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Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentai magistro darbą rengia 

vadovaudamiesi fakulteto tarybos patvirtintais metodiniais nurodymais: Ruževičius J. (2014). 

Magistrantūros studijos: baigiamojo darbo projektų ir magistro darbo rašymas. Mokomasis 

leidinys Ekonomikos fakulteto magistrantams. Vilnius.  

Šie, Ekonominės politikos katedros Magistro darbo rašymo metodiniai nurodymai, 

parengti naudojant fakulteto tarybos patvirtinto minėto leidinio medžiagą, prisilaikant visų 

jame išdėstytų koncepcinių magistro darbo parametrų ir kriterijų, tačiau pakeitus struktūrą ir 

nuoseklumą, išplečiant ir sukonkretinant kai kuriuos klausimus. Jie parengti įvertinant 

Ekonominės politikos programos reikmes ir specifiškumą.  

Rengiant juos atsižvelgta į naudingą kitų Vilniaus universiteto padalinių patirtį šioje 

srityje ir remtasi šių šaltinių medžiaga: Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros 

Magistro darbo rašymo metodika (2013), Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos 

.Magistro darbo rašymo metodiniai nurodymai (autorė Kasnauskienė G., 2014). Juose 

įvertintos  katedros dėstytojų – recenzentų pastabos. 
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1. MAGISTRO STUDIJŲ STRUKTŪRA, BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTŲ IR 

MAGISTRO DARBO RENGIMO GRAFIKAS  

 

Magistrantūros studijos yra antrosios pakopos aukštosios studijos, kurias užbaigus ir 

įgijus atitinkamas kompetencijas yra suteikiamas kvalifikacinis magistro laipsnis. Palyginti su 

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

labiau susietos su studentų atliekamais moksliniais tyrimais. Magistrantūros studijos 

baigiamos magistro darbo parengimu bei jo gynimu komisijoje 3-iojo studijų semestro 

pabaigoje.  

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 (MD) pradedamas rengti pirmame magistrantūros studijų semestre, 

pasirenkant temą ir studijuojant literatūrą, ir toliau plėtojamas bei gilinamas visų studijų 

laikotarpiu – rašant pirmąjį ir antrąjį baigiamojo darbo projektus (BDP I ir BDP II), 

magistrantūros (specializacijos) seminare
1
 bei rengiant galutinę magistro darbo redakciją (1 

pav. ir 1 lentelė).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Magistrantūros studijų ir magistro darbo rengimo struktūra  

                                                           
1
 Nuolatinių sesijinių studijų programoje šio seminaro nėra 

BDP I 

10 kreditų, I semestras, 

pažymys 

BDP II 

10 kreditų, II semestras, 

pažymys 

Magistro darbas 

10 kreditų, III semestras, 

pažymys 

Magistrantūros seminaras
1
 

5 kreditai, III semestras, 

pažymys 

Mokymo disciplinos 

55 kreditai, I–III semestrai, 

egzaminai 
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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
2
 

I semestras 

1. Temų sąrašo pateikimas studentams (katedra)  I semestras, iki rugsėjo 15 d.  

2. Literatūros studijavimas, temos pasirinkimas ir 

prašymo pateikimas katedros vedėjui. Magistrantas gali 

pateikti savo siūlomą temą.  

I semestras, iki rugsėjo 25 d.  

3. Paskiriamas vadovas ir patvirtinama MD tema  I semestras, iki rugsėjo 30 d. 

4. Tyrimo krypčių konsolidavimas, temos sukonkretini-

mas, darbo plano (turinio) ir baigiamojo darbo projektų 

rengimo grafiko suderinimas su vadovu ir pateikimas 

magistro studijų programos vadovui (katedrai)
3
   

I semestras, spalio 20 d.  

5. BDP I rengimas: literatūros rinkimas ir studijavimas, 

magistro darbo teorinio skyriaus ir preliminarios tyrimo 

metodologijos rengimas, BDP I įforminimas ir 

pateikimas vadovui pastaboms  

I semestras, spalis–gruodis  

6. BDP I koregavimas, konsolidavimas, galutinis 

užbaigimas ir pateikimas (su vadovo parašu) registruoti 

katedroje  

I semestras, iki sausio 15 d.  

7. Katedra organizuoja BDP I recenzavimą, oponavimą ir 

gynimą komisijoje iki sesijos pabaigos.  

I semestras, iki sausio 25 d.  

 

II semestras 

8. BDP II rengimas: teorinio skyriaus ir tyrimo metodolo-

gijos tikslinimas, autoriniai tyrimai ir rezultatų matema-

tinis-statistinis apdorojimas, analizė, apibendrinimas, 

rezultatų interpretavimas, darbo įforminimas.  

II semestras, vasaris – gegužė  

9. BDP II pateikimas magistro darbo vadovui pastaboms II semestras, iki birželio 1 d.  

10. BDP II koregavimas, galutinis užbaigimas ir 

pateikimas (su vadovo parašu) registruoti katedroje 

II semestras, iki birželio 15 d.  

11. BDP II gynimas sesijos metu. Katedra organizuoja 

darbo recenzavimą, oponavimą ir gynimą komisijoje. 

II semestras, iki birželio 30 d.  

III semestras 

12. Empirinių tyrimų užbaigimas ir viso MD rengimas  III semestras, rugsėjis – gruodis 

13. Mokslinių publikacijų, pranešimų konferencijoms 

rengimas
4
 

II –III semestras  

14. MD visa apimtimi pateikimas darbo vadovui 

pastaboms 

III semestras, iki gruodžio 15  

15. MD koregavimas, galutinis užbaigimas ir pateikimas 

(su vadovo parašu) registruoti katedroje 

III semestras, iki sausio 5 d.  

16. MD darbo gynimas magistro baigiamųjų darbų 

gynimo komisijoje 

III semestras, sausio mėn. 

(orientaciniai iki sausio 20 d.) 

17. Darbo rengimas konkursams (Ūkio ministerijos, 

Finansų ministerijos, Lietuvos Mokslų akademijos, 

tarptautiniams) ir publikavimui  

Pagal konkursų tvarkose numatytus 

terminus  

                                                           

2
 Lentelėje pateiktos preliminarios datos, kurias kiekvienais mokslo metais katedra gali patikslinti 

3
 Temos ir tyrimo krypčių suderinimo su vadovu formos pavyzdys pateiktas 1 priede 

4
 Mokslinių publikacijų rengimas yra rekomenduojamas. Publikacijos būtinos siekiantiems 

aukščiausio magistro darbo įvertinimo 
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Pagrindinis abiejų baigiamojo darbo projektų tikslas – parengti reikiamą teorinę, 

metodologinę ir autorinio tyrimo bazę bei surinkti reikiamus duomenis magistro darbui. Todėl 

abu BDP turi būti tęstiniai, t. y. jų tema (kryptis) iš esmės turi atitikti ir būsimo magistro 

darbo preliminarų pavadinimą, nagrinėjamas objektas turėtų nesikeisti, o kisti turėtų tik 

nagrinėjami klausimai, jų platumas, gilumas, nagrinėjami atitinkamai teoriniai ar praktiniai 

aspektai, turėtų būti tobulinamas tyrimo mokslinis lygis ir brandumas. 

Rašydami BDP I ir BDP II magistrantai turi ugdyti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, 

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

teorinį pasirengimą, gebėjimą atlikti tyrimus, apibendrinti jų rezultatus, spręsti svarbias 

praktines pasirinktos srities problemas.  

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

rašyti užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių). Toks leidimas atspindimas katedros 

posėdžio protokole. Tokiu atveju būtina parašyti išsamią (10 puslapių) magistro darbo 

santrauką lietuvių kalba.  

Baigiamojo darbo projektams (BDP I ir BDP II) ir MD vadovauja katedros paskirtas 

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

atitinkantį pasirinktą temą, tačiau prisilaikant 1 lentelėje išdėstyto nuoseklumo.  

Baigiamasis magistro darbas pristatomas viešam gynimui, jį vertina komisija. 
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2. MOKSLINIO TYRIMO PROCESO ELEMENTAI 

 

2.1. Mokslinio tyrimo proceso etapai 

 

Galima išskirti šešis mokslinio tyrimo proceso etapus.  

1. Temos pasirinkimas (nagrinėjamos problemos, klausimo pasirinkimas). 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. Nustatant jos aktualumą, išeities tašku gali būti laikoma mokslinė hipotezė, t.y. 

rezultatas, kurį tikimasi gauti atlikus tyrimą. Tema turi būti susijusi su mokslo krypties ir 

teorija ir praktika, tarp kurių tyrimo metu palaikomas glaudus ryšys. Pasirinktą temą dera 

aiškiai suformuluoti ir tinkamai nustatyti griežtas tiriamojo darbo ribas.  

2. Mokslinės literatūros studijavimas. Jis tęsiasi visą tyrimo laiką, pradedant temos 

pasirinkimu, tyrimo problemų identifikavimu, pirminės hipotezės formulavimu ir baigiant 

tyrimo rezultatų interpretavimu. Naujausia tyrimų medžiaga skelbiama mokslinių žurnalų 

straipsniuose bei mokslinių konferencijų medžiagoje, kita – monografijose. Vadovėliai yra 

tinkami pradiniam susipažinimui su nagrinėjamu klausimu. Pradiniame literatūros paieškos 

etape tikslinga pasinaudoti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema LIBIS, 

virtualia biblioteka, universiteto bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis.  

