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1 .  B E N D R I E J I  R E I K A L AV I M A I

Kursinis darbas – tai studento savarankiškas darbas, teorinių žinių 
pagrindu analizuojantis konkrečią praktinę problemą ir atskleidžiantis 
studento teorines žinias, praktinius įgūdžius bei profesines kompetenci-
jas. Studentas darbe analizuoja pasirinktą temą, išryškindamas proble-
mos aktualumą, atlikdamas taikomuosius tyrimus, priima atitinkamus 
sprendimus, daro išvadas. 

1 . 1 .  K u r s i n i o  d a r b o  r e n g i m o  e t a p a i

• darbo objekto – konkrečios įmonės, įstaigos ar organizacijos –
pasirinkimas;

• problemos formulavimas;
• kursinio darbo temos formulavimas, darbo tikslo ir uždavinių 

nustatymas;
• lietuvių ir užsienio autorių teorinių veikalų studijavimas, litera-

tūros sąrašo parengimas; 
• teorinių šaltinių apžvalga, tyrimo metodų pasirinkimas ir jų pa-

grindimas;
• tiriamasis darbas: duomenų rinkimas, apdorojimas ir įvertini-

mas;
• tyrimo rezultatų apibendrinimas, išvadų rengimas;
• įvado, literatūros ir kitų šaltinių sąrašo tikslinimas; 
• galutinis kursinio darbo teksto įforminimas (titulinio lapo, turi-

nio, paveikslų, lentelių parengimas, teksto korektūra);
• pristatymo rengimas.
Studentai, pasirinkdami temą, visų pirma turi atsižvelgti į įmonės 

interesus, nes tai padės lengviau gauti darbui rašyti reikalingą infor-
maciją, įmonės vadovų ir vadybininkų patarimų, konsultacijų. Kai pa-
sirinkta darbo tema atitinka įmonės vadovų interesus, darbui rašyti yra 
sukuriama palanki aplinka. Be abejo, pasirinkdamas temą, studentas 
turi atsižvelgti ir į savo polinkius, gabumus, teorinį pasiruošimą. 
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Rašant darbą ir iškilus naujoms, nenumatytoms aplinkybėms gali 
būti pakoreguota ir pati tema arba temos formuluotė. Tačiau tam turi 
būti rimtos priežastys, ypač jei norima pakeisti temą, nes tokiu atveju, 
kaip taisyklė, keičiasi ir darbo kryptis, ir darbo apimtis. Tokios priežas-
tys gali būti, pavyzdžiui, įmonės, kurios duomenų pagrindu rašomas 
darbas, bankrotas arba reorganizavimas, informacijos šaltinių trūkumas 
arba neprieinamumas. Temos keitimas ar koregavimas derinamas su 
kursinio darbo vadovu.

Kursinio darbo apimtis – nuo 20 iki 25 puslapių, neįskaitant priedų.
Studentas su vadovu suderina turinį, darbo aktualumą, darbo proble-

mą, objektą, tikslą, uždavinius, tyrimo metodus.
Kursinio darbo teorinė dalis turi būti užbaigta (atlikta mokslinės li-

teratūros analizė, pagal pasirinktą temą).
Kursinio darbo tiriamoji dalis turi būti užbaigta, atsiunčiant vadovui 

į elektroninį paštą arba atvykstant į numatytas konsultacijas kolegijoje. 
Visas kursinis darbas turi būti užbaigtas iki egzaminų sesijos pra-

džios ir gynimo data numatoma egzaminų sesijos metu, popierinį vari-
antą pateikti į katedrą iki numatyto termino.

1 . 2 .  K u r s i n i o  d a r b o  į f o r m i n i m o  r e i k a l a v i m a i

Kursiniai darbai rengiami atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus:
1. Kursinio darbo teksto reikalavimai: tekstas turi būti renkamas 

kompiuteriu, 1,5 eilutės protarpiu (line spacing 1.5 lines) su paraštė-
mis: viršuje ir apačioje – 20 mm, kairėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, 
pastraipą pradėti 0,7 cm įtrauka, šriftas Times New Roman. Titulinis 
lapas užpildomas: kolegijos, fakulteto ir katedros pavadinimas rašomas 
didžiosiomis raidėmis per vidurį (Bold tipo 12 pt šriftu). Temos pava-
dinimas – didžiosiomis raidėmis per vidurį (Bold tipo 14 pt šriftu), kiti 
užrašai – mažosiomis raidėmis 12 pt Normal tipo šriftu (1 priedas), sky-
riai pradedami rašyti naujuose puslapiuose didžiosiomis raidėmis cen-
truotai centruotai (Bold tipo 12 pt šriftu), poskyrių pavadinimai rašomi 
mažosiomis raidėmis per vidurį (12 pt Times New Roman Bold šriftu). 
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Formulės, paveikslai rašomi 10 pt, lentelės 10 pt. Skyrių pavadinimai 
(taip pat žodžiai TURINYS, IŠVADOS IR PASIŪLYMAI, LITERA-
TŪRA) rašomi didžiosiomis raidėmis.

