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Reikalavimai VU Skandinavistikos centre rašomiems mokslo (projektiniams, 
bakalauro, gretutinės specialybės baigiamojo projekto, magistro) darbams 

 
 
Skandinavistikos centre vadovaujamasi tokia mokslinių darbų rašymo tvarka: bakalauro pakopos 
studentai rašo įvairių teorinių dalykų projektinius arba semestrinius darbus, ketvirtame kurse – 
baigiamąjį bakalauro darbą. Pirmųjų kursų darbai rašomi lietuvių kalba, vėlesni – pasirinktinai 
lietuvių, studijuojama skandinavų ar anglų kalba. Skandinavistikos gretutinės specialybės baigiamasis 
projektas rašomas penktąjį (rudens) gretutinių studijų semestrą lietuvių ir anglų, atskirais atvejais, 
skandinavų kalba. Magistro darbas rengiamas dvejus magistrantūros studijų metus, pageidautina, 
studijuojama kalba. 
 
Tyrimų temas ar sritis skelbia vadovai arba studentai kreipiasi į potencialius vadovus dėl savo pačių 
pasirinktos temos. Rinktis temą patiems ypač rekomenduojama rašantiems bakalauro ir magistro 
darbus. Bakalauro darbo temą ir vadovą rekomenduojama pasirinkti ne vėliau kaip iki VII sem. 
pabaigos, magistro – iki II sem. pabaigos; abiem atvejais temos svarstomos ir tvirtinamos minėtų 
semestrų pabaigoje organizuojamuose centro posėdžiuose. 
 
Visų lygmenų darbuose naudojamos literatūros ir empirijos citatos lietuvių, skandinavų ar anglų 
kalbomis pateikiamos originalios. Jei norima, galima pridėti jų vertimus pagal pagrindinę darbo kalbą: 
pavyzdžiui, lietuviškai rašomame darbe skandinavų tyrėjų ir skandinaviškos empirijos citatas galima 
išversti į lietuvių kalbą (išnašoje ar greta originalo), o skandinavų kalba rašomame darbe lietuviškas 
citatas, atitinkamai, į skandinavų kalbą. Kai empirijos citatos neverčiamos, jų aptarimas tekste turi būti 
ypač informatyvus. Prieduose pateikiamos medžiagos versti nereikia. 
 

I. Rašto darbų apimtys ir sudedamosios dalys  

Rašto darbo ir literatūros sąrašo apimtis (rašant 12 punktų šriftu, pusantrinės eilutės intervalu, su 
standartinėmis paraštėmis): 

Projektinio rašto darbo (dirbama 2–4 studentų grupėmis): 10–15 psl. (ne mažiau kaip 3000 žodžių), jei 
dirba du studentai, ir ne mažiau kaip 15 psl. (4500 ž.), jei dirbama trise ar keturiese (be priedų). 
Literatūros sąrašas atitinkamai ne mažiau kaip 15 arba 15–20 pozicijų.  

Bakalauro darbo (be priedų): 30–40 psl. (ne mažiau kaip 9000 žodžių), literatūros – 15–20 pozicijų. 
Bakalauro darbas taip pat gali būti kolektyvinis, tokiu atveju apimtys suderinamos su vadovu. 

Gretutinės specialybės baigiamojo projekto (dirbama 2–3 studentų grupėmis): 30–40 psl. (ne mažiau 
kaip 9000 žodžių), literatūros – 15–20 pozicijų. (Pageidaujantys rašyti individualiai turėtų gauti 
vadovo sutikimą, tokiu atveju darbo apimtis yra 10 psl. ir 10–15 literatūros pozicijų). 
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Magistro darbo apimtis (be priedų): 40–60 psl. (ne mažiau kaip 12 000 žodžių), literatūros – 20–30 
pozicijų. 

Projektiniai rašto darbai rengiami konkretaus dalyko semestro metu konsultuojantis su to dalyko 
dėstytojais. Tai nedideli darbai su empiriniu tyrimu pasirinkta iš siūlomų tema. Darbą sudaro 
antraštinis puslapis, įvadas, teorija/tyrimų apžvalga, empirijos analizė, išvados/apibendrinimas ir 
literatūros sąrašas.  

