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Bendroji dalis 

 

Universitete studentas gauna mokslinio darbo pagrindus ir tai lavina jo įgūdţius rinkti bei 

sisteminti objektyvias ţinias apie tikrovę. Šią nelengvą uţduotį – atlikti mokslinį tyrimą – labai 

padeda įvairūs rašto darbai. Kartu su dėstomuose kursuose perteikiamomis ţiniomis apie realius 

procesus ir įgyjama patirtimi, kaip panaudoti gautas ţinias praktinėje veikloje, rašto darbe studentas 

ugdo savo gebėjimus įvaldyti mokslinį metodą – apibendrinti gausią informaciją, daryti pagrįstas 

išvadas, rasti atsakymus į iškeltus klausimus, pateikti svarius, patikimus faktus, atskleisti ir įrodyti 

tarpusavio sąsajas bei objektyviai pasaulyje egzistuojančius dėsningumus. Rašto darbas yra 

pagrindinė mokslinių ţinių sklaidos forma, kur uţtikrinamas mokslinio metodo taikymas. Rašto 

darbų spektras gana platus, pradedant nuo paties paprasčiausio – referato, baigiant mokslo 

straipsniu ar mokslo monografija.  

Toliau pristatome bendrus reikalavimus, skirtus VU Ekonomikos fakulteto bakalauro studijų 

programose numatytiems rašto darbams rašyti, pateikti ir vertinti.  

 

 

Sampratos 

 

Referatas – aprašomojo ar analitinio pobūdţio rašto darbas, turintis mokslinio darbo elementų. 

Jame privalu trumpai išdėstyti nagrinėjamos temos arba pristatomo didelės apimties pirminio 

dokumento esmę, problemas, jų sprendimo būdus, pasiektus rezultatus ir pan.  

Paprastai referatu vadinami studentų rašto darbai, kuriuose trumpai pateikiamos svetimos įvairių 

autorių mintys bei su nagrinėjama tematika susijusi labai įvairi informacija. Referatas rašomas 

savais ţodţiais, stengiantis kuo tiksliau atspindėti pateikiamas mintis, neiškraipant pristatomo 

teksto turinio ir atskiriant savo komentarus  

Referatas įforminamas pagal bendrus rašto darbų reikalavimus, apimtis gali būti labai įvairi, 

tačiau daţniausiai rekomenduojama 10–15 puslapių (30–40 tūkst. spaudos ţenklų, priedai 

neįskaitomi).  

 

Kursinis darbas – analitinio pobūdţio mokslo darbui keliamus reikalavimus atitinkantis rašto 

darbas, apimtis – 20–25 puslapių (55–70 tūkst. spaudos ţenklų, be priedų).  

 

Bakalauro baigiamasis darbas – analitinio pobūdţio mokslo darbui keliamus reikalavimus 

atitinkantis pagrindinių universitetinių studijų baigiamasis rašto darbas, apimtis – 40–60 puslapių 

(120–180 tūkst. spaudos ţenklų, be priedų).  

 

Profesinės praktikos ataskaita – aprašomojo ir analitinio pobūdţio mokslo darbui keliamus 

reikalavimus atitinkantis rašto darbas, kuriame atspindima profesinės praktikos eiga, praktikos 

tikslo, turinio ir programos įgyvendinimo rezultatai, apimtis – 25–30 puslapių (70–85 tūkst. spaudos 

ţenklų, be priedų). 

 

Analitiniam mokslo darbui priskirtinas darbas, kuriame, naudojant mokslinį metodą, atskleistas 

nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, suformuluotas tyrimų tikslas, argumentuotai pagrįsti 

tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra. 

 

Mokslinio metodo būtinus elementus sudaro: tyrimo problema, tyrimo objektas, tyrimo tikslas 

ir uţdaviniai, tyrimo metodas (-ai), tyrimo kintamieji ir aplinka, rezultatai ir jų analizė, išvados. 

 

 

 



Rašto darbo struktūra 

 

Rašto darbo struktūroje išskiriamos tokios dalys: 

 

1. Titulinis lapas (1 ir 2 priedai). 

 

2. Turinys (3 priedas). Titulinis lapas laikomas pirmu puslapiu. Numeruojami tik pagrindinės 

(dėstomosios) dalies skyriai, poskyriai, temos ir potemės.  

 

3. Įvadas. Jame turi būti aptarti ar pagrįsti nagrinėjamos temos aktualumas, darbo objektas, 

tikslas (-ai), tiriamieji klausimai ar keliami uţdaviniai, naudojami tyrimo metodai. Iš įvado 

skaitytojas turi susidaryti bendrą vaizdą apie atliktą darbą, todėl trumpai pristatoma ir darbo 

struktūra. Skiriama iki 2 puslapių.  