Titulinio lapo, lentelės, paveikslo, literatūros sąrašo pavyzdžiai pa-
teikiami šių metodinių nurodymų prieduose. Lentelės ir paveikslai ba-
kalauro baigiamajame darbe numeruojami eilės tvarka, pvz. 1 lentelė, 2 
lentelė, 1 pav., 2 pav., ir pan. 

2. Darbas turi būti atspausdintas ant balto A4 dydžio standartinio 
formato popieriaus.

3. Darbas rašomas lietuvių kalba (kalbą būtina redaguoti).
4. Bendra kursinio darbo apimtis nuo 20 iki 25 4A formato (210 x 

297 mm) puslapiai be priedų. 
5. Priedai pateikiami po literatūros sąrašo ir į rašto darbo apimtį ne-

įskaičiuojami (priedų formatas A4).
6. Darbo turinys pateikiamas po titulinio lapo.
7. Kursinio darbo puslapių numeravimas pradedamas nuo turinio, 

puslapiai numeruojami viršuje, per vidurį.
8. Darbas turi būti tvarkingai įrištas.
9. Svarbi kursinio darbo dalis – literatūros sąrašo sudarymas ir tei-

singas literatūros, kuria buvo naudojamasi rengiant mokslinį darbą, 
citavimas. Literatūros sąrašo įrašų pavyzdžiai nurodomi pagal APA 
(American Psychological Association). Gerai parengtas kursinis rašto 
darbas, privalo būti tinkamai bibliografiškai įformintas. Kursinio darbo 
literatūros sąraše turėtų būti ne atsitiktiniai literatūros šaltiniai arba be 
jokios atrankos pasitaikantys literatūros šaltiniai, o susiję su kursinio 
darbo tyrimų tema. Kursinio darbo tekste naudojami literatūros šaltiniai 
privalo būti pateikiami nuorodomis, priešingu atveju, gali būti nustaty-
tas plagijavimas, o tai yra intelektualinės nuosavybės pažeidimas. 
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2 .  T E M O S  PA S I R I N K I M A S

Vienas svarbiausiųjų studijų kursinio darbo rengimo etapų yra temos 
pasirinkimas. Pasirinkta kursinio darbo tema apibūdina administravi-
mo, verslo vadybos ar kitą  objektą ar objektus, todėl sėkmingas temos 
pasirinkimas leidžia labai tiksliai aprašyti tyrimų programą, uždavinius 
ir numatyti veiksnius, kurie turi įtakos tyrimų objektams. Metodiniai 
patarimai pasirenkant tyrimų temą:

1. Tema nagrinėta studijų procese ir žinoma studentui.
2. Vengti globalinių temų nagrinėjimo.
3.  Tema konkreti ir turinti konkretų tyrimo objektą (ar kelis objek-

tus).
4. Aktuali atskirai verslo įmonei: aiškūs tikslai, uždaviniai, rodikliai 

ir kt.
5. Tyrimų tema turi realius duomenų šaltinius.
6. Tyrimų organizavimui yra numatyta konkreti įmonė ar jos pada-

linys.
7. Kursinio darbo tema yra artima darbo vadovo mokslinių tyrimų 

krypčiai.
8. Galima prognozuoti, kad bus gauti objektyvūs tyrimų rezultatai.
9. Gautus tyrimų rezultatus galima pritaikyti įmonės veiklai .
10. Tema reikšminga savo turiniu ir forma. 
11. Tema yra susijusi su naujos organizacijos veiklos projektavimu.
12. Tema įdomi studentų, nes jis dirba toje srityje.
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3 .  K U R S I N I O  D A R B O  S T R U K T Ū R A

Kursinio darbo struktūra turi atitikti pasirinktos tyrimų temos reika-
lavimus. Kursinis darbas nėra tik teorinis darbas, todėl jis orientuoja-
mas į gautų rezultatų praktinį pritaikymą veiklai plėtoti bei efektyvu-
mui didinti realiomis sąlygomis. Skirtingų studijų programų kursinių 
darbų struktūra gali būti skirtinga, tačiau visiems darbams yra būdingi 
bendri bruožai, kaip:

- turinys (1 p.);
- įvadas (1  p.);
- dvi pagrindinės darbo dalys (skyriai):
• konceptualioji (10-12 p.);
• analitinė – tiriamoji (10-15 p.);
- išvados (1 p.);
- literatūros sąrašas;
- priedai.

Kursinio darbo struktūrą sudaro autorius, kuris savarankiškai pasi-
renka tyrimų temą ir objektą (ar objektus), organizuoja empirinius ty-
rimus, renka medžiagą, analizuoja gautus rezultatus, juos sistemina ir 
pateikia kursiniame darbe, todėl negali būti griežtos reglamentacijos 
sudarant kursinio struktūrą. Metodiniuose nurodymuose pateikiama 
kursinio darbo struktūra yra rekomendacinio pobūdžio. Studentas, su-
derinęs su kursinio darbo vadovu, gali parengti sau priimtiną kursinio 
darbo struktūrą, kuri nevaržytų studento savarankiškumo.

