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STRAIPSNIO PAVADINIMAS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS [14 pt, Bold, 

Before: 14 pt, After: 0 pt] 

Vardas Pavardė [12 pt, Bold,  Before: 12 pt, After: 0 pt] 
Atstovaujama institucija [10 pt, Before: 0 pt, After: 12 pt] 

Įvadas [11 pt, Bold, Before: 12 pt, After: 0 pt] 

Įvade atskleidžiamas temos aktualumas, formuluojama tyrimo problema, straipsnio tikslas ir uždaviniai, temos 

ištirtumo lygis, tyrimo objektas, tyrimo metodai. [10 pt, First line: 1,0 cm], 1,15 eilėtarpis.  

Tyrimų rezultatai [11 pt, Bold, Before:  12 pt, After: 6 pt] 

Tyrimų rezultatų dalyje pateikiamas teorinis tyrimo pagrindimas, išsamiai apibūdinama tyrimo metodika, 

aptariami ir teorinėmis žiniomis pagrindžiami gauti tyrimo rezultatai. [10 pt, First line: 1,0 cm], 1,15 eilėtarpis.  

Tekste privalo būti naudojamas citavimas, pateikiamos nuorodos į literatūros sąrašą.  

Būtinos nuorodos į paveikslus ir lenteles,  nurodant skliausteliuose jų žymėjimus, pvz.: (1 lentelė) ar (2 pav.).  

Išvados [11 pt, Bold, Before: 12 pt, After: 6 pt] 

Pateikiamos apibendrintos straipsnio išvados, jos nenumeruojamos.  [10 pt, First line: 1,0 cm], 1,15 eilėtarpis.  

Literatūra [11 pt, Bold, Before: 12 pt, After: 6 pt] 

Pateikiama naudota literatūra. Literatūros sąrašas numeruojamas, pateikiamas abėcėlės tvarka. [10 pt, First line: 

1,0 cm], 1,15 eilėtarpis. 

 

Santrauka 

 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS [10 pt, Bold, Before; 10 pt, After:6 pt] 
Santraukos tekstas [9 pt, First line: 1,0 cm], 1,15 eilėtarpis. 

 

Jeigu straipsnis parengtas lietuvių kalba, santrauka pateikiama anglų kalba, jeigu straipsnis parengtas anglų kalba, 

santrauka pateikiama lietuvių kalba. Santraukos apimtis ne mažesnė nei 700 ir ne didesnė nei 1000 spaudos ženklų su 

tarpais.  

Santraukoje rekomenduojama aprašyti pagrindinį tyrimo tikslą, analizuojamą problemą, taikytus tyrimo metus bei 

pagrindinius tyrimo rezultatus 

  

Po santraukos nurodomas darbo vadovas ar konsultantas 

 

Pareigos, vardas pavardė, institucija [10 pt, First line: 1,0 cm], 1,15 eilėtarpis. 

 

 

Bendrieji reikalavimai straipsnių rengimui: 
 

Straipsnio apimtis 5 - 8 psl.  

 

Teksto kalba. Straipsniai rašomi aiškia, taisyklinga kalba, moksliniu stiliumi. Rašant privalu laikytis bendrųjų kalbos 

rašybos ir skyrybos taisyklių.  

 

Puslapio parametrai. Tekstas rašomas A4 formato (210x297 mm) vertikaliame lape Times New Roman 10 punktų šriftu 

ir 1,15 eilėtarpiu.  

 

Paraštės ir pastraipos. Tekstas turi būti lygiuojamas pagal abu kraštus, paliekant paraštes: kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 

cm, viršuje ir apačioje – po 2 cm. Kiekviena pastraipa pradedama iš naujos eilutės su 1 cm įtrauka nuo kairiojo krašto.  



 

Lentelės. Visos lentelės turi būti aiškios, turėti pavadinimus ir numeruotos arabiškais skaitmenimis.  Lentelės numeris ir 

pavadinimas rašomas virš lentelės 10 punktų paryškintu šriftu.  

Lentelės skilčių antraštės pradedamos rašyti didžiosiomis raidėmis, o paantraštės – mažosiomis. Tekstas lentelėse rašomas 

10 punktų šriftu, 1 eilėtarpiu  

 

Paveikslai. Straipsnyje esančios diagramos, nuotraukos, schemos ir kitos iliustracijos vadinamos paveikslais. Paveikslai turi 

turėti pavadinimus ir būti numeruoti arabiškais skaitmenimis. Paveikslo numeris ir pavadinimas rašomi po paveikslu 10 

punktų paryškintu šriftu, centruojant. Paveiksle rašomi žodžiai, skaičiai ir simboliai pateikiami 10 punktų šriftu. Po paveikslu 

gali būti sutartiniai ženklai ar kiti paaiškinimai.  

Lentelėse ir paveiksluose pateikiamus tyrimų duomenis negalima dubliuoti ir pakartoti tekste.  

 

Formulės. Formulės rašomos Equation Editor ar pan. formulių rašymo įrankiais. Formulės tekste centruojamos. Jų 

simboliai ir skaitmeniniai koeficientai turi būti paaiškinti po formule tokia tvarka, kaip užrašyta formulėje. Formulės turi 

būti numeruojamos, numeriai lygiuojami prie puslapio dešiniojo krašto.  

 

Literatūra. Pateikiama naudotos literatūros sąrašas..  

 

Detali informacija apie lentelių, paveikslų, formulių pateikimą ir literatūros sąrašo sudaromą pateikiama socialinių 

mokslų studijų rašto darbų rengimo bendruosiuose metodiniuose patarimuose (http://evf.asu.lt/lt/informacija-

studentams/bendra-informacija/). 

http://evf.asu.lt/lt/informacija-studentams/bendra-informacija/
http://evf.asu.lt/lt/informacija-studentams/bendra-informacija/