 

4. Pagrindinė (dėstomoji) dalis. Skirta išsamiai atsakyti į išsikeltą temą, todėl struktūra turi 

būti komponuojama taip, kad būtų pasiektas darbe keliamas tikslas, išnagrinėti suformuluoti 

klausimai ar išspręsti uţdaviniai. Tekstas turi būti nuoseklus ir argumentuotas, vengtini 

pertekliniai ar subjektyvaus pobūdţio intarpai bei nukrypimai. Mintys turi būti dėstomos 

aiškiai, teiginiai pagrįsti paties teksto dėstymo logika, nuorodomis, citatomis, statistiniais 

duomenimis, skaičiavimų ar tyrimų rezultatais. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateiktini 

trumpi apibendrinimai. Skyrių, poskyrių, temų, potemių pavadinimai turi kuo tiksliau 

atspindėti pateikto teksto esmę ir turinį, kartu jie turi būti trumpi ir aiškūs. Pavadinimai 

negali kartotis, taip pat negali kartotis darbo tema skyrių ir kitų darbo dalių pavadinimuose.  

 

5. Išvados ir pasiūlymai. Išvadose glaustai atspindimi pasiekti darbo rezultatai atsakant į 

darbo temą ir darbo pradţioje suformuluotus tikslus bei spręstus uţdavinius. Patartina darbo 

išvadas numeruoti. Nepatartina išvadas pateikti kaip pagrindinės dalies santrauką, kartojant 

atskirų skyrių apibendrinimus. 

 

6. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Pateikiami rašytiniai šaltiniai, kurie buvo naudojami rašant 

rašto darbą. Sąraše pateikiami tik šaltiniai, kurie nurodomi rašto darbe. Sąrašas sudaromas 

abėcėlės tvarka, pirmiausia pateikiami leidiniai lotyniška abėcėle. Sudarant sąrašą 

remiamasi bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo metodika: JANONIS, Osvaldas. 

Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose m e t o d i k a. 

(pagal Lietuvos standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690–2). Vilniaus universiteto leidykla, 

2005; ISBN 9986-19-775-9.  

 

7. Santrauka užsienio kalba ((Summary, Zusammenfassung, Rsum, etc.- ). Privaloma tik 

kursiniam ir baigiamajam bakalauro darbams. Apimtis neturi viršyti 1 puslapio (iki 2000 

spaudos ţenklų). Santraukoje nurodomas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, 

tyrimo objektas, nagrinėtos problemos, pateiktas trumpas, tačiau išsamus darbo pristatymas, 

akcentuojant svarbiausias išvadas ir darbo reikšmingumą.  

 

8. Priedai (jeigu tai būtina). Juose pateikiama logiškai susieta su darbo tekstu įvairi papildoma 

informacija: statistiniai duomenys, skaičiavimų rezultatai, naudotų anketų formos, 

įstatyminiai aktai, grafikai, ţemėlapiai ir pan. Priedai numeruojami ir atspindimi turinyje, 

turi būti nurodyti priede pateiktos medţiagos šaltiniai.  

 

 

 



Reikalavimai apipavidalinimui 

 

Rašto darbas turi būti rašomas taisyklinga lietuvių kalba, techninės ir korektūros klaidos privalo 

būti ištaisytos.  

Spausdinimui naudojami A4 formato (210×297 mm) lapai, šriftas – Times New Roman, dydis – 

12 pt, tarp eilučių naudojant 1,5 intervalo. Paraštės paliekamos kaip „Microsoft Word“ „Normal“ 

parinktyje: viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1,5 cm. Darbo puslapiai 

numeruojami. Tituliniame lapas skaičiuojamas, bet numeriai rašomi pradedant puslapiu, einančiu iš 

karto po titulinio puslapio, ir baigiant priedais. Kiekvienas skyrius pradedamas naujame puslapyje, 

pavadinimui naudojant didţiąsias raides arba jį paryškinant, poskyriai, temos, potemės išskiriami 

paprastai vieno intervalo tarpais. Skyrių, poskyrių, temų, potemių pavadinimų pabaigoje jokie 

skiriamieji ţenklai nededami.  

Lentelės ir paveikslai, jeigu jų daugiau negu vienas, numeruojami atskirai, jie tinkamai 

įvardijami (pavadinime atsakant į klausimus kas?, kur?, kada?) ir apipavidalinami pagal lentelėms ir 

paveikslams keliamus bendrus reikalavimus (ţr. St. A. Martišius, V. Kėdaitis. Statistika 1. 