3 . 1 .  Tu r i n y s

Turinys pateikiamas po titulinio, jame nurodomi darbo struktūros 
dalių pavadinimai: skyriai, poskyriai (jei reikia ir skirsniai). Turinio 
skyriai rašomi didžiosiomis raidėmis, o poskyriai – mažosiomis. Turi-
nyje pateikiama darbo dalių numeracija.
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3 . 2 .  Į v a d a s

Įvade turi būti suformuluoti šie metodologiniai komponentai:
• temos aktualumas;
• temos ištirtumas;
• darbo problema;
• darbo objektas;
• darbo tikslas;
• darbo uždaviniai;
• darbo tyrimo metodai.

3 . 3 .  K o n c e p t u a l i o j i  d a l i s

Tai teorinė-analitinė kursinio darbo dalis, kurioje turėtų būti atlikta 
pasirinktos temos teorinė analizė, remiantis moksliniais literatūros šal-
tiniais – monografijomis, moksliniais straipsniais, vadovėliais, moksli-
nėmis ataskaitomis, straipsniais iš tarptautinių duomenų bazių, moks-
linių konferencijų medžiaga ir kt. Taip pat šiame skyriuje atliekama 
reikalingų dokumentų (įstatymų, norminių aktų ir pan.) analizė. Šioje 
darbo dalyje turi aiškiai išryškėti ir skirtingas įvairių užsienio ir lietuvių 
mokslininkų požiūris į nagrinėjamą problemą. Teorijos, koncepcijos, 
idėjos turėtų būti nagrinėjamos, lyginamos tarpusavyje, pabrėžiama, 
kuo mokslinės pozicijos skiriasi ar kuo yra  panašios. Pageidautina, kad 
šio skyriaus pabaigoje studentas išryškintų kurią nors vieną mokslinę 
poziciją, vieną modelį, kuris autoriaus manymu, labiausiai tiktų jo dar-
bo problemai spręsti, atskleistų praktinio pritaikymo galimybes. 

3 . 4 .  A n a l i t i n ė - t i r i a m o j i  d a l i s

Tai savarankiškas studento tyrimas, parodantis kaip teorinėje kursi-
nio darbo dalyje ištirtoji problema atsiskleidžia praktikoje, tai yra re-
alioje aplinkoje – gamyboje, prekyboje, veiklos organizavime ir pan. 
Analitinėje-tiriamojoje darbo dalyje gali būti atliekamas tyrimas (pagal 
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temos ir problemos specifiką) vienoje ar keliose įmonėse, įstaigose, or-
ganizacijose. Pageidautina, kad tyrimo baze būtų pasirinkta institucija, 
nes tai leistų studentui atlikti išsamesnį tyrimą, gauti ne atsitiktinius, o 
pakankamai objektyvius rezultatus. 

Jei šioje darbo dalyje nagrinėjama įmonių, įstaigų, organizacijų ūki-
nės veiklos medžiaga, dokumentai, statistiniai rodikliai, tai atliekant 
tokią analizę, reikėtų pasirinkti tiriamojo objekto duomenų bazę ma-
žiausiai už 3 metus. Tai leistų kursinio darbo autoriui ne tik konstatuoti 
situaciją, tačiau atskleisti tendencijas, įžvelgti ekonominių ir vadybinių 
reiškinių raidos ir kaitos ypatumus, nustatyti dėsningumus. Jeigu ty-
rinėjami subjektai, tarkime, klientų nuomonės, darbuotojų gebėjimai, 
vadovų kompetencijos ir pan., tokiu atveju, dažniausiai naudojamos 
anketinės apklausos, interviu, stebėjimas, pokalbis, testavimas ir kiti 
panašaus pobūdžio socialinių tyrimų metodai. Statistiniai ir kiti empi-
riniai tyrimų duomenys, turėtų būti aprašomi, lyginami, grupuojami, 
sisteminami, argumentuotai interpretuojami. Taip pat tyrimo ar analizės 
duomenys, privalo būti statistiškai apdoroti bei pateikti vaizdine forma, 
tam gali būti naudojamos Microsoft Excel, SPSS bei kitos specialio-
sios kompiuterinės programos. Šioje kursinio darbo dalyje, lentelėse 
ir paveiksluose turėtų būti pateikti tik patys svarbiausi duomenys arba 
iš jų išplaukiantys rezultatai. Kita, mažiau svarbi vaizdinė ar statisti-
nė medžiaga, turėtų būti pateikta prieduose, tekste įrašant atitinkamas 
nuorodas.

3 . 5 .  I š v a d o s

Rekomenduotina kursinio darbo pabaigoje pateikti bendras išvadas, 
kurios apibūdintų šio darbo pasirinktos temos teorinę sampratą, jos lo-
giškumą atliekant empirinius-taikomuosius tyrimus praktiškai, kuriais 
remiantis yra suformuluotos ir pateiktos atlikto darbo išvados. Išvadose 
akcentuojamas gautas praktinis rezultatas, nurodoma jo įgyvendinimo 
galimybės. Išvadose privalo atsispindėti tai, kaip pasiekti kursinio dar-
bo įvade iškeltieji uždaviniai. Išvados nenumeruojamos.



