
REIKALAVIMAI STRAIPSNIUI 

Straipsnius studentai rengia konsultuojami dėstytojo. Straipsnio apimtis - iki 6 puslapių. Teksto redaktorius – 

Microsoft Word, šriftas – Times New Roman, abipusė lygiuotė, paraštės – 2,0 cm., pastraipas pradėti su 0,5 cm 

įtrauka.  

Straipsnyje naudojamų šriftų tipai ir dydžiai pateikiami 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Straipsnyje naudojamų šriftų dydžių ir tipų lentelė 

Straipsnio dalis Šrifto dydis Lygiuotė Šrifto tipas 

PAVADINIMAS 12 centre PARYŠKINTAS, 

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 

Autorius, vadovas 11 centre Paryškintas, mažosiomis raidėmis 

Institucija, fakultetas, studijų programa 11 centre Kursyvas, mažosiomis raidėmis 

Anotacija. Anotacijos tekstas 10 abipusė Tik žodis „Anotacija“ paryškintas, 

mažosios raidės 

Reikšminiai žodžiai: tekstas 10 abipusė Tik žodžiai „Reikšminiai žodžiai“ 

paryškinti, mažosios raidės 

ĮVADO IR TEKSTO SKYRIŲ 

PAVADINIMAI 

11 centre PARYŠKINTA, DIDŽIOSIOMIS 

RAIDĖMIS 

Pagrindinis tekstas 11 abipusė Mažosios raidės 

Lentelių pavadinimai 11 centre Žodis „lentelė“ paryškintas, 

mažosios raidės 

Lentelių tekstas 10 centre Lentelės centruojamos, mažosios 

raidės 

Paveikslų pavadinimai 11 centre Žodis „pav.“ paryškintas, mažosios 

raidės 

LITERATŪRA 10 centre PARYŠKINTAS, DIDŽIOSIOS 

RAIDĖS 

Literatūros sąrašas 10 abipusė Mažosios raidės 

 

 

TOLIAU PATEIKIAMAS STRAIPSNIO ŠABLONAS 

 

 

 

 



STRAIPSNIO PAVADINIMAS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS [Times New Roman, 12 pt, Bold, 

centre] 

 

Autoriaus vardas pavardė, vadovo vardas pavardė [Times New Roman, 11 pt, Bold, centre] 

Institucija, fakultetas, studijų programa [Times New Roman, 11 pt, Bold, Italics] 

 

Anotacija [Times New Roman, 10 pt, Bold]. Anotacija rašoma ta kalba, kuria parašytas straipsnis. Joje glaustai aprašomas 

straipsnio turinys, nurodomi pagrindiniai straipsnyje analizuojami klausimai. Tekstą turi sudaryti ne daugiau kaip 150 

žodžių [Times New Roman, 10 pt]. 

Reikšminiai žodžiai [Times New Roman, 10 pt, Bold]: nurodomi 2-5 straipsnio reikšminiai žodžiai arba junginiai, kurie 

vienas nuo kito atskiriami kableliais [Times New Roman, 10 pt]. 

 

ĮVADAS [Times New Roman, 11 pt, Bold, centre] 

Įvado tekste turi būti aptarta nagrinėjamos temos problematika ir aktualumas, suformuluotas tyrimo objektas,  

tyrimo tikslas, uždaviniai, išskirti tyrimo metodai [Times New Roman, 11 pt]. 

Temos aktualumas. Tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, 

tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas... 

Tyrimo tikslas. Vienu sakiniu apibūdinama, ko siekiama šiuo tyrimu. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Pirmas uždavinys 

2. Antras uždavinys 

3. ... 

Tyrimo metodai: išvardijami naudojami tyrimo metodai. 

 

SKYRIŲ PAVADINIMAI [Times New Roman, 11 pt, Bold, centre] 

Tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, 

tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas, tekstas... [Times New Roman, 11 pt]. 

Straipsnyje esančios lentelės turi būti centruojamos, numeruojamos arabiškais skaitmenimis ir turėti 

pavadinimus. Lentelės numeris ir žodis „lentelė“ rašomi paryškintai. 

 

2 lentelė. Lentelės pavadinimas [Times New Roman, 11 pt, centre] 

Lentelės tekstas [Times New Roman, 10 pt] 

x xx xxx xxxx 

 



Straipsnyje esantys paveikslai (grafikai, schemos, diagramos, nuotraukos ir pan.) turi būti numeruojami 

arabiškais skaitmenimis ir išdėstyti centre. Paveikslo numeris ir pavadinimas rašomi po paveikslu [Times New 

Roman, 11 pt], centruotai, žodis „pav.“ paryškinamas. 

 

 

1 pav. Pavadinimas [Times New Roman, 11 pt, centre] 

 

IŠVADOS [Times New Roman, 11 pt, Bold, centre] 

1. Pirma išvada. Išvados numeruojamos ir turi koreliuoti su išsikeltais uždaviniai [Times New Roman, 11 pt]. 

2. Antra išvada. 

3. .... 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS [Times New Roman, 10 pt, Bold, centre] 

Literatūros sąrašas nenumeruojamas, pateikiamas abėcėlės tvarka [Times New Roman, 10 pt]. Bibliografiniai aprašai 

turi būti sudaryti pagal APA tarptautines taisykles. 

A ... 

B ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.lt/url?sa=i&url=https://learningspy.co.uk/featured/how-to-explain-schema/&psig=AOvVaw2GhJXbn_j5vKbt-WjbN7Qs&ust=1574410689693000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjb85Dv-uUCFQAAAAAdAAAAABAJ