Statistinės analizės teorija ir metodai. VU leidykla, 2003). Lentelių pavadinimai rašomi virš 

lentelės, naudojant numeraciją ir po jų einantį pavadinimą taip: 1 lentelė Xxxxxxxxx, 2 lentelė 

Xxxxxxxx ir t. t. Grafikai, piešiniai, schemos ir pan. įvardijami, paveikslo numeris ir pavadinimas 

rašomi po paveikslu, naudojant numeraciją ir po jų einantį pavadinimą taip: 1 pav. Xxxxxxxx, 2 

pav. Xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Naudojant tekste daugiau kaip vieną formulę, jos numeruojamos. Numeriai rašomi formulės 

dešinėje pusėje, arčiau prie puslapio krašto, lenktiniuose skliaustuose.  

Pateiktas tekstas negali būti kitur negu turinyje atspindėtoje darbo struktūroje, pavyzdţiui, 

negali būti sakinio tarp dviejų skyrių, nepriskirto nė vienam iš šių skyrių ir pan.  

Vengiant kaltinimo plagiavimu, ypatingas dėmesys kreiptinas į teisingą kitų minčių, idėjų, 

publikuotos ir iš kitų šaltinių paimtos medţiagos naudojimą. Jeigu naudojamas kito autoriaus ar 

šaltinio teiginys, nors ir ne paţodţiui, privaloma nuoroda į originalų šaltinį. Cituojant ištisai, 

cituojamas tekstas rašomas kabutėse, nuoroda į originalų šaltinį įforminama pagal bibliografinio 

aprašo taisykles (ţr. Osvaldas Janonis. Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei 

mokslo darbuose m e t o d i k a. (pagal Lietuvos standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690–2). 

Vilniaus universiteto leidykla, 2005; ISBN 9986-19-775-9). Cituojamo šaltinio praleistos dalys 

ţymimos daugtaškiu tarp lauţtinių skliaustų ([...]). Jeigu rašto darbo autorius nori ką nors 

cituojamame tekste pabrėţti ir pan., tai atliekama lauţtiniuose skliaustuose kursyvu, po brūkšnio 

rašant autoriaus sutrumpinimus, pavyzdţiui: [originali idėja, geras pasiūlymas ir pan. – J. M.]. 

Plačiai paplitusias ir naudojamas abreviatūras, santrumpas, dimensijas (ES, PB, JAV, AB, Lt, 

kg, etc.) tekste priimta vartoti, tačiau retesnes ar autoriaus taikomas savo darbe būtina pirma 

paaiškinti. Pavyzdţiui, pasiūlius savo santrumpą „mobilumo koeficientas (MB)“ paskui derinį MB 

galima savo tekste vartoti, išskyrus turinį ir skyriaus, poskyrio, temos, potemės pavadinimus. 

Uţsienio asmenų pavardės, nelietuviški pavadinimai ir terminai rašomi vadovaujantis Valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos nutarimais, prie lietuviškai rašomų uţsieniečių pavardţių, terminų, 

sampratų lenktiniuose skliausteliuose gali būti pateikiamas atitikmuo originalo kalba. 

Darbo pabaigoje, po išvadų ir pasiūlymų, būtinas rašiusiojo darbą parašas ir data, tuo 

patvirtinant savo autorystės teises ir pareigas.  

 

 

Rengimas, gynimas, saugojimas 

 

Referatas gali būti naudojamas mokant studentus tinkamai apibendrinti literatūros šaltinius, 

atlikti statistinės medţiagos analizę, geriau įsisavinti dėstomo kurso atskiras temas, ugdyti studento 

savarankiško ar mokslinio darbo rengimo įgūdţius. Dėstytojas gali naudoti referatą kaip vieną iš 



studento atsiskaitymo ar vertinimo formų, fiksuodamas tai dėstomo dalyko sande. Referato 

struktūra nebūtinai turi atitikti prieš tai pateiktą rašto darbo struktūrą. Ją turi rekomenduoti ir 

tvirtinti dėstytojas.  

 

Kursinis darbas (KD) numatytas Ekonomikos fakulteto ekonomikos, taip pat vadybos ir verslo 

administravimo bakalauro studijų VI semestre, o VIS bakalaurams – IV ir VI semestruose. 

Siūlomas KD temas katedros pateikia rudens semestre iki lapkričio 1 d., galutinai studentai temą 

pasirenka ir katedrai apie pasirinkimą praneša per pirmas dvi pavasario semestro savaites, tai yra iki 

vasario 19 dienos.  