11

3 . 6 .  L i t e r a t ū r a

Literatūros sąrašas užbaigia visą kursinį darbą. Jame 
reikėtų pateikti tuos šaltinius, kuriuos autorius vienaip ar kitaip 
panaudojo savo darbo tekste (citavo, nurodė nuorodose, aptarė 
autorius, jų mintis). Kursiniame darbe rekomenduojama pateikti 
iki 20 skirtingų šaltinių (pozicijų). Rekomenduojama, kad į 
literatūros šaltinių sąrašą būtų įtraukti šaltiniai užsienio kalba, 
pavyzdžiui, užsienio mokslinių žurnalų publikacijos bei naujausi 
mokslinių tyrimų duomenys iš reikšmingų interneto svetainių.

3 . 7 .  P r i e d a i

Priedai (jei jie reikalingi) pateikiami po literatūros sąrašo, tačiau į 
darbo apimtį neįskaičiuojami. Jei priedų daugiau nei 2, derėtų sudaryti 
priedų sąrašą ir jį pateikti prieš visus konkrečius priedus. Priedai turėtų 
būti numeruojami (dažniausiai puslapio viršutiniame dešiniajame kam-
pe) – 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas ir t.t. Į priedus galima dėti anketų 
pavyzdžius, statistinius skaičiavimus, detalizuojančius tuos, kurie paro-
dyti pagrindiniame tekste, dokumentus ar jų ištraukas, norminius aktus, 
sąrašus, kartais – nuotraukas ar brėžinius ir pan. Prieduose pateikiama 
tik ta medžiaga, apie kurią tekste yra nuorodos, kuri tiesiogiai susijusi 
su tyrimu
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4 .  Į F O R M I N I M O  R E I K A L AV I M A I

Kursinis darbas rengiamas laikantis šių reikalavimų:
1. Kursinis darbas turi būti atspausdintas ant balto lygaus (nebrūkš-

niuoto, neliniuoto), A4 dydžio standartinio formato popieriaus.
2. Kursinis darbas rašomas lietuvių kalba (kalbą būtina redaguoti)..
3. Kursinio darbo apimtis nuo 20 iki 25 A4 formato (210 x 297 mm) 

puslapių be priedų.
4. Priedai pateikiami po literatūros sąrašo ir į kursinio darbo apimtį 

neįskaičiuojami (priedų formatas A4).
5. Kursinio darbo turinys pateikiamas po titulinio lapo.
6. Kursinio darbo puslapiai numeruojami viršuje, per vidurį.
7. Kursinis darbas turi būti tvarkingai įrištas.
8. Kursinio darbo teksto reikalavimai: tekstas turi būti renkamas 

personaliniu kompiuteriu, 1,5 eilutės protarpiu (line spacing 1.5 lines) 
paliekant tokio pločio paraštes: viršuje ir apačioje – 20 mm, kairėje -  
30 mm, dešinėje - 10 mm, pastraipą pradėti 0,7 cm įtrauka, šriftas Times 
New Roman. Titulinis lapas užpildomas: kolegijos, fakulteto ir kate-
dros pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis per vidurį (Bold tipo  
12 pt šriftu). Temos pavadinimas - didžiosiomis raidėmis per vidurį  
(14 pt Bold tipo), kiti užrašai - mažosiomis raidėmis 12 pt Normal tipo 
šriftu (1 priedas), skyriai pradedami rašyti naujuose puslapiuose didžio-
siomis raidėmis centruotai (Bold tipo 12 pt šriftu), poskyrių pavadini-
mai rašomi mažosiomis raidėmis per vidurį (12 pt Times New Roman  
Bold šriftu). 

Formulės,  paveikslai rašomi 12 pt, lentelės 10 pt. 
Skyrių pavadinimai (taip pat žodžiai, ĮVADAS, TURINYS, IŠVA-

DOS, LITERATŪRA) rašomi didžiosiomis raidėmis. 
Titulinio lapo, lentelės, paveikslo, literatūros sąrašo pavyzdžiai pa-

teikiami šių metodinių nurodymų prieduose.
Lentelės ir paveikslai kursiniame darbe numeruojami eilės tvarka, 

pvz. 1 lentelė, 2 lentelė, 1 pav., 2 pav., ir t.t. 
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9. Svarbi kursinio darbo dalis - literatūros sąrašo sudarymas ir tei-
singas literatūros, kuria buvo naudojamasi rengiant mokslinį darbą, 
citavimas. Gerai parengtas kursinis darbas, privalo būti tinkamai bibli-
ografiškai įformintas. Kursinio darbo literatūros sąraše turėtų būti ne 
atsitiktiniai literatūros šaltiniai arba be jokios atrankos pasitaikantys 
literatūros šaltiniai, o susiję su kursinio darbo tyrimų tema. Kursinio 
darbo tekste naudojami literatūros šaltiniai privalo būti pateikiami nuo-
rodomis, priešingu atveju, „aklas“ nurašinėjimas nuo atskirų literatūros 
šaltinių yra laikomas plagijavimu, o tai yra intelektualinės nuosavybės 
pažeidimas.

10. Nuorodų žymėjimas
 Citata – tai tiksli rašytinio šaltinio ištrauka kito teksto (pvz., studijų 

darbo) samprotavimui pagrįsti, patvirtinti arba iliustruoti.
Nuoroda – tai tekstinio ar grafinio šaltinio duomenų nurodymas. 

Dažniausiai tai – autoriaus pavardė, šaltinio publikavimo metai, pusla-
pis; kartais – visas šaltinio pavadinimas ar kokios kitos pastabos.