Studijuojant naujausią mokslinę literatūrą sužinoma apie kitų tyrėjų darbus, prireikus 

koreguojama tyrimų eiga, randama preliminarią hipotezę ir atliekamų tyrimų duomenis  

patvirtinanti arba prieštaraujanti medžiaga ir kita. Temos nagrinėjimo pradžioje reikia 

konkrečiai apibrėžti mokslinę ir/ar praktinę problemą, kurią planuojama gvildenti tiriamajame 

mokslo darbe: baigiamojo darbo projektuose ir magistro darbe. Darbe planuojamos tirti 

problemos išsirenkamos iš nagrinėjant literatūrą sudaromo identifikuotų problemų sąrašo. 

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

Literatūros analizės ir išryškintos problemos pagrindu konkretizuojama hipotezė, 

formuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, rengiama tyrimų metodologija.  

Plačiau apie tai kalbama 2.2. poskyryje. 

3. Tyrimo metodologijos parengimas ir tyrimo organizavimas. Šiame etape 

formuluojamas tyrimo tikslas ir uždaviniai
5
, rengiama tyrimo strategija (planas), apgalvojama, 

                                                           
5
 Tyrimo tikslas orientuoja į galutinį tyrimo rezultatą, jis formuluojamas dažniausiai 

pakankamai ilgu teiginiu. Uždaviniai nurodo procedūras, kurias reikės atlikti tyrimo metu siekiant 

tyrimo tikslo. Tikslas ir uždaviniai turi būti glaudžiai susiję, nes jie sudaro nuoseklią temos 

nagrinėjimo eigą. 
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kokiomis teorijomis, mokslinėmis mokyklomis, koncepcijomis, sąvokomis bus remiamasi, 

parenkami tyrimo metodai ir nustatomas jų panaudojimo eiliškumas. Apsvarstoma, kokios 

reikia informacijas, ar aiški tyrimo problema, hipotezės. Jeigu numatomas tik dalies 

generalinės visumos objektų tyrimas, svarbu matematiškai įvertinti tyrimui pasirinktų objektų 

kiekio ir struktūros (imties) pakankamumą ir pagrįstumą. Tai būtina pagrįsti matematinės 

statistikos metodais.  

Plačiau apie tai kalbama 2.3. poskyryje 

4. Duomenų kaupimas. Tai yra empirinių duomenų banko kaupimas.  

5. Duomenų apdorojimas ir tyrimo rezultatų teorinė interpretacija. Pirmiausia 

duomenys apdorojami statistikos metodais, o po to atliekama teorinė jų analizė, sintezė bei 

įvertinimas, kurie patvirtina arba 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 susidaryti tam 

tikrą nuomonę, vertinti, formuluoti vertinimo (kokybės) kriterijus; atlikti ekspertinį vertinimą, 

diagnozuoti; remiantis 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. Taigi įvertinimas sutampa su šeštuoju mokslinio 

tyrimo proceso etapu. 

6. Gautų rezultatų praktinis taikymas arba tyrimų ataskaita (išvadų ir pasiūlymų 

rengimas). Čia formuluojamos konkrečios rekomendacijos (priemonės, modeliai, pasiūlymai, 

problemų sprendimo būdai, apibendrinimai ir kita), kaip ir kur galima panaudoti tyrimo 

rezultatus bei išryškinama, kokį ekonominį, socialinį ar kitokį efektą jie gali duoti.  
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2.2. Temos pasirinkimas ir literatūros studijavimas   

 

Magistro baigiamojo darbo rengimas pradedamas nuo temos pasirinkimo ir tyrimo 

problemos (problemų) pasirinkimo, su ja susijusios literatūros studijavimo. Darbo rengimo 

eigoje temą neretai tenka patikslinti, koreguoti, todėl iš pradžių ji formuluojama preliminariai.  

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 organizacijai, įmonei, kurioje jis dirba.  

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

ar bus galima gauti reikalingų duomenų, panaudoti tinkamus metodus, ar magistrantas galės 

skirti pakankamai laiko, kad galėtų ją reikiamai išnagrinėti ir pan. 

5. Prieš formuluojant temą būtina aiškiai nusistatyti numatomo tyrimo ribas. 

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

problemos dalis (klausimų grupė). Tik tada nagrinėjamą objektą galima tinkamai pažinti, 

išanalizuoti. Todėl nereikėtų pasirinkti labai plačios temos, nes ją būtų galima tik 

paviršutiniškai apžvelgti.  

VU Ekonomikos fakulteto magistrantai savo MD, kaip taisyklė, turi nagrinėti aktualias 

taikomojo pobūdžio problemas, tačiau atskirais atvejais gali būti rašomi ir teorinio bei 

istorinio – apžvalginio pobūdžio darbai. Temos pobūdis lemia skirtingą darbo turinį.  

Taikomojo pobūdžio darbuose turi būti:  

1) apibūdinti nagrinėjamos problemos teoriniai aspektai (pripažintos teorijos, 

metodikos, diskusiniai bei probleminiai klausimai, apžvelgti Lietuvoje ir 

užsienyje atlikti svarbiausi darbai);  

2) remiantis antrinės ir pirminės informacijos šaltiniais, naudojant šiuolaikinius 

metodus išanalizuota (diagnozuota) esama situacija;  

3) remiantis atlikta analize, pateikti siūlymai, rekomendacijos, prognozės, 

projektai.  

Teorinio pobūdžio darbuose turi būti:  

1) remiantis plačia, naujausia literatūra, apžvelgti nagrinėjama tema pasaulyje 

atlikti svarbiausi darbai, ypatingą dėmesį skiriant skirtingoms teorinėms 
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koncepcijoms, probleminiams, diskusiniams klausimams; apžvelgiama dabartinė 

srities būklė;  

2) remiantis atlikta literatūros apžvalga, pateiktas teorinių koncepcijų ir atskirų 

teiginių įvertinimas bei pareikšta sava argumentuota nuomonė;  

3) aptartos nagrinėjamos problemos teorinių teiginių, metodikų, rekomendacijų ir 

pan. taikymo galimybės Lietuvos ūkio ir ekonominės politikos praktikoje.  

Istorinio – apžvalginio pobūdžio darbuose turi būti:  

1) pateikta nagrinėjamo reiškinio raida Lietuvoje (Baltijos šalyse, Europoje, 

išsivysčiusiose šalyse, pasaulyje) ir išanalizuotos įvykusių bei vykstančių 

pokyčių priežastys, juos sąlygojantys veiksniai;  

2) suformuluotos apibendrinančios išvados;  

3) pateikta nagrinėjamo reiškinio raidos perspektyva, prognozė.  

Visuose darbuose turi būti:  

1) atskleistas nagrinėjamos problemos (temos) aktualumas, jos reikšmė atitinkamos 

mokslo ar verslo srities teorijai ir praktikai;  

2) įvertinta problemos (temos) išnagrinėjimo situacija bei atlikti darbai Lietuvoje;  

3) aiškiai apibrėžtas MD tikslas ir uždaviniai;  

4) surinkta pakankama medžiaga ir duomenys, leidžiantys tinkamai išnagrinėti 

pasirinktą temą;  

5) pasiektas iškeltas MD tikslas ir išspręsti numatyti uždaviniai.  

Literatūros studijavimas yra labai svarbi MD rengimo proceso dalis. Literatūra 

studijuojama per visą MD rengimo laiką, tačiau literatūros studijavimo uždaviniai įvairiuose 

magistro darbo rengimo etapuose yra skirtingi. Pradedant rengti MD, literatūros analizė 

padeda susipažinti su tam tikroje mokslo srityje atliktais darbais, pasirinkti ir suformuluoti 

temą numatyti tyrimo metodus ir reikalingą surinkti medžiagą sudaryti darbo rengimo planą. 

Pradėjus tyrimus ir juos atliekant literatūros studijavimas leidžia sužinoti apie naujausius 

darbus, bei jų rezultatus, prireikus koreguoti savo tyrimų eigą, rasti savo tyrimų rezultatus 

patvirtinančią ar paneigiančią medžiagą.  

Magistrantas iš pradžių turėtų skaityti apibendrinančio pobūdžio literatūros šaltinius, 

vadovėlius, monografijas ir kitokio pobūdžio knygas, disertacijas, mokslo darbų rinkinius, 

mokslinių konferencijų medžiagą ir pan. Tai padės suvokti numatomą tirti problemą, bei į ją 

įsigilinti. Po to galima pereiti prie literatūros aptariančios nagrinėjamos problemos 

siauresnius klausimus (straipsniai, tezės, anotacijos, statistikos rinkiniai ir kita) studijavimo.  

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

publikacijų. Pravartu peržiūrėti monografijų, knygų bei straipsnių pabaigoje nurodomos 



11 
 

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 žinomi specialistai.  

Naudinga sudaryti tris sąrašus: 1) literatūros, kurią reikia perskaityti pirmiausia; 2) 

literatūros, su kuria pageidautina susipažinti; 3) literatūros, kurią bus galima panagrinėti, jei 

liks laiko.  

Ieškant literatūros šaltinių, rekomenduojama naudotis Vilniaus universiteto, Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo ir kitų bibliotekų paslaugomis. Būtina taip pat naudoti įvairias 

interneto paieškų sistemas. Tuos literatūros šaltinius, kurių nėra Lietuvos bibliotekose, bet 

kurie labai reikalingi pasirinktai temai, magistrantai gali gauti per tarpbibliotekinius mainus.  

