pritaikyti tyrimo metodai 
 

 

Tyrimų rezultatai 
 

 

Pagrindinės išvados ir siūlymai 
 

 

Informacija apie darbo rezultatų publikavimą ar pritaikymą publikuoti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                   
5Anglų kalbos atitikmenys dėstytojų pareigybėms: 

 Asistentas – Assist. Prof. 

 Docentas – Assoc. Prof. 

 Profesorius – Prof. 

 Lektorius – Lect. 
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7 priedas. Magistro darbo santraukos pavyzdys (2) 

 

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF  INTERNATIONAL TRADEIN SMALL 

AND OPEN ECONOMIES 
 

Vardenis PAVARDENIS 
 

Paper of the Master‘s degree 

 

Master‘s Program European Economic Studies 

 

Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration,  

Department of Economic Policy  

Supervisor – Assoc. Prof. G. Dzemydaitė  

Vilnius, 2016  

 

SUMMARY 

 

73 pages, 11 pictures, 20 tables, 65 references.  

The main purpose of this master thesis is to to analyze peculiarities of international tradein the 

small and open economies and to identify main external and internal factors that shape the structure and 

volumes of international trade. 

The work consists ofthree main parts: the analysis of scientific literature, the research methodology 

and research results, and conclusion and recommendations. 

Literature analysis reviews the concept of the international trade, its structure, recent scientific 

research on factors affecting international trade for the case of small and open economies.  

After the literature analysis research design was set up, research methods and indicators were 

selected. The main purpose of empirical research was to identify economic factors which have a decisive 

influence on international trade in small and open economies. The case of the three Baltic States was 

selected. Overall, 62 economic indicators that reflect the economic situations inside countries, also 

situation in main trading partners’ countries were involved in the research. Multidimensional data 

analysis methods (factor analysis and Kohonen neural network) together with regression analysiswere 

applied to get most information from the data. 

The performed research revealed that external factors tend to influence the intensity of 

international trade rather than higher surplus or lower deficit of international trade in small and open 

economies, as they affect both imports and exports in highly common way. Internal factors and foreign 

direct investments seem to be those that notably drive structural changes for balancing the international 

trade.From economic policy perspective it is a discussion where to put more emphasis – on expanding 

linkages with foreign countries or on investing in innovative activities and quality of resources for 

stronger trading positions in global markets. 

The conclusions and recommendations summarize the main concepts of literature analysis as well 

as results of the situation analysis and empirical research.The author believes that the results of the study 

could give useful guidelines to the governmental institutions which are forming export strategy for small 

and open economies, as well as, in planning reponse intruments to export shocks during international 

financial crisis. 

On the basis of this master thesis, there was made a discourse in the international scientific 

conference ICEM in Kaunas University (April, 2009) and there was published a scientific article in the 

magazine „Economics“ (2017, Vol. 1, p. 28-39) and was prepared and accepted a scientific article for 

international scientific journal (ISI) „Regional Economics“. 
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8 priedas. Susistemintų mokslinės literatūros lentelių pateikimo darbuose pavyzdžiai 

 

Lentelė. Tarptautinės prekybos samprata autorių darbuose (sudaryta autoriaus, remiantis lentelėje nurodytais 

šaltiniais) 

Tarptautinės prekybos samprata Tyrėjai 

Tarptautinė prekyba – tai apsikeitimas prekėmis ir paslaugomis tarp valstybių. 
Howels, 1991 

Tarptautinė prekyba – tai verslas, vienoje šalyje sukurtų produktų pardavimas 

pirkėjui ar vartotojui esančiam kitoje šalyje, arba vartojimas kitoje šalyje. 

Melnikas ir kt., 2008 

 
 

Užsienio prekyba – tai prekyba su užsienio partneriais, apimanti prekių ir 

paslaugų eksporto ir importo operacijas, įskaitant prekių reeksportą, reimportą 

bei atsakomąją prekybą. 

Grigas, 2016 

Tarptautinė prekyba – tai pardavimo ir pirkimo procesas, vykdomas tarp 

įvairių šalių pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. 

Adomavičius, 2016; Howel, 

2017; Jurkšas, 2018 

Tarptautinė prekyba dažnai įvardijama ir nagrinėjama kaip ilgalaikės 

ekonomikos plėtros pagrindas. 

Rodrigue,2017; Tekin, 2012 

 

Lentelė. Išsilavinimo lygio ir darbo jėgos kainos ryšio su tiesioginių investicijų pritraukimo tyrimai (sudaryta 

autoriaus, remiantis lentelėje nurodytais šaltiniais) 

Veiksniai Ryšys  Ryšį nustatę autoriai 

Išsilavinimo 

lygis 
Tiesioginis Barca (2006), Ruplienė ir kt.(2008), Lakštutienė (2018), Rodrigue ir Barca(2018) 

Atvirkštinis 
Janicki ir Wunnava (2004),Estringen (2008), Carstensen ir Toubal (2014), 

Mateev (2015), Mateev, Tsekov (2016), Sakali (2017) 

Darbo jėgos 

kaina 
Tiesioginis 

 Campos (2002), Carstensen, Toubal (2004), Asiedu (2006), Čegytė, 

Miečinskienė (2009), Ahmad (2009), Leitao (2012), Sakali (2013) 

Atvirkštinis Cheng, Kwan (2000), Mateev (2008), Mateev, Tsekov (2012) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