Kolegijoje yra nustatyti reikalavimai studentų rašto darbams, todėl 
nuorodas būtina žymėti pagal šią metodiką. 

• Nuorodų žymėjimui naudojami dviem skliaustų būdais ( ) ir [ ]. 
• Norint pateikti nuorodą į spausdintas publikacijas (knygas, 

mokslo žurnalų straipsnius, dokumentų rinkinius ir pan.), nau-
dojami lenktiniai skliausteliai ( ). 

Pavyzdys: 
Politologai teigia, kad Azijos šalių politinė padėtis tiesiogiai susijusi su 

ekonominių rodiklių kaita Europoje (Vardaitis, 2017).
• Laužtiniai skliaustai [ ] naudojami tik tada, kai norima nurodyti 

internetinį šaltinį. 
Pavyzdžiai: 
Sociologinių tyrimų duomenys rodo, kad vis daugiau žmonių naujus auto-

mobilius įsigyja lizingo būdu [Pavardėnas, 2016].
Žmogiškųjų resursų ištekliai aptariami 2 įstatymo straipsnyje [LR xxx įsta-

tymas, TAR, Nr. XX-X, 2016].
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Kaip matyti iš pavyzdžių, nuorodos į šaltinius tekste rašomos 
skliausteliuose, nurodant autoriaus pavardę (be vardo raidės) ir šaltinio 
publikavimo metus. 

Kadangi studentai susiduria su įvairiais nuorodų rašymo atvejais, 
pateiksime keletą svarbesnių pavyzdžių:

• Kai cituojama (tiksliai pakartojama) autoriaus mintis, ji visada 
rašoma kabutėse, nurodant autoriaus pavardę, šaltinio publika-
vimo metus bei tikslų puslapį, iš kurio citata paimta. 

Pavyzdys: ,,Išsilavinimas  – tai svarbus žmogaus gyvenimo kokybės veiks-
nys” (Pavardaitis, 2016, p. 152).

• Kai kito autoriaus mintis pateikiama ne pažodžiui, o perfrazuo-
jama, atpasakojama kitais žodžiais, nurodoma tik autoriaus pa-
vardė ir metai. Cituojant puslapį nurodyti būtina, o tais atvejais, 
kai mintis pateikiama ne visai tiksliai, savais žodžiais, puslapio 
nurodyti neprivaloma.

Pavyzdys:  Tyrimas atskleidė svarbiausias individualių įmonių problemas  
(Pavardaitis, 2016). 

• Kai autoriaus pavardė tik paminima tekste, prie jo pavardės 
skliausteliuose nurodomi šaltinio publikavimo metai.

Pavyzdys: L. Pavardaitienė (2016) pabrėžė, jog įmonės veiklos darbo re-
zultatai labai priklauso ir nuo darbuotojų asmeninių savybių. 

Pavyzdys: K. Vardaitis ir J. Pavardaitė (2016) savo straipsniuose nagrinėja 
suagusiųjų mokymosi ir darbinės veiklos sąsajas.

• Kai minimas daugiau nei trijų autorių šaltinis, tai pirmą kartą 
nurodomi visi autoriai, o vėliau tik pirmojo autoriaus pavardė, 
priduriant „ir kt.“

Pavyzdys: Daugelis aktualių šiuolaikinės verslo vadybos klausimų aptaria-
mi naujoje monografijoje (Vardaitė, Pavardienė, Pavardaitis, 2017). Personalo 
vadybos aspektas taip pat  plačiai aptariamas šioje knygoje (Vardaitė ir kt., 
2016).

• Kai greta minimi keli tais pačiais metais publikuoti to paties 
autoriaus šaltiniai, prie leidinio metų reikia prirašyti šaltinių ei-
liškumą žyminčias raides – a, b, c, d ir t.t.
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Pavyzdys: Šią ekonomikos problemą mokslininkė analizavo daugelyje 
savo straipsnių (Vardaitienė, 2015a, 2016b, 2017c).

• Kai minimi kelių autorių šaltiniai, vieno autoriaus pavardė ir 
leidinio metai nuo kitų atskiriami kabliataškiu. Jų eiliškumą ap-
sprendžia šaltinių publikavimo metai – nuo seniausio iki nau-
jausio.

Pavyzdys: Šią problemą savo darbuose nemažai mokslininkų (Vardaitienė, 
2016; Pavardaitė, 2017; Pravardys 2011; Vardaitytė, 2012), kurie yra pripažinti 
savo srities specialistai.

• Kai nurodomas šaltinis neturi konkretaus autoriaus, o tik suda-
rytoją,  nurodoma jo pavardė, trumpinys “sud.” ir metai.

Pavyzdys:  Knygoje teigiama, jog labai svarbu gebėti praktiškai pritaikyti 
ugdymo mokslo žinias (Pavardys (sud.), 2017). 

• Kai šaltinis neturi nei konkretaus autoriaus, nei sudarytojo (pvz., 
įvairūs dokumentai, įstatymai, žodynai, organizacijų įvardijimas 
ir pan.) nurodomas tik jo pavadinimas ir publikavimo metai.