Literatūros šaltinis nagrinėjamas keliais etapais. Pirma perskaitomas pavadinimas, 

turinys, anotacija, įvadas, 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. Tai 

priverčia geriau suprasti medžiagą, autoriaus mintis. Be to, perskaityta medžiaga geriau 

įsimenama, įsisąmoninama. Konspektavimas ugdo gebėjimą lakoniškai ir tiksliai reikšti 

mintis.  

 

2.3. Tyrimo metodologija  

 

Tyrimo metodologijos parengimas ir organizavimas kaip vienas iš mokslinio tyrimo 

proceso etapų magistro darbe yra privalomas dalykas ir paprastai pateikiamas atskiru skyriumi 

„Tyrimo metodologija“. Šiame darbo skyriuje turi būti išsamiai aprašyta ir pagrįsta pasirinkta 

tyrimo metodologija
6
. Ji turėtų remtis paskelbtais moksliniais tyrimais analogiškoje srityje, tai 

būtų argumentas dėl jos tinkamumo. Metodologijoje nurodomas konkrečių tyrimų tikslas, 

bendra tyrimų kryptis, eksperimentų atlikimo ir stebėjimo būdai, metodų tarpusavio sąsajos, 

jų svarba ir taikymo prioritetai konkrečiame darbe. Turėtų būti nurodyti konkretūs žingsniai 

sprendžiant tiriamą problemą. Tyrimo metodologija turi būti suprantama kaip tyrimo kryptys 

ar teoriniai modeliai, ir ne kartoti teksto, naudojamo apibrėžiant problemą ir pateikiant 

literatūros analizę (žr. 2 priedą).  

                                                           
6
 Konkrečiame tyrime metodologija –  tai  pagrindinė tyrimo idėja, kurią nusako pagrindiniai teoriniai 

teiginiai, kuriais remiantis buvo sumanytas tyrimas, ir korektiškai nusakyti 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. 
 



12 
 

Paprastai tyrimo metodologija aprašoma paaiškinant ir pagrindžiant: 

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. 

Magistro darbe keliamos hipotezės. 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. 

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

išvedamos iš faktų, o sukuriamos remiantis faktais. 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.  

Pirminės hipotezės paprastai yra tikslinamos ir galutinai formuluojamos po to, kai jau 

pakankamai gerai išanalizuota teorinė medžiaga, atliktas preliminarus tyrimas ir sudarytas 

būsimo tyrimo modelis ar detalus planas. Vietoje hipotezių gali būti formuluojamos tyrimo 
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prielaidos (kokybiniuose tyrimuose) arba tyrimo klausimai (daugeliu atvejų) (Detaliau žr.: 

Kardelis, K. (2005). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai: Vadovėlis. Kaunas: LKKA). 

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. Jų skirtingumą nusakantys požymiai 

pateikti 2 lentelėje. Taikant kiekybinius metodus siekiama visuotinių apibendrinimų, 

objektyvumo bei reiškinių paaiškinimo. Taikant kiekybinę tyrimo metodologiją nagrinėjami 

matavimais pagrįsti klausimai, atliekama statistinė analizė. 

Kokybiniai tyrimo metodai leidžia pažinti reiškinio visumą ir suprasti subjektą, 

interpretuoti jo veiklą kaip unikalų atvejį. Dažniausiai taikomi metodai yra giluminis interviu 

(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, svarbiausius momentus), tikslinės grupės diskusijos (pagal 

specialiai parengtą scenarijų diskutuojant su 6–8 pagal tam tikrus kriterijus atsitiktinai 

atrinktais respondentais). 

Kaip 2 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.  
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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 galima naudotis „Statistica 5.5 for Windows“, „Microsoft 

Excel“, „Views“, „SPSS“, (Statistical Package for the Social Sciences) ir kitais programiniais 

paketais.  

2 lentelė. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai 

 

 Kokybiniai tyrimai Kiekybiniai tyrimai 

Tikslas ir 

uždaviniai  

 

- Išžvalgyti ir suprasti situaciją, 

priežastis ir motyvus.  

- Įžvelgti problemą ir gauti idėjų 

paskesnio kiekybinio tyrimo 

hipotezėms formuluoti.  

- Išmatuoti, aprašyti, paaiškinti ir 

numatyti procesus, požiūrių ir 

nuomonių įvairovę.  

- Imties tyrimo rezultatus pritaikyti 

populiacijai apibūdinti.  

Hipotezės  

 

- Iškyla tyrimo metu.  

- Gali būti persvarstomos.  

 

- Formuluojamos prieš atliekant tyrimą.  

- Tikrinamos laikantis statistikos 

procedūrų.  

Kintamieji  

 

Tiriama visuma, ne tik atskiri 

kintamieji.  

 

- Aiškiai apibrėžti ir išmatuojami.  

- Duoti iš anksto, operacionalizacijos 

būdu.  

Imtis  

 

- Mažas nereprezentatyvių atvejų 

skaičius.  

- Surenkama respondentų kvota.  

- Paprastai didelis ir statistikos 

formulėmis nustatomas atvejų skaičius, 

kurio pakanka populiacijai 

reprezentuoti.  

- Atvejai į imtį patenka atsitiktinai 

(panaudojant tikimybių imties 

metodus).  

Duomenų 

rinkimas  

 

Nestruktūriniai arba pusiau 

struktūriniai (dažniausiai giluminio 

interviu arba fokusuotos grupinės 

diskusijos) metodai. 

Struktūrą turintis interviu (klausimynai, 

apklausiant respondentus telefonu, 

paštu, elektroniniu būdu, asmeninė 

apklausa).  

Tyrimo 

pobūdis  

Subjektyvus.  Objektyvus.  

Duomenų 

analizė  

 

Kokybinė – nestatistinė.  

 

Kiekybinė: 

- Statistinė (aprašomosios ir išvadų 

statistikos metodų taikymas).  

- Susitelkiama ties hipotezių tikrinimu, 

statistinių sąryšių nustatymu.  

Rezultatai  

 

- Negali būti panaudojami visai 

tyrimo populiacijai apibūdinti.  

- Gautas pirminis supratimas ir tvirtas 

pagrindas paskesniam sprendimų 

priėmimu  

- Gali būti panaudojami visai tyrimo 

populiacijai apibūdinti.  

- Pasitelkiami pasiūlymams, veiksmų 

planui formuluoti.  

Ataskaita 

(rezultatų 

pateikimas)  

Naratyvinė (atpasakojamoji), 

kontekstinis aprašymas ir tiesioginis 

tyrimo dalyvių citavimas.  

Statistinė (koreliacijos, regresijos, 

hipotezių apie skirtumus tarp vidurkių 

tikrinimo, statistinio reikšmingumo ir 

kitų rezultatų pateikimas).  

Šaltinis: Sudaryta pagal Kasnauskienė, 2014 
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Bet kurio mokslinio tyrimo pagrindas yra duomenys. Duomenų ir kitokios informacijos 

šaltiniai yra antriniai ir pirminiai. Antriniai šaltiniai – tai knygos, straipsniai žurnaluose, 

vyriausybinių įstaigų, įmonių, tarptautinių organizacijų tinklalapiai, katalogai, statistikos 

duomenų bazės. 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 ekonomines sąlygas, 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.  

Antriniai informacijos šaltiniai yra palyginti pigiai/lengvai gaunama informacija. 

Antrinių šaltinių daug, yra pasirinkimo problema. Publikuojami specialūs leidiniai, teikiantys 

informaciją apie informacijos šaltinius. Pagrindinis oficialiosios statistikos šaltinis Lietuvoje – 

Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt), jame gausu įvairiausių sričių duomenų. 

Yra galimybė parsisiųsdinti nemokamus leidinius, naudojantis duomenų bazėmis telkti 

informaciją norimais pjūviais, susipažinti su rodiklių skaičiavimo metodika, apžvelgti 

naujausius spaudos pranešimus. „Eurostato“ duomenų bazėse galima rasti reikalingų 

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

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). 

Įmonės lygiu pirminiai šaltiniai yra: specialaus prekybos korespondentų tinklo 

informacija (žinutės, pranešimai) apie situaciją konkrečiu tiriamu klausimu; taip vadinama 

pavaldžių padalinių signalinė informacija, specialistų kryptingų apklausų duomenys, apatinių 

valdymo grandžių vadovų ir specialistų žinios, parodų ir mugių duomenys, vidaus 

operatyvinės atskaitomybės rodikliai, kainų ir 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 
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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. 

Renkant duomenis magistro darbui (apibrėžiant problemą, formuluojant tikslus, 

formuojant preliminarų planą, atliekant empirinį tyrimą) naudinga pradėti nuo antrinių 

šaltinių paieškos, nes į kai kuriuos tyrimo klausimus galima atsakyti remiantis vien jais. 

Antriniai šaltiniai naudotini, kai norima geriau suprasti ir formuluoti MD problemą ir 

uždavinius, segmentuojant, nustatant tikslinę tyrimo grupę, parenkant tinkamus tyrimo 

metodus, interpretuojant MD rezultatus.  

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 darbo pradžioje.  

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.  
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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 tik organizuojant pirminius 

informacijos šaltinius. 
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3. BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTŲ (BDP I ir BDP II) IR MAGISTRO DARBO 

(MD) RENGIMAS: UŽDAVINIAI IR TURINYS 

 

3.1. Magistro darbo teorinio skyriaus rengimas (BDP I)  

 

Pirmojo baigiamojo darbo projekto užduotis yra parašyti magistro darbo teorini skyrių 

(pirmąją redakciją)
7
 ir parengti tyrimo metodologiją – numatyti MD tiriamojo/analitinio 

skyriaus preliminarų tyrimo planą.  