Baigiamųjų darbų sudedamosios dalys. Baigiamasis rašto darbas susideda iš: 1) antraštinio puslapio, 
2) anotacijos, 3) turinio, 4) jei reikia, pratarmės 5) įvado, 6) jei reikia, atskiros teorinės dalies, 7) 
dėstomosios (analizės) dalies, 8) išvadų, 9) literatūros ir šaltinių sąrašų, 10) santraukos kita kalba bei 
11) jei reikia, priedų. 

Antraštiniame puslapyje išvardyta eilės tvarka turi būti nurodyta: universitetas, fakultetas, katedra, 
darbo autorius (specialybė, kursas), darbo pavadinimas (lietuvių ir studijuojama skandinavų ar anglų 
kalba), rūšis (bakalauro, gretutinės specialybės, magistro darbas), darbo vadovas (laipsnis, vardas, 
pavardė), vieta, metai. Antraštinio puslapio pavyzdžių galima pamatyti pavarčius Centre laikomus 
buvusių studentų darbus. 

Anotacija – tai trumpas, paprastai vienos pastraipos darbo tikslų, rezultatų ir išvadų aprašas. Prie jo dar 
galima pateikti pagrindines darbe vartojamas sąvokas – reikšminius žodžius. 

Turinyje iš eilės nurodomi darbo skyrių ir poskyrių pavadinimai ir puslapių, kuriais jie prasideda, 
numeriai. Pats Turinys čia neįtraukiamas. 

Pratarmė nėra būtina, bet norint joje galima pakalbėti apie darbo atsiradimo ir rašymo aplinkybes, 
temos aktualumą plačiąja prasme. 

Įvadas – tai darbo „vizitinė kortelė“. Jame pristatoma darbo tema, tikslai, pagrindinis klausimas 
(problema), jei reikia, hipotezės, darbo metodas, teorija, sąvokos, medžiaga, apsiribojimai ir darbo 
struktūra. 

Teorinė dalis rašoma tada, jei darbo teorija įvade tik trumpai apžvelgiama ir norima ar reikia pristatyti 
ją plačiau, atskiru skyriumi. Citatas skandinavų, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis tekste reikėtų 
pateikti neverstas. Vertimą norint galima pateikti išnašoje. 

Dėstomoji dalis – plačiausia ir pagrindinė darbo dalis, kurioje, remiantis pasirinktomis teorijomis, jas 
aptariant ir taikant pasirinktus metodus, atliekama konkrečios medžiagos analizė bei aprašomi, 
aptariami, apibendrinami ar įvertinami rezultatai. 

Išvados turi sietis su įvade iškeltais darbo tikslais, hipotezėmis, klausimais, problema; jos gali būti 1–3 
psl. apimties. Išvadose glaustai ir apibendrintai pristatomi tyrimo rezultatai, atsakymas į iškeltą 
klausimą, problemos sprendimas. Išvadų pabaigoje arba atskirame skyriuje visada pravartu pasvarstyti 
apie perspektyvas: kam galima būtų panaudoti darbo rezultatus, kokią reikšmę jie galėtų turėti? 
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Literatūros (teorijos ir kitų tyrimų) ir šaltinių (jūsų analizuojamos medžiagos, pvz., žodynų ar 
verstinės literatūros) sąrašai turi būti sunumeruoti, bibliografijos aprašai tvarkingi, pateikti abėcėlės 
tvarka. Į literatūros sąrašą įtraukiama tik darbe panaudota teorinė literatūra, t. y. tos knygos ar 
straipsniai, kurie darbo tekste cituojami, aptariami ar kitaip nurodomi. 

Santraukoje kita kalba trumpai išdėstoma darbo esmė ir išvados. Jei darbas parašytas lietuvių kalba, 
santrauka turi būti studijuojama skandinavų kalba, ir atvirkščiai. Jei rašoma angliškai, pateikiamos dvi 
santraukos – lietuvių ir skandinavų kalbomis. Priklausomai nuo darbo apimties, santrauka gali būti 1–3 
psl. 

 

II. Bibliografinės nuorodos 

Literatūros sąrašo bibliografiniame apraše turi būti nurodyta: 

a) straipsniui žurnale ar skyriui knygoje: autoriaus/-ių vardas (arba pirma raidė) ir pavardė, straipsnio 
pavadinimas (nepametant paantraštės), leidinio pavadinimas ir straipsnio puslapiai tame leidinyje, 
pvz.: 

Kristiansen, Tore (2009), The macro-level social meanings of late-modern Danish accents, Acta Linguistica 
Hafniensia 41: 1, 167–192. 