Katedra tvirtina KD rašančių studentų temas bei jų vadovus, Dekanės įsakymas dėl darbų temų, 

autorių ir vadovų patvirtinimo įrašomas į VU studentų rašto darbų duomenų bazę per mėnesį nuo 

nustatytos galutinės KD temos pasirinkimo datos.  

Kursinio darbo struktūra turi atitikti prieš tai pateiktą rašto darbo struktūrą. Pagrindinėje darbo 

dalyje paprastai išskiriama teorine vadinama literatūros šaltinių apţvalga, pasirinktų tyrimo metodų 

ar metodikų aptarimas ir tyrimui naudojamų metodų ar metodikos pagrindimas. Pagrindinė dalis 

paprastai baigiama tyrimui-eksperimentams skirtu skyriumi, argumentuotai ir su pavyzdţiais 

atsakant į KD temą.  

KD planas, rašymo eiga, kiti su KD rašymu ir gynimu susiję reikalai aptariami su KD vadovu. 

Gerai darbo kokybei uţtikrinti patartini ne maţiau 3–4 susitikimai per semestrą, aptariant KD 

rašymo eigą ir gautus tyrimo rezultatus. Rekomenduotinas ir juodraštinio KD varianto pateikimas 

vadovui bent savaitė iki paskirtos KD įteikimo katedrai datos.  

 

Katedra nustato KD pateikimo bei gynimo datas, atsiţvelgdama į dėstytojų uţimtumo ir savo 

darbo ypatumus, bet laikantis bendro termino, kad KD būtų apginti iki egzaminų sesijos pabaigos, 

tai yra birţelio 30 d.  

Autorius KD įkelia į VU studentų rašto darbų duomenų bazę tą pačią dieną, kai atiduoda KD 

darbo vadovui ar katedrai, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki KD gynimo dienos. Į VU 

studentų rašto darbų duomenų bazę įkelto ar joje saugomo KD turinys gali būti keičiamas tik 

sutikus darbo vadovui ir gavus raštišką dekanės leidimą.  

  

Ginti KD neleidţiama nepristačiusiems KD nustatytu laiku, nesilaikiusiems katedros nustatytos 

KD rengimo tvarkos, tinkamo KD lygio (standarto) nepasiekusiems studentams. Ginančių KD 

studentų sąrašas tvirtinamas katedroje ir skelbiamas viešai per 3 darbo dienas nuo nustatytos 

katedros KD pristatymo datos.  

 

KD gynimas yra viešas ir vyksta katedros sudarytos KD gynimo komisijos posėdyje, komisijos 

darbo tvarką nustato katedra, laikydamasi VU ir EF nustatytų reikalavimų.  

Ginant komisijai pateikiamas KD, vadovo parašu patvirtintas leidimas ginti ir recenzento 

atsiliepimas (forma – 4 priedas). 

Gynimo metu KD autorius trumpai pristato darbą ir gautus rezultatus, pagrindţia bei 

argumentuoja padarytas išvadas ir teikiamas rekomendacijas, atsako į komisijos narių klausimus.  

KD gynimo komisijos vertinimas įrašomas į KD vertinimo ţiniaraštį ir tvirtinamas bent dviejų 

komisijos narių parašais.  

Po gynimo KD saugomas katedroje numatyta VU tvarka. 

Be pateisinamų prieţasčių laiku nepateiktas ar neigiamai įvertintas KD yra studento akademinė 

skola. Jos likvidavimas vyksta VU studijų nuostatų numatyta tvarka. 

 

Bakalauro baigiamasis darbas numatytas VIS studijų programos bakalaurams. Šio darbo 

rengimo metodiniai nurodymai parengti Ekonominės informatikos katedros (ţr. „Vadybos 



informacinių sistemų bakalauro ir magistro baigiamieji darbai“, 2010 m.). Baigiamojo darbo 

struktūra turi atitikti prieš tai pateiktą rašto darbo struktūrą.  

 

Profesinės praktikos ataskaita numatyta EF IV kurso bakalaurų profesinės praktikos 

nuostatuose kaip dokumentas, atspindintis 14 savaičių profesinės praktikos atlikimo rezultatus, 

kurios metu praktinėje profesinėje veikloje įtvirtinamos ir tobulinamos studijų metais sukauptos 

ţinios, gebėjimai ir kompetencijos. 