Tokio rezultato pasiekimui reikia išsamiai išanalizuoti Lietuvos ir užsienio mokslinę 

literatūrą nagrinėjama tema, suformuluoti sprendžiamą mokslinę problemą, pasirinkti ir 

išnagrinėti galimus tyrimų metodus, pasirinkti ir logiškai pagrįsti autorinio tyrimo kryptis, 

konkretizuoti magistro darbo temą, tyrimų objektą, tikslą ir uždavinius, tyrimų hipotezę ar 

hipotezes (jei tikslinga), parengti preliminarų viso magistro darbo planą. Analitinio skyriaus 

tyrimo metodikos parengimui pageidautina ar gali būti reikalinga atlikti preliminarų tyrimą. 

Preliminarūs magistranto pasirinktos temos empiriniai tyrimai gali parodyti pasirinktų metodų 

pritaikymo galimybes ir veiksmingumą. 

MD teorinio skyriaus rengimo bendrosios prielaidos. MD teorinis skyrius rašomas po 

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

apibendrinęs, išryškinęs mokslinę problemą, suformulavęs savo baigiamojo darbo temą, 

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

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

Teorinio skyriaus rašymas yra sudėtingas kūrybinis procesas, kurio sėkmę apsprendžia 

daug vidinių ir išorinių veiksnių. Tarp jų – bendras magistranto pasiruošimas, jo intelektinis 

lygis, susipažinimas su savo specialybės literatūra, mokslinio tyrimo metodų įvaldymas, 

užsienio kalbų mokėjimas, pasirinktos temos atitikimas magistranto teorinio pasiruošimo 

lygiui, gebėjimas apibendrinti ir vertinti sudėtingus ekonominius ir socialinius visuomenes 

raidos procesus, magistranto atkaklumas, ieškant ir gaunant naujausią mokslinę lietuvių ir 

užsienio tyrėjų literatūrą ir kita. 

Medžiagos grupavimas ir teorinio skyriaus struktūra. Prieš pradedant rašyti teorinį 

skyrių, reikia kruopščiai peržiūrėti visą turimą medžiagą, ją papildyti naujais literatūros 

šaltiniais ir sugrupuoti pagal svarbiausius tyrinėjamo objekto aspektus, t.y. pagal MD 

preliminaraus plano teorinio skyriaus poskyrius. Taip sugrupuota ir išskirstyta medžiaga 

                                                           
7
 Skirtingai nei literatūros studijavimas ir jos apžvalga, kuris yra parengiamasis etapas išryškinant 

nagrinėtinas problemas, konkretizuojant temą, jos tikslą ir uždavinius, teorinis skyrius rašomas 

kryptingai atsirenkant teorinę medžiagą autorinio tyrimo metodologijos ir turinio pagrindimui. 
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leidžia racionaliau, kryptingiau formuluoti mintis ir aprašyti atskirus nagrinėjamos problemos 

klausimus.  

Teorinis skyrius turi sudaryti apie trečdalį viso magistro baigiamojo darbo (apie 20 

psl.). Joje tikslinga išskirti poskyrius, o juose, esant reikalui, skirsnius. Poskyrių bei skirsnių 

skaičius priklauso nuo temos pobūdžio, tačiau bet kokiu atveju jie neturėtų būti labai smulkūs.  

Teorinio skyriaus turinys ir jam keliami reikalavimai. Teoriniame skyriuje turi būti 

visapusiškai apibūdintas tyrimo objektas: išaiškintos pagrindinės sąvokos ir terminai (reikalui 

esant, pateiktas svarbiausių darbe naudojamų terminų žodynas), apibrėžta tyrimo sritis, jos 

situacija, išnagrinėta pagrindinė su tyrimo objektu susijusi literatūra, pripažintos teorijos, 

nuostatos, koncepcijos, teiginiai, išryškinti esantys prieštaravimai, neišbaigtumai, pažinimo 

spragos. Joje turi būti remiamasi ne tik visuotinai pripažintais užsienio šalių mokslininkų 

darbais bei tų šalių patirtimi, bet turi būti įvertinta tyrinėjamos problemos išnagrinėjimo 

situacija bei atlikti darbai Lietuvoje.  

Magistro darbo teorinis skyrius – tai ne vadovėlinės tiesos, magistranto perkeltos į savo 

darbą. Tai kur kas platesnis ir gilesnis požiūris į nagrinėjamą problemą. MD teoriniame 

skyriuje reikšmingą vietą turi užimti paties magistranto iš mokslinių straipsnių, monografijų, 

akademinių leidinių surinkta ir susisteminta teorinė medžiaga. Ji turi parodyti magistranto 

erudiciją, jo intelektinį pajėgumą ir gebėjimą aktualių gyvenimo klausimų sprendimui 

pritaikyti socialinę ir ekonominę teoriją. Negerai, kai magistro darbų literatūros sąraše vyrauja 

periodikos straipsneliai, o rimtų, mokslinio pobūdžio publikacijų nėra, arba literatūros sąraše 

yra vadovėlinio pobūdžio darbų (mokymo priemonių, pagrindinėms studijoms skirtų 

vadovėlių), bet mažai monografijų, teminių leidinių. Jei skurdi studento lektūra, negalima 

tikėtis ir gilaus, įdomaus jo magistro darbo. Tačiau visiškai netoleruotina ir nesąžiningai 

sudarytas, „išpūstas” literatūros sąrašas, kai darbe nėra nuorodų į jame išvardintus leidinius, o 

susipažinus su darbu aiškiai matyti, jog minėti literatūros šaltiniai darbe nebuvo panaudoti.  

Tyrimo metodologijos pagrindimas. MD negali būti gerai vertinamas, jei jo ginami ir 

nagrinėjami teiginiai neišplaukia iš tiriamojo klausimo teorijos. Magistro darbas turi parodyti 

autoriaus gebėjimą ekonominę teoriją susieti su taikomąja teorija ir ūkio praktika, parodyti 

studento susipažinimą su svarbiausiais šalyje ir užsienyje paskelbtais darbais, nagrinėjančiais 

jo tiriamą problemą. Todėl MD teoriniame skyriuje turi būti nagrinėjami dalykai, kurie 

suformuotų metodologinį pagrindą empiriniam tyrimui. 

Tokios sąsajos užtikrinimui gelbsti teorinio modelio parengimas. Teoriniame darbo 

skyriuje parengiamos prielaidos, išeities pozicijos būsimam praktiniam problemos 

nagrinėjimui. Išnagrinėjęs užsienio šalių ir Lietuvos autorių darbus, magistrantas parengia 

savąjį teorinį modelį, kuris turi parodyti, kokia teorine koncepcija (požiūriais, sampratomis, 
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nuostatomis), jis vadovausis antrajame, tiriamajame magistro darbo skyriuje (BDP II) 

atlikdamas empirinius tyrimus savo pasirinktame konkrečiame objekte. Šis modelis turėtų 

būti pateiktas kaip nedidelis teorinį skyrių užbaigiantis ir jį apibendrinantis poskyris, kurio 

tekstą tikslinga iliustruoti schema/schemomis, esant reikalui 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. 

BDP I turi turėti visus užbaigto mokslinio darbo elementus: įvadą (su suformuluotu viso MD 

darbo tikslu ir uždaviniais bei atskirai išskiriant BDP I tikslą ir uždavinius – parodant, ko ir 

kokiomis procedūromis buvo siekiama rašant BDP I), identifikuotas ir spręsti pasirinktas 

problemas, pagrindinį skyrių su 2-3 poskyriais (kuris atitinka MD teorinio skyriaus pirmąją 

redakciją), antrąjį skyrių, kuriame aprašoma preliminari 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 išvadų 

formulavimas (iš teorinio skyriaus ir preliminarios tyrimo metodologijos) gali sufleruoti 

magistro darbo tolesnio rašymo įžvalgas, konkretizuoti viso magistro darbo temą ir tuo 

pagrindu parengti viso magistro darbo planą konkretesnį, nei jis galėjo būti parengtas 

suderinant tyrimo kryptis ir darbų grafiką su vadovu (pagal 1 lentelėje pateiktą MD rengimo 

grafiką – pirmo semestro spalio mėnesį.). Šis konkretesnis viso būsimo magistro darbo planas 

pateikiamas BDP I priede.  

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. 

  

3.2. Magistro darbo tiriamojo/analitinio skyriaus rengimas (BDP II)  

 

Magistrantūros studijų BDP II užduotis yra parengti magistro darbo tiriamojo/analitinio 

skyriaus pirmąją redakciją ir suformuluoti pirmines išvadas. Magistranto darbo turinys – 

pagilinus ir apibendrinus BDP I teorinį skyrių ir, ypač, patikslinus tyrimo metodologiją, atlikti 

autorinius (empirinius) tyrimus, aprašyti tyrimo rezultatus, pateikti įžvalgas ir išvadas bei 

numatyti/suplanuoti tolimesnę MD rašymo/tobulinimo eigą. 

Taigi, svarbiausias BDP II uždavinys – remiantis šiuolaikiniais metodais atlikti 

autorinius (empirinius) tyrimus: įvertinti esamą situaciją, išaiškinti jos susidarymo priežastis, 
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lėmusius veiksnius ir atskleisti rezervus jai gerinti. Priklausomai nuo temos, tam gali būti 

analizuojami ir lyginami sprendimų variantai, pagrindžiamas pasirinktas variantas ar pan.  