Pavyzdys: Šiuolaikinė visuomenė yra atvira kaitai ir naujiems iššūkiams 
(LR xxx įstatymas, TAR, Nr. 1-1,  2017).

Pavyzdys: Daugelyje įmonių turėtų būti sukomplektuota nauja kompiuteri-
nė įranga (Nacionaliniai xxx projektai, 2017).

• Kai tekste minimi užsienio autoriai, rekomenduojama nuorodo-
je jų pavardes pateikti pirmiausia lietuviškai, o po to – originalo 
kalba.

Pavyzdys: G. Murėjus, C. Goldis (Gordon Murray, Daniel C. Goldie, 2011) 
svarstė aktualias investavimo ir pinigų valdymo idėjas.

Pavyzdys: Racionalius ekonominės krizės įveikimo būdus aptaria  rusų 
ekonomistas L. Petrovas (Петров, 2009) bei finansų specialistas iš Didžiosios 
Britanijos Dž. Braunas (Brown, 2015).       

• Jei pasitaiko atvejų, kai būtina naudotis antriniu šaltiniu, būtina 
nurodyti ir pirminį, kuriame minimas autorius buvo cituojamas.

Pavyzdys: L. Hofmanas teigė, jog  kaimo vietovėse fiksuojama prastesnė 
paslaugų kokybė nei miestuose (Hofmanas (Hoffman) iš Pavardenio, 2015).
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Praleidimai (jeigu jie būtini) citatose žymimi daugtaškiu laužti-
niuose skliaustuose <…>. Citatos gali būti rašomos kitokiu šriftu nei 
pagrindinis tekstas. Jei reikia pabrėžti mintį, spausdinant kompiuteriu 
galima tą teksto dalį rašyti kursyvu, pabraukti, išretinti ir panašiai, ta-
čiau dažnai tekste kaitalioti šrifto, raidžių pakrypimo ar jų ryškumo ne-
rekomenduojama. 

Užsienio autorių pavardės ir šaltinių pavadinimai citatose ir nuoro-
dose žymimi ta pačia tvarka. 

Kursiniame studijų darbe minimi šaltiniai turi atsispindėti ir 
literatūros sąraše. Ir atvirkščiai - į literatūros sąrašą įtraukiami tik tie 
šaltiniai, į kuriuos yra nuorodos tekste. 

11. Literatūros sąrašo sudarymas
Šiuo metu Lietuvoje nėra vieningų reikalavimų mokslinių darbų 

įforminimui bei literatūros sąrašo sudarymui. Kiekviena aukštoji mo-
kykla ir kiekvienas leidinys turi tam tikras savitas mokslinio darbo me-
todologijos įforminimo tradicijas. Skirtingose metodikose pateikiami 
įvairūs literatūros sąrašų sudarymo būdai. Svarbiausia – pasirinkti 
vieną metodiką ir laikytis visų jos reikalavimų. 

Atkreiptinas dėmesys į bendrąsias literatūros sąrašo sudarymo tai-
sykles:

1. Literatūros sąrašas visada pateikiamas po išvadų (tęsiant teksto 
numeraciją).

2. Jame nurodomi tik tie duomenų šaltiniai, kurie paminėti, cituoti 
ar aptarti tekste.

3. Literatūros šaltiniai numeruojami.
4. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, teikiant pirmenybę lotyniš-

kam raidynui (pirmiausia rašomi lietuviški, angliški, prancūziš-
ki, vokiški pavadinimai, pabaigoje – rusiški).

5. Visi pavadinimai rašomi originalo kalba.
6. Informacijos šaltinio metrika pateikiama pagal galiojančius me-

todinius reikalavimus.
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7. Nerekomenduojama tiriamuosiuose darbuose naudotis senes-
niais nei 10 metų informacijos šaltiniais (išskyrus istorines te-
mas).

Pateikiame keletą būdingiausių literatūros šaltinių aprašo variantų 
ir pavyzdžių. Analogiškai lietuviškiems pavyzdžiams rašomi ir šaltinių 
užsienio kalba aprašai. 

Vieno autoriaus knyga:
Pavyzdžiai:
Pavardaitis, K. (2016). Ekonomikos įvadas. Vilnius: Mintis.
Murray, S. (2010). The Investment Answer–Learn to Manage Your Money 

& Protect Your Financial Future.
London: Grand Central Publishing.
Dviejų autorių knyga:
Pavyzdžiai:
Jonaitis, L., Petraitis, A. M. (2016). Vadybos tikslai ir uždaviniai. Vilnius: 

Mokslas.
Бабичева, Ю., Власова, В. (2015). Банковское дело. Москва:  Эконо-

мика.
Trijų ir daugiau autorių knyga:
Pavyzdžiai:
Vardenis, M., Pavardenis, G., Pravardenytė, R. ir kt. (2017). Prekės ir pa-

slaugos. Kaunas: Šviesa.
Mayers, D., Smith, N., Rowley, K. & oth. (2015). Financing Decision. 

