
Kursinių, bakalaurinių ir magistrinių darbų 
apipavidalinimo reikalavimai  

 Kursinis Bakalaurinis Magistrinis 

Apimtis puslapiais (be priedų) 15-30 25-35 30-40 

Studentai rašantys vieną darbą  1-2 1-2 1-2 

Apipavidalinimo reikalavimai  

• Darbas turi būti atspausdintas ir įrištas  

• Lapų formatas - A4  

• Darbas rašomas viena skiltimi (vienu stulpeliu)  

• Paraštės: viršuje - 2 cm, apačioje - 2 cm, kairėje - 3 cm, dešinėje – 1,5 cm  

• Intervalai tarp teksto eilučių 1 arba 1,5  

• Pastraipos pradedamos su 0,57 cm įtrauka  

• Puslapiai numeruojami dešinėje pusėje: viršuje arba apačioje  

• Darbo dalims naudoti tokius šrifto (TimesNewRoman) nustatymus:  

o pavadinimas - 14 pt, šrifto stilius pusjuodis  

o pagrindinis tekstas - 12 pt, šrifto stilius normalus  

o priedai - 12 pt, šrifto stilius normalus  

o literatūros sąrašas - 12 pt  

o lentelių ir grafikų pavadinimai - 10 pt, šrifto stilius pusjuodis  

Ką rašyti? - Struktūra  

• Titulinis lapas  

• Turinys  

• Sutartinių terminų sąrašas  



• Anotacija  

• Summary 

• Įvadas  

• Pagrindinė dalis  

• Išvados ir rekomendacijos 

• Literatūros sąrašas  

• Priedai (jeigu būtini)  

Titulinis lapas  

Titulinis lapas apipavidalinamas, kaip parodyta pavyzdyje. 

Turinys  

Turinyje pateikiami darbo skyrių, poskyrių ir skirsnių pavadinimai su nuorodomis 
į puslapius. Skyriai, poskyriai ir skirsniai turi būti sunumeruoti arabiškais 
skaitmenimis. Skyriaus, poskyrio ir skirsnio numeriai vienas nuo kito skiriami 
taškais.  
Įvadas, sutrumpinimų sąrašas ir išvados nenumeruojami. Priedai numeruojami 
atskirai.  

Sutartinių ženklų, simbolių, vienetų, trumpinimų ir terminų sąrašas  

Toks sąrašas sudaromas tada, jei ženklų, simbolių, vienetų ir terminų bendras 
skaičius didesnis nei 10 ir kiekvienas iš jų tekste kartojasi daugiau nei 3 kartus.  

Anotacija  

Labai trumpai, 5-6 sakiniais aprašoma darbo esmė, darbo tikslas ir pasiekti 
rezultatai.  

Summary  

• The student should write the title of thesis here, in english.  

• The student should shortly (on a half of page or no more than on one 
page) describe the main goals of work, subjects have been analyzed, 
researched or created, experiments have been done and the conclusions or 
recommendations have been made.  



Įvadas  

Įvade aprašoma darbo tematika, parodomas nagrinėjamos temos aktualumas, 
motyvacija, formuluojamas sprendžiamas uždavinys ir siekiami/pasiekti 
rezultatai.  
 
Perskaičius įvadą turi būti aišku:  

• kokie buvo darbo tikslai  

• kas buvo sukurta, kokios problemos išspręstos, kokie tyrimai vykdyti  

• kokie rezultatai pasiekti  

Pagrindinė dalis  

Pagrindinėje dalyje aprašoma ir pagrindžiama viso darbo metodika, analizuojama 
medžiaga, sukurtos sistemos/modeliai/metodikos/technologijos/algoritmai (toliau 
vadinama - sistemomis*), jų įvertinimai, palyginimai, aprašomi pasiekti 
rezultatai, detalios išvados. Priklausomai nuo darbo pobūdžio jame gali būti šios 
dalys:  

• Motyvacija, bei susijusių darbų aprašymas - jei įvade nepilnai pagrįsta 
darbo motyvacija, ar pats darbas reikalauja tam tikrų susijusių darbų 
detalaus aprašymo.  

• Analizės dalis - jei darbe lyginamos kelios sistemos*, šioje dalyje 
aprašoma atlikta analizė, palyginimai, įvertinimai  

• Kuriamos sistemos* detalus aprašymas, pagrindžiant kiekvieną žingsnį ar 
sugalvotą patobulinimą/naujovę, kodėl buvo priimti tokie sprendimai, 
kokiu rezultatų tikimasi.  

• Atliktų eksperimentų/testų salygos, tikslingumas, ko buvo tikėtasi, kokie 
rezultatai gauti, padarytos išvados  

Šios dalys išvardintos kaip pavyzdys ir nebūtinai turi būti darbe, nes kiekvieno 
darbo struktūra prilauso nuo nagrinėjamos temos, bei tyrimo pobūdžio. 
Konkrečios darbo dalys turėtų būti suderintos su savo darbo vadovu.  

Išvados ir rekomendacijos 

Išvadose ir rekomendacijose gaba detaliai suformuluojamos svarbiausios darbo 
išvados, pateikiamos rekomendacijos atlikto darbo diegimui ir vystymui, bei 
pasiūlymai tolimesniam darbui.  

Literatūros sąrašas  



Šaltinių ir literatūros sąraše pateikiami naudotų šaltinių ir literatūros 
bibliografiniai aprašymai abėcėlės tvarka pagal žemiau pateiktus pavyzdžius. 
Sąrašas numeruojamas rūšiavimui tinkamais identifikatoriais: [AfnYyC], 
kuriame:  

• Jeigu autorius vienas, tai Afn - pirmos trys autoriaus pavardės raidės 
(Pirma didžioji, kitos dvi mažosios).  

• Jeigu autoriai du, tai Afn - pirmosios didžiosios autorių pavardžių raidės.  

• Jeigu autoriai trys, tai Afn - pirmosios didžiosios autorių pavardžių raidės.  

• Jeigu autoriai keturi ir daugiau, tai Afn - pirmosios didžiosios trijų 
pirmųjų autorių pavardžių raidės ir simbolis +.  

• Yy - du simboliai nuo metų galo  

• C - "a", "b", "c" ir t.t. - unikalumui. Naudojama tik tada, kai AfnYy dalis 
nėra unikali.  

Pavyzdys tituliniam lapui, turiniui, literatūrai yra pateikiamas atskirai.  
Pagrindiniame tekste turi būti nuorodos į naudojamus šaltinius.  

Priedai (jeigu būtini)  

Prieduose pateikiamos programų tekstai, lentelės, schemos, paveiksliukai ir kita 
papildoma medžiaga, kuri yra papildanti darbo turinį. Jei lentelės, paveiksliukai 
yra nedideli ir jų nedaug, jie turi būti pateikti pagrindinėje dalyje.  

 