Autorinis tyrimas atliekamas pagal ankstesniame semestre (BDP I) parengtą, 

nagrinėjamo kausimo teorine studija pagrįstą preliminarią autorinio tyrimo metodologiją. 

Paprastai būna reikalinga patikslinti, sukonkretinti ir pagilinti šią preliminarią tyrimo 

metodologiją, atsižvelgus į preliminaraus tyrimo rezultatus ją koreguoti. Svarbu tai, kad BDP 

II būtų išsamiai pristatyta ši sukonkretinta tyrimo metodologija, nurodant konkrečius tyrimo 

metodus ir tyrimo kryptis. Ji paprastai pateikiama pirmame BDP II skyriuje. 

Atliekant autorinį tyrimą dažniausiai tikslinga pateikti trumpą nagrinėjamo objekto 

(reiškinio, organizacijos, įmonės, šalies) ir jo aplinkos charakteristiką, ypatingai atkreipiant 

dėmesį į tuos aspektus, kurie svarbūs nagrinėjamai temai. Tačiau pagrindinė tyrimo dalis turi 

būti skirta tiriamo klausimo (problemos) analizei, kurio turinys – gautų rezultatų matematinis-

statistinis apdorojimas, jų analizė, apibendrinimas ir teorinė interpretacija. Svarbu, kad būtų 

padarytos pagrįstos išvados ir suformuluoti argumentuoti pasiūlymai, sukurti ir interpretuoti 

autoriniai modeliai ir kiti magistranto sukurti / atrasti „produktai“.  

Analizė turi remtis magistrantui prieinamų antrinių šaltinių informacija, o dažnu atveju 

naudojant papildomus tyrimo metodus – ir pirmine magistranto surinkta informacija. Surinkti 

duomenys turi būti suvesti į analitines lenteles. Lentelėse pateikiami duomenys turi būti 

apdoroti (apskaičiuoti santykiniai, dinamikos rodikliai). Analitinį tekstą turi iliustruoti ir 

papildyti, bet ne dubliuoti, vaizdinės priemonės. Duomenys, kuriais remiantis sudaryti 

paveikslai, kaip taisyklė, turėtų būti pateikti prieduose. Tekstas neturi būti perkrautas 

lentelėmis, paveikslais. Ypač vengtina tekste pažerti gausybę skaičių, kuriems pateikti 

tinkamesnė forma yra lentelės ir įvairių formų informatyvūs grafikai. 

Priežastis, sukeliančias neigiamus padarinius, tikslinga suskirstyti į priklausomas nuo 

mūsų veiklos ir nepriklausomas nuo mūsų įtakos. Tuomet kryptingai parenkami sprendimai, 

galintys realiai pakeisti situaciją. Remiantis tuo kitame BDP II skyriuje ar poskyryje turi būti 

konstruojamos rekomendacijos, grindžiami ir detalizuojami siūlymai, kaip spręsti iškilusias 

problemas ar konkrečius su jų sprendimu susijusius klausimus.  

Atlikus išsamius nagrinėjamos problemos teorinius apibendrinimus ir/ar pagrindinio 

autorinio tyrimo rezultatų analizę, galėtų būti pradedamas rengti mokslinis straipsnis ar 

pranešimas konferencijai. Magistrantas turi siekti, kad siūlomi sprendimai būtų bent iš dalies 

aprobuoti – paskelbti periodinėje mokslinėje spaudoje, apsvarstyti konferencijose, specialistų 

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

BDP II ar/ir magistro darbo išvadose ir jo santraukoje užsienio kalba.  
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BDP II apimtis apie 2 autorinius lankus (80 000 spaudos ženklų, kas sudaro apie 30 

puslapių teksto, parašyto 12 šriftu, 1,5 intervalu. BDP II turi turėti visus užbaigto mokslinio 

darbo elementus – įvadą (su suformuluotu darbo tikslu ir uždaviniais), pagrindinius 2-3 

skyrius, išvadas, literatūros sąrašą, priedus. 

 

3.3. Baigiamasis magistro darbas: pagrindiniai reikalavimai, struktūra ir turinys  

 

Ekonominės politikos programos MD apraše magistro darbo tikslas apibrėžtas taip: 

išmokyti studentus tinkamai atlikti mokslinį tyrimą pasirinkta ekonominės politikos tema ir 

tuo pagrindu parengti magistro baigiamąjį darbą, taikyti studijų metu įgytas teorines žinias ir 

naudoti empirinius duomenis aiškinant ekonominių reiškinių kitimą, apibrėžti ir spręsti 

ekonominės politikos problemas, teikti išvadas ir siūlymus praktiniams sprendimams ir 

priemonėms. Rengiant baigiamąjį darbą, siekiama ugdyti studentų bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

Magistro darbas turi patvirtinti autoriaus gebėjimą taikyti studijų metu įgytą teorinį 

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

situacijai gvildenti. 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, argumentuoti savo nuomonę, daryti 

logiškus apibendrinimus, pagrįstas ir teisingas išvadas bei formuluoti prognozes, pasiūlymus.  

Jo pagrindu suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. 

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

visumą sujungiama abiejų rašytų BDP medžiaga. Teoriniai teiginiai turi būti grindžiami 

praktiniais duomenimis, o tyrimų duomenys, faktai lyginami su teoriniais.  

Rengiant magistro darbą atliekami trūkstami tyrimai, analizuojama magistrantūros 

studijų laikotarpiu publikuota naujausia literatūra, daromi apibendrinimai, atliekamas tyrimų 

rezultatų matematinis statistinis apdorojimas, formuluojamos išvados, rekomendacijos, 

prognozės. Baigiamajame darbo rengimo etape įvertinamos BDP I ir BDP II gynimo metu 

gautos pastabos, rekomenduotina naudotis specializacijos seminaro dalyvių pateiktomis 
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pastabomis ir rekomendacijomis. Tai reiškia, kad MD gali būti reikšmingai papildyta, 

koreguota tiek teorinė, tiek empirinė abiejų BDP medžiaga, koreguotos išvados ir pan.  

Kaip buvo minėta, magistrantas turėtų pasiekti, kad svarbiausi magistro darbo rezultatai 

ar siūlomi sprendimai būtų aprobuoti – paskelbti žurnaluose, apsvarstyti konferencijose, 

specialistų seminaruose, organizacijų, kurių veikla nagrinėjama darbe, vadovų bei 

vadybininkų susirinkimuose, mokymuose ir kt. Tai reikia glaustai atspindėti magistro darbo 

įvado pabaigoje arba išvadose bei darbo santraukoje.  

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

ženklų). Tai sudaro apie 55–70 A4 formato puslapių, parašytų 12 šriftu, 1,5 intervalu. Darbo 

priedai į minėtą apimtį neįskaičiuojami.  

MD sudaro šie elementai:  

1. Titulinis lapas  

2. Turinys  

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 (jei 

reikalingas)  

6. Įvadas   

7. Pagrindinė dalis: 

 pirmas (teorinis) skyrius; 

 antras skyrius – tyrimo metodologija; 

 autorinis empirinis tyrimas, kuris gali būti pateikiamas viename (trečiame) ar 

dviejuose ( trečiame ir ketvirtame) skyriuose. 

8. Išvados ir pasiūlymai  

9. Literatūros ir šaltinių sąrašas  

10. Santrauka anglų kalba  

11. Priedai  

Spausdinto magistro darbo galinio viršelio vidinėje pusėje priklijuojamas vokas darbo  

recenzijai bei įdedama skaitmeninė darbo kopija (CD).  

Titulinio lapo pavyzdys pateiktas 4 priede. 

Turinyje nurodomi atskiri darbo struktūriniai elementai ir jų pradžios puslapiai. MD 

turinio pavyzdys pateiktas 5 priede 

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 
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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. 

Įvado paskirtis – atskleisti viso darbo esmę. Jame turi būti pagrįstas pasirinktos temos 

aktualumas ir naujumas, įvardinta darbo mokslinė problema, atskleistos tyrimo atlikimo 

galimybės, suformuluotas konkretus darbo tikslas ir uždaviniai. Kadangi įvade pristatomas jau 

atliktas darbas, viskas aprašoma būtuoju kartiniu laiku. 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 ištyrimo 

lygis Lietuvoje ir pasaulyje, išryškinamos temos kontekste literatūroje identifikuotos 

mokslinės ir/ar praktinės problemos, formuluojama MD spręsti pasirinkta mokslinė ir/ar 

praktinė problema (ją rekomenduojama formuluoti aiškiu, trumpu teiginiu klausimo forma), 

nustatomos ir pagrindžiamos darbo ribos; 

2) darbo tikslas. Įvade turi būti glaustai (dažniausiai vienu pakankamai ilgu teiginiu) ir 

konkrečiai suformuluotas darbo tikslas. Jis turi išplaukti iš BDP/MD temos pavadinimo ir 

atspindėti tyrimo objektą, akumuliuotai nurodyti viso MD siekinį ir atspindėti viso darbo 

svarbiausius etapus. Pavyzdžiui: Apibrėžus ir išnagrinėjus  tą ir tą (nurodoma, kas buvo 

nagrinėta teoriniame skyriuje), išanalizuoti tą ir tą (nurodoma, kas padaryta autoriniame 

tyrime siekiant rasti atsakymą į užsibrėžtą nagrinėti problemą) ir pateikti siūlymus 

svarstytoms (kokioms) problemoms spręsti.  