London: Hall.
Redaktoriaus ar sudarytojo (redaktorių, sudarytojų) parengta knyga:
Pavyzdžiai:
Pavardaitienė, E. (red.) 2015. Žmogus ir jo aplinka. Vilnius: Smiltis.
Vardaitis, J., Pavardėnas, K. (sud.). (2016). Kaip išmokti mokytis? Kaunas: 

VDU l-kla.
Šaltinis, kurio autorius – organizacija ar institucija (ji gali būti nuro-

doma kaip kolektyvinis autoriaus arba nenurodoma visai):
Pavyzdžiai:



18

Lietuvos statistikos departamentas. (2015). Lietuvos statistikos metraštis. 
Vilnius: ILC l-kla.

Lietuvos ūkio plėtros bendrosios programos. (2015). Vilnius: Leidybos 
centras.

Šaltinis – enciklopedija, žinynas, žodynas, chrestomatija:
Pavyzdžiai:
Tarptautinių žodžių žodynas, IV d. (2008). Vilnius: Gimtinė.
Straipsnis knygoje, sudėtinė knygos dalis (skyrius):
Pavyzdžiai:
Pavardaitytė, D. (2017). Firmos valdymas. Ekonomikos pagrindai. Klaipė-

da: KU l-kla, p. 12-19.
Luckett, D. G. (2016). Monney and banking. The banking. Dublin: Fourth 

edition, p. 45-61.
Vieno ar kelių autorių straipsnis žurnale:
Pavyzdžiai:
Pavardienė, A. (2016). Banko paskolų valdymas. Socialiniai mokslai. Nr. 

5, p. 22-25.
Pukelkienė, V., Vidauskaitė, S. (2017). Konkurencijos pokyčių vertinimas. 

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Nr. 10, p. 12-24.
Straipsnis, publikacija laikraštyje:
Pavyzdžiai:
Vardienė, B. (2014). Studentų vėl laukia permainos. Respublika, rugsėjo 

8, p. 2.
Rimaitis, A., Juozaitis, K. (2016). Nauja mokesčių apskaitos metodika 

smulkiose įmonėse. Lietuvos rytas, balandžio 14, p. 7-8.
Konferencijos medžiagoje publikuotas pranešimas, straipsnis ar te-

zės:
Pavyzdžiai:
Varduvienė, N. (2014). Studentų požiūris į mokymąsi. Aukštojo mokslo 

problemos: IV tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Kaunas: Švie-
sa, p. 75-84.
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Žukaitis, A., Pavardaitis, M., Domaitis, G. ir kt. (sud.). (2016). Kas naujo 
Klaipėdos regiono ekonomikoje? Ekonomika žinių visuomenėje: regioninio 
ekonomistų simpoziumo tezės. Klaipėda: Druka, p. 58-106.

Archyviniai dokumentai: 
Pavyzdžiai:
Krašto apsaugos darbuotojų pareigybinės instrukcijos. (2016). Lietuvos 

centrinis valstybės archyvas (LCVA), F. 391, Ap.2, B.604, p. 269-307.
LR gyvūnų apsaugos įstatymas. (1935). Klaipėdos apskrities archyvas, Ap. 

68, B. 31, p. 157-159.
Šaltinių, paimtų iš interneto citavimas. Medžiaga iš interneto šal-

tinių moksliniuose ir studijų darbuose cituojama tik tais atvejais, kai 
jie atitinka tam tikrus kokybės kriterijus (publikacija turi autorių arba 
rubrikos pavadinimą, nurodyta kam tas puslapis priklauso, pateikiama 
šaltinio sukūrimo ar jo atnaujinimo data, tinklalapio turinys nepriešta-
rauja LR įstatymams ir bendrosioms etikos normoms).

Pavyzdžiai:
Pavardenytė, B. [ 2016]. Naujausių švietimo tyrimų apžvalga. www.smm.lt
Galima rašyti ir taip: 
Pavardenytė, B. [2016]. Naujausių švietimo tyrimų apžvalga [žiūrėta 2017-

02-21]. Prieiga internetu www.smm.lt
Kai internetinis puslapis mažiau žinomas, sunkiau apsprendžiami jo 

kokybės kriterijai, reikėtų nurodyti pilną šaltinio internetinį adresą:
Pavyzdžiai:
Šiaulių bankas atidarė kreditinę liniją savivaldybių infrastruktūrai fi-

nansuoti [žiūrėta 2016-11-06]. Prieiga internetu http://www.vtv.lt/content/
view/29731/140/.

Šaltiniai elektroninėse laikmenose:
Pavyzdžiai:
Pavardytas, J. (red.). [2017]. Mokomės kalbėti angliškai [DVD]. Vilnius: 

InfoStudija.
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5 .  K U R S I N I O  D A R B O  G Y N I M O 
T VA R K A

1. Kursinio darbo pristatymas:
1.1. Trukmė – iki 10 min.;
1.2. Turinys:

1.2.1. Darbo tema, aktualumas, problema.
1.2.2. Darbo objektas, tikslas, uždaviniai.
1.2.3. Metodai.
1.2.4. Tyrimo rezultatai.
1.2.5. Išvados.

