
PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SANTRAUKOMS 

 

Puslapio nustatymai: visos paraštės 2,5 cm; lapo formatas – A4 (21 cm x 29,7 cm).  

Šrifto reikalavimai: Times New Roman; šrifto dydis – 12 pt.  

Pastraipos formato nustatymai:  

 Lygiavimas – pagal abi puses;  

 Pirmos eilutės atitraukimas – nėra;  

 Pastraipos tarpai – prieš 0 pt; po 0 pt;  

 Eilučių tarpai – viengubas.  

 

Santraukos apimtis 300-400 žodžių. 

Santrauka:  

 Pavadinimas  

 Vardas (-ai) Pavardė (-s) (Išnašoje turi būti pateikta informacija apie autorius)  

 Organizacija / Universitetas, katedra (šalis)  

 Įvadas. Apibūdinamas pasirinktos temos aktualumas, jis turi atvesti iki problemos 

formuluotės.  

 Tikslas. Autorius (-iai) išskiria tyrimo/darbo tikslą. 

 Metodika. Autorius (-iai) išskiria tyrimo/darbo metodus,  naudotus instrumentus, duomenų 

analizės metodus, imtį, etinius principus. 

 Rezultatai. Autorius (-iai) pateikia pagrindinius tyrimo/darbo rezultatus, atitinkančius 

tyrimo/darbo tikslą. 

 Išvados. Čia yra pateikiamos Jūsų pagrindinės mintys atitinkančios išsikeltus uždavinius. 

Išvadų pastraipos neturi būti numeruojamos. 

 Reikšminiai žodžiai. Po santraukos yra pateikiami pagrindiniai žodžiai. Ne daugiau 5 

pagrindinių žodžių. 

 Literatūra. Literatūros sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka. Cituojamos literatūros sąraše iki 5 

pagrindinių šaltinių. Keletas pavyzdžių:  

Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. 2008. Kokybinių tyrimų metodologija: 

vadovėlis vadybos ir administravimo studentams. 1-oji dalis. Klaipėda: S. Jokužio 

leidykla - spaustuvė.  151 p. ISBN 978-9986-31-258-1. 

Kairiūnaitė A. 2013. Tomas Kavaliauskas: „Lietuviško verslo etikos modelis – 

gebėjimas prasisukti” [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 m. balandžio 7 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/interviu/tomas-kavaliauskas-

lietuvisko-verslo-etikos-modelis-gebejimas-prasisukti-599-

307771#ixzz2olWMzEqm.> 

Rerupas C. 2006. Tarp organizacijos nekompetentingumo ir suvokto neišmanymo. 

Personalo vertė ir vadyba: žinynas. [Vilnius]: UAB „Verslo žinios“. ISBN 9955-460-

04-0. 

Sakalauskas V. 2003. Duomenų analizė su STATISTICA: skiriama aukštųjų mokyklų 

studentams. Patais. ir papild. knygos "Statistika su STATISTICA" laida. Vilnius: 

Margi raštai. 235, [1] p. ISBN 9986-09-256-6. 

Vaškaitis E. 2012. Sveikatos turizmas kaip fiziškai aktyvių pramogų plėtros ir sveikos 

gyvensenos Lietuvoje skatinimo veiksnys. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno 

keliu: tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 

leidykla.  p. 149. ISBN 978-9955-18-638-0. 

Йоргенсон М. В., Филлипс Л. Дж. 2004. Дискурс-анализ: теория и метод. 

Харьков: Гуманитарный центр. 334, [1] p. ISBN 966-8324-06-4. 
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