3) darbo uždaviniai, pagal kuriuos 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 turinį, bet tai nereiškia, kad uždavinių (o tuo pačiu ir išvadų) turi būti tiek 

pat, kiek yra skyrių ar poskyrių ir skirsnių turinyje;  

4) tyrimo objektas;  

5) tyrimo hipotezės ir tyrimo metodai – išvardinami kiekvienai pasirinktai tirti 

problemai ir atitinkamai ją atitinkančiai hipotezei 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;  

6) atskiroje pastraipoje gali būti nurodyti naudoti pagrindiniai literatūros šaltiniai, 

kurie gali būti nurodyti ir pagrindžiant temos aktualumą (atspindint pagrindinius literatūros 

šaltinius, reikėtų nurodyti, kokie autoriai, kokius magistranto nagrinėjamos temos aspektus 

išskiria);  
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7) darbo struktūra, trumpai nurodant kas ir kokiame skyriuje nagrinėjama, kokie gauti 

pagrindiniai rezultatai ir išvados, kiek darbe paveikslų, lentelių, puslapių, literatūros šaltinių.  

Pagrindinė dalis (dėstymas). Pagrindinėje darbo dalyje nuosekliai, panaudojant darbo 

pobūdį atitinkančius metodus, turi būti analizuojama ir dėstoma atlikto tyrimo medžiaga. Jos 

struktūra ir turinys priklauso nuo MD pobūdžio, pasirinktos tyrimo metodikos. Tačiau ji turi 

apimti tris privalomus dalykus: 1) teorinę dalį (mokslinės literatūros nagrinėjama tema 

apibendrinimas ir analizė); 2) metodologinę dalį; 3) autorinio tyrimo rezultatų pateikimą, jų 

apibendrinimą ir interpretavimą. Tai lemia, kad darbą turėtų sudaryti trys–keturi skyriai po 2–

4 poskyrius kiekviename, o jie galėtų būti dar smulkiau detalizuoti, tačiau trumpiausia 

struktūrinė darbo dalis neturėtų būti trumpesnė nei 2 psl. Neleistina MD skyrius vadinti 

„Teorinė dalis“, „Literatūros apžvalga“, „Praktinė dalis“ ir panašiai. Pavadinimai turi būti 

konkretūs, nusakantys juose pateikto teksto turinį. 

Skyrių skaičius – ne esminis dalykas pagrindinėje MD dalyje. Tiriamoji (analitinė) dalis 

yra didžiausios apimties – daugiau negu pusė MD pagrindinės dalies. Nors teorinio pobūdžio 

darbuose ši proporcija gali būti kitokia. 

Nurodytų trijų privalomų MD pagrindinės dalies dalykų turinys aptartas šių metodinių 

nurodymų 3.1. ir 3.2. poskyriuose. Šiame etape jie būna patikslinti, labiau subalansuoti, 

išbaigti.  

Išvados ir pasiūlymai. Šis MD struktūros elementas apibendrina svarbiausius 

magistranto baigiamojo darbo projekto rezultatus ir turi išplaukti iš pagrindinėje, dėstomoje 

darbo dalyje pateiktos medžiagos. Išvados ir pasiūlymai turi parodyti, ar išspręsti darbe iškelti 

ir įvade suformuluoti uždaviniai, o tuo pačiu ar pasiektas darbo tikslas, ar išspręstos 

pasirinktos tirti problemos. Išvadose ir pasiūlymuose jau nebenagrinėjami jokie klausimai, 

nepateikiamos citatos, nepolemizuojama. Blogai, kai išvadose pateikiamos vadovėlinės 

visiems žinomos tiesos. Išvados turi būti konkrečios, atskleisti atlikto tyrimo rezultatus. Iš kai 

kurių parengtų išvadų turi būti formuluojami pasiūlymai, kurie neturi apsiriboti žodžiais 

padidinti, pagerinti ir pan., bet turi būti konkretūs įvardijant konkrečias gerinimo priemones, 

konkrečias kokio nors rodiklio siūlomo padidinimo reikšmes. Šioje darbo dalyje nereikia 

pateikti lentelių ar paveikslų.  

Išvados paprastai formuluojamos pagal įvade pateiktus uždavinius, kiekvieną uždavinį 

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

svarbiausi atlikto darbo rezultatai. Išvadų ir pasiūlymų eiliškumas nebūtinai turi sutapti su 

teksto eiliškumu, nors, jei darbo turinys logiškai nuoseklus, išvadų nuoseklumas paprastai 

atitinka darbo turinio eiliškumą. Negali būti pateikiamos išvados ir pasiūlymai tais 
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klausimais, kurie pagrindinėje dalyje (1-4 skyriuose) nebuvo nagrinėti. Išvados ir pasiūlymai 

turėtų būti numeruojami. Ši MD dalis paprastai sudaro 2–4 puslapius.  

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.t. 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 pradiniams šaltiniams: specializuotų mokslo žurnalų straipsniams, 

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

reglamentams, tarptautinių organizacijų ekonominėmis studijomis ir ataskaitomis.  

Į sąrašą turi būti įtraukiami tik tie šaltiniai, kurie buvo tiesiogiai panaudoti darbe: 

cituojami pažodžiui (tiesioginis citavimas) ar atpasakojant mintį (šalutinis citavimas) arba 

naudojant juose pateiktą informaciją (skaičius, modelius, paveikslus ir pan.). Bibliografinių 

nuorodų sąrašą reikia sudaryti laikantis aprašo reikalavimų. Plačiau apie tai kalbama ir 

šaltinių aprašo pavyzdžių pateikiama 4 skyriuje. 

Magistro darbo santrauka (Summary) rašoma viena iš užsienio (anglų, prancūzų ar 

vokiečių) kalbų. Santrauka – tai glaustas darbo esmės ir pagrindinių tyrimų rezultatų 

išdėstymas. Santraukoje pateikiamas darbo pavadinimas (jeigu santrauka rašoma ne anglų 

kalba, reikia parašyti darbo pavadinimą ir anglų kalba), autoriaus vardas ir pavardė, darbo 

tikslas, tyrimų metodologija ir rezultatai, svarbiausios išvados ir rekomendacijos, nurodomas 

panaudotos literatūros šaltinių bei darbo esmę atspindinčių lentelių ir paveikslų skaičius. 

Santraukos pabaigoje nurodomas magistro darbe siūlomų sprendimų aprobavimo būdas ar 

priemonės. Santraukoje nepateikiamos lentelės ar paveikslai, tačiau į juos gali būti 

pateikiamos nuorodos. Santraukos apimtis neturėtų viršyti dviejų puslapių. Santraukos 

struktūra tokia:  

 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 fakultetas, Ekonominės politikos katedra;  

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

 žodis „santrauka“ užsienio kalba;  
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 santraukos tekstas, kuris pradedamas darbo puslapių, lentelių ir paveikslų kiekio 

nurodymu.  

Magistro darbo santraukos (Summary) pavyzdys pateiktas 6 priede. 

Priedai. Juose pateikiamos didelės apimties lentelės, įvairūs skaičiavimai, anketų, pagal 

kurias buvo atliekama apklausa, pavyzdžiai, didesnės apimties paaiškinimai, kita pagalbinę 

reikšmę turinti, bet pagrindinėje dalyje nagrinėjama medžiaga. Kiekvienas priedas turi turėti 

pavadinimą ir numerį (pavyziui, 1 priedas, 2 priedas). Į kiekvieną priedą tekste turi būti 

nuoroda.  
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4. BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTŲ (BDP) IR MAGISTRO DARBO (MD) 

ĮFORMINIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

4.1. Baigiamojo darbo projektų ir magistro darbo 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, pradedant nuo titulinio lapo ir baigiant priedais. Ant 

titulinio lapo ir turinio puslapių numeriai nerašomi. Todėl numeracija paprastai pradedama 

nuo 3 puslapio. Puslapio numeris užrašomas teksto apačioje, puslapio apatinio krašto dešinėje 

pusėje arba centre arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių.  

Skyriaus pavadinimas (antraštė) pradedamas naujame puslapyje didžiosiomis raidėmis, 

paryškintu šriftu. Poskyrių ir skirsnių antraštės rašomos tame pačiame puslapyje praleidus 

vieną – du intervalus 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 skirsniai numeruojami arabiškais skaičiais. Poskyriai ir 

skirsniai numeruojami tik skyriaus viduje: 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 skirsnius, tai jie numeruojami tuo pačiu principu: pirmasis skaičius 

rodo skyriaus, antrasis – poskyrio, trečiasis skirsnio numerį, pavyzdžiui, 2.1.1., 2.1.2. Įvadas 

ir išvados bei kitos struktūrinės darbo dalys (santrauka, literatūra ir šaltiniai, priedai) turinyje 

nenumeruojamos, tačiau rašomos didžiosiomis raidėmis ir paryškintu šriftu, kaip ir skyrių 

pavadinimai.  

Bet kokio pobūdžio darbe skyrių pavadinimai neturi pažodžiui atkartoti BDP/MD temos 

pavadinimo, o poskyrių ar skirsnių pavadinimai – skyrių pavadinimų. Kita vertus, pagrindinės 

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

sietis su skyrių pavadinimais, o pastarųjų – su poskyrių/ skirsnių pavadinimais. Skyrių, 

poskyrių bei skirsnių pavadinimai turi išplaukti vieni iš kitų ir sudaryti visumą. Tai rodytų, 
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kad visuose poskyriuose/ skirsniuose nagrinėjama ta pati tema, tik skirtingais aspektais. 