2. Studento atsakymai į vadovo pastabas ar pateiktus klausimus (ne 
ilgiau 2–3 min.)
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6 .  K U R S I N I O  D A R B O  V E RT I N I M A S

Vertinant kursinį darbą atsižvelgiama į:
1. kursiniame darbe nagrinėjamos problemos aktualumą ir reikš-

mingumą;
2. kursiniame darbo pasirinktos temos atitikimą studijų krypčiai;
3. kursinio darbo turinio ir struktūros atitikimą pasirinktai temai;
4. kursiniame darbe iškelto tikslo ir uždavinių pasiekimą;
5. kursiniame darbo išvadų atitikimą tyrimo rezultatams;
6. autoriaus nuomonės pasireiškimą kursiniame darbe;
7. kursinio darbo apimtį;
8. kursiniame darbe naudotos literatūros apimtį;
9. kursiniame darbo įforminimo atitikimą keliamiems reikalavi-

mams;
10. studento gebėjimą ginti savo nuomonę ir pozicijas;
11. studento gebėjimą pristatyti darbą.
Neapgynus kursinio darbo, studentas turi teisę ginti kursinį darbą 

kitais metais, kitą semestrą, pasiliekant patvirtintą kursinio darbo temą 
ir kursinio darbo vadovą ar keisti kursinio darbo temą ir vadovą. Nu-
stačius plagiavimo atvejį, studentui nebeleidžiama Kolegijoje ginti 
kursinio darbo, direktoriaus įsakymu studentas braukiamas iš stu-
dentų sąrašų dėl akademinės etikos pažeidimo.
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1 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
VADYBOS KATEDRA 
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KŪRIMAS ORGANIZACIJOJE

(Kursinis darbas)

Darbą parengė
V-6 st. Nikolajus Stankevičius 
20..-..-..
Kursinio darbo vadovas
Doc. dr. Jurgita Martinkienė 

Klaipėda, 2017
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ĮVADAS  .............................................................................................6
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1.1. Komercinių bankų aktyvų ir pasyvų valdymo esmė,  
funkcijos ir tikslai  ........................................................................9
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3 priedas

1 lentelė

Konkurencijos pokyčių Lietuvos komercinių bankų sistemoje 
etapai

Eta-
pas 

Laiko-
tarpis 

Komercinių bankų ir 
konkurencijos pobūdis

Verslo pobūdis ir tikslai 

I 1999-
2001

1. Daug bankų
2. Nedidelis akcinio kapitalo 

dydis
3. Didelis valstybinių komerci-

nių  bankų vaidmuo
4. Intensyvi  nesąžininga kon-

kurencija

1. Trumpalaikio laikotarpio pelno 
siekimas

2. Neskaidri bankų veikla 
3. Teisinės bazės silpnumas

II 2002-
2005

5. Staigus komercinių bankų 
skaičiaus mažėjimas

6. Visuomenės nepasitikėjimas 
komerciniais bankais

4. Komercinių bankų krizė ir ban-
krotai

5. ,,Išsilaikymo“ strategija 

III 2008-
2011

7. Lietuvai suteikti tarptautiniai 
kredito reitingai

8. Užsienio bankams leista Lietu-
voje steigti filialus

9. Valstybinių komercinių bankų 
restruktūrizavimas

6. Nuostolinga veikla
7. Konservatyvi kreditavimo poli-

tika
8. Sugriežtinta komercinių bankų 

priežiūra ir kontrolė
9. Dėmesys įvaizdžio formavimui
10. Materialinės bazės stiprinimas
11.Akcinio kapitalo didinimas

IV 2011-
2013

10. Komercinių bankų koncen-
tracijos ir konsolidacijos 
procesas

11. Auganti užsienio bankų gru-
pių

12 .Didžiųjų ir mažųjų bankų 
grupių formavimas

12. Pelno siekimas
13. Naujos paslaugos 
14. Stabilumas

V Nuo 
2013

13. Padidinti tarptautiniai Lietu-
vos kredito reitingai

14. Teigiami poslinkiai valstybi-
nių komercinių bankų priva-
tizavimo procese

15. Pelno siekimas
16. Ilgalaikiai investiciniai projektai
17. Naujų veiklos sričių paieškos 
18. Bendradarbiavimas su ECB

Šaltinis: Podviezko, A. (2013). Komercinių bankų finansinio stabilumo vertinimas. 
Vilnius: Technika p.15.
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4 priedas

1 pav. Požymiai, atskiriantys darbo sutartį nuo civilinės sutarties
Šaltinis: Dambrauskienė, G., Macijauskienė ir kt. (2015). Darbo sutartis: 

sudarymas, vykdymas, nutraukimas. Vilnius: Justitia
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5 priedas

LITERATŪRA (pavyzdys)
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2. Bakanauskienė, I., Kiguolienė, A. (2016). Vadybiniai sprendimai: 
priėmimas ir įgyvendinimas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universite-
tas.

3. Bastil, C.K., Dursun D. and etc. (2017). Analyzing initial public 
offerings' short-term performance using decision trees and SVMs, 
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Pearson.

5. Dzikevičius, A. (2017). Apibendrintos Sharpe metodikos taikymas 
portfeliui valdyti. Verslas, vadyba ir studijos. Nr. 4.

6. Jasienė, M., Kočiūtė, D. (2017). Investicijų grąžos įvertinimo atsi-
žvelgiant į riziką problema ir jos sprendimo galimybė. Ekonomika. 
Nr. 79, p. 64-76.

7. Oghenovo, A. (2016). Information production within the venture 
capital market: Implications for economic growth and development, 
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