Rašant profesinės praktikos ataskaitą laikomasi pateiktų rašto darbo struktūrai ir 

apipavidalinimui skirtų reikalavimų. Profesinės praktikos ataskaitos titulinio lapo maketas pateiktas 

2 priede, vadovų išvados apie profesinės praktikos eigą ir jos vertinimą turi būti atspindimos 

pridedamoje formoje – 5 priedas. Būtina profesinės praktikos ataskaitos dalis yra gautos studento 

individualios uţduoties atlikimo rezultatų aprašymas. 

Profesinės praktikos ataskaita rašoma iki profesinės praktikos pabaigos ir pateikiama katedrai 

per tris dienas nuo praktikos pabaigos. Profesinės praktikos ataskaita ginama ir vertinama paţymiu, 

laikantis katedros nustatytos tvarkos ir reikalavimų. Profesinės praktikos įvertinimas tvirtinamas 

katedros vedėjo ar profesinės praktikos profesinės praktikos gynimo komisijos pirmininko parašu.  

Be pateisinamų prieţasčių laiku nepateikta profesinės praktikos ataskaita ar neigiamas 

profesinės praktikos įvertinimas uţtraukia studentui akademinę skolą, kuri likviduojama VU studijų 

nuostatų numatyta tvarka.  

Profesinės praktikos ataskaita saugomas katedroje numatyta VU tvarka. 

 

Darbo kopija elektroniniu formatu (kursiniam ir baigiamajam darbui). Pagal VU Senato 

komisijos 2008 metais patvirtintą „VU Studentų rašto darbų duomenų bazės kaupimo ir naudojimo 

tvarką“ darbo autorius galutinį darbo variantą, kurį turi įkelti į VU rašto darbų duomenų bazę, gali 

parengti vienu iš formatų: „Microsoft Word“ (versija 2000 arba naujesnė) arba „Adobe Acrobat“ 

(versija 5.0 arba naujesnė), arba analogiškų programų formatu (PDF). Darbo autorius pats įkelia 

savo darbą į VU rašto darbų duomenų bazę, naudodamas tam tikslui skirtą programinę įrangą. 

Darbas į VU rašto darbų duomenų bazę turi būti įkeltas tą pačią dieną, kurią atiduodamas darbo 

vadovui ar katedrai, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbo vertinimo ar gynimo dienos. 

 

 

Baigiamosios nuostatos 

 

Šie Metodiniai nurodymai ir jų reikalavimai įsigalioja kitą dieną po jų patvirtinimo EF 

Taryboje.  

Norintiems susidaryti platesnį vaizdą apie rašto darbo rašymą, rekomenduotume susipaţinti su 

Ekonomikos fakulteto interneto svetainėje paskelbtais prof. J. Ruţevičiaus („Magistrantūros 

studijos ir magistro darbo rašymas“, 2007 m.), prof. V. Vengrausko ir doc. V. P. Sūdţiaus 

(„Bakalauro studijų baigiamojo darbo parengimo metodinė priemonė“, 2004 m.), doc. B. Čereškos 

(„Kursinių darbų rengimo metodiniai nurodymai“, 2003 m.) darbais. 

 

Literatūra:  

1. OSVALDAS JANONIS. Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo 

darbuose m e t o d i k a. (pagal Lietuvos standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690–2). Vilniaus 

universiteto leidykla, 2005; ISBN 9986-19-775-9; prieiga per internetą 

http://www.vpu.lt/bibl/file/Janonis.pdf  

2. VU studentų rašto darbų duomenų bazė: kaupimo ir naudojimo tvarka (Senato komisijos 

2008 m. vasario 7 d. posėdis, protokolo Nr. SK-2008-02)  

 

Parengė doc. J. Martinavičius 

http://www.vpu.lt/bibl/file/Janonis.pdf


1 priedas 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

___________________ KATEDRA 
 

 

 

___________________________________________ 
(STUDENTO PILNAS VARDAS IR PAVARDĖ DIDŢIOSIOMIS RAIDĖMIS) 

 

(kursas, studijų programa, šaka) 

 

 

 

 

Kursinis/baigiamasis darbas 

 

(DARBO PAVADINIMAS DIDŢIOSIOMIS RADĖMIS) 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Darbo vadovas ________________ 
(darbo vadovo mokslinis laipsnis, mokslo  

pedagoginis vardas, vardas, pavardė) 

 

(parašas) _________________________ 

 

 

Darbo įteikimo data __________ 

                                              

                                             Registracijos Nr. _______ 

                                              

                                             Darbas įvertintas ___________________ 
(data, įvertinimo balas, komisijos pirmininko parašas) 

 

 

 

Vilnius, 2010 



2 priedas 

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS FAKULTETAS 

_____________________________ 

(praktikos atlikimo institucijos pavadinimas) 
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