Tačiau negalima to siekti dirbtinai. Labai svarbu, kad bet kurios BDP/MD struktūrinės dalies 

(skyriaus, poskyrio, skirsnio) turinys iš tikrųjų atitiktų jo pavadinimą.  

Kiekvieno skyriaus/poskyrio/skirsnio pradžioje pateikiamas įžanginis sakinys ar 

sakiniai. Kiekvieno poskyrio/skirsnio pabaigoje turėtų būti poskyrį/skirsnį apibendrinanti 

pastraipa. Skyriai, poskyriai ar skirsniai neturėtų baigtis lentelėmis, paveikslais. 

Apibendrinimas turėtų reziumuoti poskyrio/skirsnio pagrindinius rezultatus. Tai parodo 

poskyrio/skirsnio užbaigtumą ir yra savotiška pasitikrinimo priemonė. Jeigu magistrantas 

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

nėra. Remiantis poskyrių/skirsnių išvadomis formuluojamos skyriaus išvados, kurios vėliau 

panaudojamos rašant viso BDP/MD išvadas ir pasiūlymus.  

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, 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).  

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. Tačiau lentelėse ir paveiksluose pateiktų duomenų nereikėtų kartoti 

tekste. Jei lentelėje pateikti absoliutūs dydžiai, tai tekste galima būtų rašyti apie pokyčius ar 

atvirkščiai ir pan.  
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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 („kepurę“).  

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 

Miškinis, 2010. Tai reiškia, kad jei autorius pats sudaro vaizdinę priemonę, reikia būtinai 

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 jas. 

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

lenteles.  

Formulės, kuriomis darbe remiamasi bent kelis kartus, turi būti numeruojamos. 

Formulių numeriai nurodomi skliaustuose dešinėje formulės pusėje.  

 

4.2. Šaltinių nuorodos, citavimas, aprašai ir literatūros sąrašas 

 

Šaltinių naudojimas ir citavimas. Mokslinės literatūros naudojimas nereiškia, kad 

magistrantas gali perrašyti dalį teksto iš literatūros šaltinio ir pateikti ją kaip savo. Tai būtų 

plagijavimas, kuris neleistinas moksliniuose darbuose. Taip atlikto darbo negalima leisti ginti, 

o jeigu tai paaiškėja gynimo metu, jis turi būti įvertintas neigiamai. 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.  
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Pavyzdžiui, nuoroda tekste (Baranauskas ir kt., 2000; Ewans et al., 2003; Kotler, 2005; 

Vartotojų..., 2006) reiškia, kad konkrečioje pastraipoje išsakant mintį remiamasi Baranausko 

ir kitų bendraautorių 2000 m. publikacija lietuvių kalba, Ewanso ir kitų bendraautorių 2003 m. 

publikacija užsienio kalba, Kotlerio – 2005 m. publikacija bei 2006 m. publikacija be 

nurodyto autoriaus, kurios pavadinimas prasideda žodžiu „Vartotojų...“.  

Jeigu remiamasi ar cituojamas didesnės apimties kūrinys, 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. 

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 smukdo darbo teorinį 

lygį, jo kokybę, nes susidaro įspūdis, kad magistrantas nesuvokia, kas yra pagrindiniai 

visiems žinomi dalykai ir kurie klausimai yra diskusiniai. Perkrovimas citatomis dar nereiškia 

darbo moksliškumo. Tai tik parodo, kad magistrantas arba nesuvokia perteikiamų minčių 

prasmės, ar nepajėgia jų savarankiškai atpasakoti. Be to, iš citatų ir nuorodų sudurstytas 

darbas niekada nebūna nuoseklus ir aiškus, todėl negali būti gerai įvertintas. Kiekviename 

moksliniame darbe būtina išlaikyti racionalų kitų autorių ir savo teksto santykį. Darbo kokybė 
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visiškai nenukentės, o kartais bus ir aukštesnė, jeigu kitų mokslininkų mintis magistrantas 

perpasakos savais žodžiais, pateikdamas nuorodas į jų darbus.  

Svarbiausių vietų išskyrimas. Esant reikalui iš viso cituojamo kito autoriaus teksto 

galima išskirti kai kurias svarbias mintis, žodžius. Tai daroma jas paryškinant arba 

pabraukiant, tačiau po to skliausteliuose reikia apie tai pažymėti, nurodant savo inicialus, 

pavyzdžiui: (pabraukta mano – B.B.).  

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 reikia 

pateikti originalo kalba. Pavyzdžiui, anglų kalba išleistoje paslaugų vadybos literatūroje, 

dažnai kalbama apie paslaugas tiesiogiai teikiančius darbuotojus kaip esančius klientų 

aptarnavimo zonoje (angl. front office), o darbuotojai, paruošiantys materialias ir kitokias 

paslaugos teikimo prielaidas darbuojasi tarnybinėse patalpose (angl. back office).  

Literatūros sąrašas. Kaip šaltiniais galima naudotis ir jau apgintais magistro darbais, 

daktaro disertacijomis bei mokslinių tyrimų paskelbtomis ataskaitomis. 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, konkretaus citavimo atveju 

skaitytojui niekinė nauda iš tokių nuorodų kaip www.oecd.org, www.imf.org, 

www.stat.gov.lt. 

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

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

Objekto skaitmeninio identifikatoriaus sistema: LST ISO 26324:2013). Kiekvienam 

straipsniui yra priskiriamas unikalus DOI numeris, pagal kurį 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 

http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.stat.gov.lt/
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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:  

1. Knygos  

Becker, G. S. (1991). A Treatise on the Family. 2nd ed. Cambridge: Harvard University 

Press.  

Kardelis, K. (2005). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai: vadovėlis. Kaunas: 

LKKA  

Skyrius, R. (2013). Verslo informacija: poreikiai ir tenkinimo keliai: monografija. 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.  

2. e. knygos  

Dabkevičius, A., Kibirkštis, E., Vaitasius, K. (2012). Imitacinių poligrafijos pramonės 

įmonių veiklos procesų aparatas. Kaunas: Technologija. doi: 10.5755/e01.97860902207154.  

Misevičienė, R., Budnikas, G. (2010). Apskaitos sistemų projektavimas. Kaunas: 

Technologija. doi: 10.5755/e01.9786090205846.  

3. Straipsniai žurnale  

Puškorius, S., Raipa, A. (2002). Teoriniai viešojo sektoriaus veiklos modernizavimo 

aspektai. Viešoji politika ir administravimas, Nr. 2, p. 9–17. 

Ruzevicius, J., Adomaitiene, R., Sirvidaite, J. (2004). Motivation and Efficiency of 

Quality Management Systems Implementation: a Study of Lithuanian Organizations. Total 

Quality Management, Vol. 15, No. 2, p. 173–189. doi: 10.1080/1478336032000149018.  
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Ruževičius, J., Klimas, D., Veleckaitė, R. (2012). Influence of organizational culture on 

the success of business process management in Lithuanian public sector organizations. 

Current Issues of Business and Law, Vol. 7, No. 1, p. 1–16. doi:10.5200/1822-9530.2011.01  

Ружeвичюс Ю. (2011). Международная система социальной ответственности. 

Стандарты и качество, Но. 2, с. 93–95  

4. Straipsniai internete, elektroniniuose leidiniuose (su DOI ir be jo)  

Linhares, A., Brum, P. (2007). Understanding our understanding of strategic scenarios: 

What role do chunks play? Cognitive Science, Vol. 31, No. 6, p. 989–1007. doi: 

10.1080/03640210701703725.  

Lynne, G. D. (1999). Divided Self-Models of the Socioeconomic Person: The 

Metaeconomics Approach. Journal of Socioeconomics, Vol. 28, No. 3, p. 267–288. doi: 

10.1016/S1053-5357(99)00017-7.  

Al-hakim, L. (2004). Information quality deployment. Proceeding of Ninth 

International Conference on Information Quality, p. 170–182. California, July 4-6. Prieiga 

per internetą: 

http://www.iqconference.org/Documents/IQ%20Conference%202004/Papers/IQFunctionDepl

oyment.pdf (žiūrėta 2014 m. sausio 10 d.).  

English, L. (2000). Plain English on data quality: information quality management: The 

Next Frontier. DM Review Magazine. Prieiga per internetą: 

http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=2073 (žiūrėta 2013 m. kovo 5 d.).  

5. Straipsniai mokslo darbų rinkiniuose, atskirų autorių skyriai knygose  

Cleland, J., Kaufmann, G. (1998). Education, Fertility, and Child Survival: Unravelling 

the Links / In the Methods and Uses of Anthropological Demography, ed. A. M. Basu and P. 

Aaby. Oxford: Clarendon Press, p. 128–152.  

Ruževičius, J. (2008). Total quality management and its integration with knowledge 

management. In the Total Quality Management: Contemporary Perspectives and Cases, ed. 

T. P. Rajmanohar Dehradun. Himachal Pradesh: ICFAI university PressBooks, p. 80–96.  

6. Darbo dokumentai  

Johnson, D. G. (1999). Agricultural Adjustment in China: Problems and Prospects: 

Working paper. Chicago: University of Chicago, Department of Economics.  

7. Standartai  

Informacija ir dokumentavimas. Objekto skaitmeninio identifikatoriaus sistema: LST 

ISO 26324:2013. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2013.  

Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas: LST EN ISO 9000:2005. 

Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2007. 31  
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8. Įstatymai  

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. VIII-270. Valstybės žinios, 1997, 

Nr. 64–1500.  

9. Statistinės informacijos šaltiniai 

Bankų statistikos metraštis 2012 (2013). Vilnius: Lietuvos bankas.  

Lietuvos statistikos metraštis 2014 (2014). Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. 

Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=2910. Žiūrėta 

2015 m. liepos 7 d.  

Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis. Informacinis 

pranešimas, 2015 m. birželio 29 d. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per 

internetą: http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/1483100/VT_150629.pdf/33923ab2-4c8c-

4168-bca2-61e2019573c0. Žiūrėta 2015 m. liepos 7 d..  

South African Population Census (1996). In the Statistics South Africa (1996). Prieiga 

per internetą: http://www.statssa.gov.za/census96/ (žiūrėta 2014 m. vasario 20 d.).  

10. Organizacijos vidiniai dokumentai  

Vidinės tvarkos ir bendrųjų instrukcijų sąvadas (2008). Vilnius: AB SEB bankas.  

11. Rankraščiai (disertacijos, magistro darbai ir kt.)  

Klein, A. (2013). Balancing the Competing Interests of Consumers and Citizens in 

Commercial and Public Service Content Regulation in the Non-Linear New Media 

Environment: PhD dissertation. Leeds: University of Leeds, Institute of Communication.  

Klimas, D. (2013). Verslo procesų valdymo kokybės formavimo modelis: daktaro 

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

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

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

University of California.  

Žuravliovaitė, I. (2014). Standartizuotų vadybos sistemų audito veiksmingumo 

užtikrinimas: magistro darbas (rankraštis). Vilnius: Vilniaus universiteto Ekonomikos 

fakultetas, Vadybos katedra, Kokybės vadybos magistro programa. 

 

http://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=2910
http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/1483100/VT_150629.pdf/33923ab2-4c8c-4168-bca2-61e2019573c0
http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/1483100/VT_150629.pdf/33923ab2-4c8c-4168-bca2-61e2019573c0
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5. 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 leidimo ginti darbą.  

Kartu su atspausdintu darbu katedrai pateikiama ir jo skaitmeninė kopija 

kompaktiniame diske. 

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 (studijų programos vadovo) 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 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 
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pateikiamas idėjas, atsakyti į recenzento, oponento, komisijos narių bei kitų gynimo dalyvių 

klausimus. Jeigu magistrantas nesutinka su kai kuriomis recenzento pastabomis, tai darbo 

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

atsižvelgusi į tai, kaip recenzentas, oponentas ir kiti komisijos nariai vertina darbą (80 proc.) 

bei darbo pristatymo ir gynimo kokybę (20 proc.).  

Orientacinės magistro darbo vertinimo kriterijų grupės:  

1. Mokslinio tyrimo vertė:  

– mokslinis darbo tikslo, uždavinių ir hipotezės formulavimas, jų sprendimo ir 

rezultatų pateikimo darbe lygis;  

– 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;  

– literatūros šaltinių aprašo teisingumas ir 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 ir komisijos narių klausimus kokybė, 

argumentavimo lygis ir įtikinimas.  

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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1 priedas. Temos ir tyrimo krypčių suderinimo su vadovu formos pavyzdys 

 

Vilniaus universitetas Ekonomikos fakultetas 

Ekonominės politikos katedra 

Ekonominės politikos programa 

 

BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA IR RENGIMO KALENDORINIS PLANAS  
 

Magistrantas (ė) ________________________________________ Tel _________________ 

  (vardas, pavardė) 

 

Magistrantūros trukmė nuo 20____  iki 20______m. 

 

Vadovas 

___________________________________________________________________________

 (pedagoginis vardas, mokslinis laipsnis, vardas, pavardė, telefonas) 

Tema  

 

 

Darbo anotacija: 

 

Mokslinė problema  

 

Darbo tikslas 

 

Tyrimų objektas  

 

Tyrimų pobūdis 

 

Laukiami rezultatai  

 

 

Baigiamojo darbo projektų rengimo kalendorinis planas 
 

Semestras, 

data 

Užduotys 

Užduočių detalumas priklauso nuo temos pobūdžio ir magistranto bei vadovo darbo 

stiliaus. Pageidautina, kad grafikas būtų detalesnis, nei pateiktas minėtoje 1 lentelėje 

S1 

 

 

S2 

 

 

S3 

 

 

 

Magistrantas……………………………  Vadovas:……………………………..

 (parašas)    (parašas) 

Data 
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1 priedo tęsinys 

TURINYS  

(viso MD preliminarus turinys; pirmasis skyrius turėtų būti pakankamai 

detalus) 

 

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. SKYRIAUS PAVADINIMAS (didžiosiomis raidėmis)  ……..……….…. 

2.1.  .…………………………………………………….……………… 

2.1.1.  …………………………………………….……………… 

2.1.2.  …………………………………………….……………… 

2.2.  ……………………………………………………….…………… 

3. TIRIAMOJO/ANALITINIO SKYRIAUS PAVADINIMAS (didžiosiomis 

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

3.1 …………………………………………………………………..….. 

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

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

3.2.  …………………………………………………………….…...… 

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

LITERATŪROS SĄRAŠAS (pateikti preliminarų literatūros sąrašą, 10-20 

šaltinių). 
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2 priedas. Tyrimo metodologijos pagrindimo schema 

(parengta A.Astrausko schemos pagrindu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokslinės literatūros studijavimo pagrindu identifikuotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spręsti pasirinktos problemos, darbo tikslo ir uždavinių formulavimas  

 Mokslinė problema Praktinė (taikymo) 

problema 

Hipotezių formulavimas 

Hipotezė, atitinkanti 

pasirinktą spręsti mokslinę 

problemą 

Hipotezė, atitinkanti 

pasirinktą spręsti praktinę 

(taikymo) problemą 
 

Tyrimo metodų ir tyrimų krypčių pasirinkimas 

 3 tyrimų kryptis  1 tyrimų kryptis 2 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   

 

Mokslinės problemos Praktinės (taikymo) 

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

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

EKONOMINĖS POLITIKOS KATEDRA 

 

 

 

Ekonominės politikos programa 

I kurso studentas (ė) 

Vardenis PAVARDENIS 

 

 

 

BAIGIAMOJO DARBO PROJEKTAS ( I ) 

 

 

 

LIETUVOS INTEGRACIJOS Į ES EURO ZONĄ POVEIKIO LIETUVOS 

EKONOMIKAI ANALIZĖ 

 

 

 

 

 

 

Darbo vadovas: doc. dr. V. Pavardenis 

 

Darbo įteikimo data:  _______________ 

 

Registracijos Nr.  __________________ 

 

 

Vilnius, 2015 
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4 priedas. Magistro darbo titulinio lapo pavyzdys 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

EKOMONĖS POLITIKOS KATEDRA 

 

 

Vardenis PAVARDENIS 

Ekonominės politikos programa 

 

 

 

MAGISTRO DARBAS 

 

LIETUVOS DARBO PAJAMŲ MOKESČIŲ NAŠTOS TARPTAUTINIS 

PALYGINIMAS 

 

INTERNATIONAL COMPARISON OF LITHUANIA’S LABOUR INCOME TAX 

BURDEN 

 

 

 

 

Leidžiama ginti ________________   Magistrantas ________________ 

(parašas)    (parašas) 

Katedros vedėjas prof. dr. A. Miškinis   Darbo vadovas ______________ 

(parašas) 

doc. dr. V. Pavardenis 

 

Darbo įteikimo data: ____________ 

 

Registracijos Nr. _______________ 

 

Vilnius, 2015 

  



44 
 

5 priedas. Magistro darbo turinio pavyzdys 

TURINYS 

ĮVADAS 

1. PAGRINDINIAI DARBO PAJAMŲ MOKESČIŲ NAŠTOS TEORINIAI ASPEKTAI 

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. TYRIMO METODOLOGIJA IR JOS PAGRINDIMAS 

2.1. Darbo pajamų mokesčių naštos skaičiavimo metodai 

2.2. Darbo pajamų mokesčių našta ir vartojimo mokesčiai 

2.3. Darbo pajamų mokesčių naštos kitimo analizė 

3. DARBO PAJAMŲ MOKESČIŲ NAŠTOS ANALIZĖ LIETUVOJE IR KITOSE 

ATRINKTOSE VALSTYBĖSE 

3.1. Darbo pajamų mokesčių naštos, įvertintos skirtingais skaičiavimo metodais,  palyginimas 

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

palyginimas 

3.1.2. Darbo pajamų mokesčių santykio su šalies BVP tarptautinis palyginimas 

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

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

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

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 

 

INTERNATIONAL COMPARISON OF LITHUANIA’S LABOUR INCOME TAX 

BURDEN 

Vardenis PAVARDENIS 

Paper for the Master’s degree 

Economic Policy Master’s Program 

Vilnius University, Faculty of Economics, Economic Policy Department 

Supervisor – doc. dr. V. Pavardenis 

Vilnius, 2015 

SUMMARY 

 

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

 

Trumpas darbo apibūdinimas (užsienio kalba):  

 

Darbo tikslas ir uždaviniai  

 

Darbe panaudoti metodai  

 

Atlikti tyrimai ir gauti rezultatai  

 

Pagrindinės išvados ir siūlymai  

 

Informacija apie darbo rezultatų publikavimą ar pritaikymą publikuoti 

 