Kristiansen, T. 1998. Social meaning and norm-ideals for speech in a Danish community. In Jaworski A., N. 
Coupland and D. Galasiński (eds.) Metalanguage. Social and Ideological Perspectives. Mouton de Gruyter. 
167–192. 

Dėmesio: jei tekstas spausdinamas ne žurnale, o knygoje, nurodoma knygos redaktoriai ir leidykla, 
leidimo vieta. 

b) knygai: autoriaus/-ių vardas (arba pirma raidė) ir pavardė, knygos pavadinimas (nepametant 
paantraštės), knygos leidimo miestas ir leidykla, pvz.: 

Niedzielski, N. A. and D. R. Preston. 2003. Folk Linguistics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 

Haugen, Einar, The Scandinavian Languages. An Introduction to their History, London: Faber & Faber Ltd, 
1976. 

Dėmesio:  abiem atvejais (a ir b) žurnalų ir knygų pavadinimai rašomi kursyvu. 

Tekste literatūrą galima nurodyti dviem būdais: 

1) pačiame tekste trumpai. Pvz.: Kaip teigia Haugenas (1976: 68), [...]. Arba: Teigiama, kad [...] 
(Haugen 1976: 68). 

(Visas bibliografinis aprašas pateikiamas literatūros sąraše). 
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2) teksto išnašoje visą informaciją kaip literatūros sąraše arba trumpai, pvz., taip: 

      1 Haugen, Einar, The Scandinavian Languages, 68 p.  

Atkreipkite dėmesį, kad literatūros nurodymo būdu esama įvairių! Ir literatūros sąrašo, ir 
tekste/išnašose pateikiamų nuorodų reikalavimai būna skirtingi. Informacija gali būti pateikiama 
naudojant taškus, kablelius, skliaustus ir jų kombinacijas. Gali skirtis informacijos eiliškumas 
(autoriaus vardo, knygos redaktorių ir pan.). Taigi, jeigu dėstytojas nenurodo, kurį būdą rinktis, 
pasirinkite jums patinkantį ir SISTEMINGAI, NUOSEKLIAI jo vieno laikykitės. 

 

III. Vadovavimas rašto darbui  

Pasirinkti baigiamojo darbo vadovą/temą ir pranešti apie tai Centro reikalų tvarkytojai studentai turėtų 
pagal fakultete galiojančią tvarką. Studentai, besistažuojantys ar stažavęsi kituose universitetuose ir 
ten susitarę dėl konsultacijų ar vadovavimo darbui, turi apie tai informuoti Centro vedėją. 

Temas baigiamiesiems darbams studentai renkasi patys, padedami vadovų, arba vadovams siūlant 
temas. Rekomenduojama rašyti darbą tos srities, kokios kalbamąjį semestrą skaitomas teorinis kursas: 
taip lengviau rasti aktualių tirtinų klausimų, galima toliau gilintis į dėstytą teoriją, taikyti pristatytus 
metodus. Tačiau jei rūpi kitos temos ar norima tęsti ankstesnį darbą, visada galima ieškoti vadovo ir 
rašyti dominančios srities darbą. 

Projektiniams rašto darbams temas siūlo ir vadovauja to dalyko dėstytojai. 

 

IV. Rašto darbo vertinimo kriterijai 

Darbas turi būti parašytas savarankiškai, korektiškai nurodant visus naudotus šaltinius. Citavimo 
reikalavimų nesilaikymas ir teksto ar jo dalies autorystės pasisavinimas vertinama kaip plagiato faktas. 
Tokiu atveju byla perduodama fakulteto studijų reikalų administracijai. Už plagiatą, kaip vieną iš 
didžiausių akademinės etikos pažeidimų, studentas gali būti pašalintas iš universiteto. 
 
Moksliniu rašto darbu Skandinavistikos centre laikomas raštu pateiktas mokslinis kokios nors 
konkrečios problemos tyrimas. Šio žanro darbui keliami kokybės reikalavimai grindžiami tokiais 
pagrindiniais kriterijais: sugebėjimu taikyti teorines ir metodines žinias, analizuoti, argumentuoti, 
kritiškai atsirinkti ir įvertinti reikalingą informaciją (literatūrą), kryptingai siekti išsikelto tikslo, 
atsakymo į pagrindinį klausimą ar problemos sprendimo. Pagrindinis darbo klausimas, argumentas 
vertinamas pagal tai, ar jis turi mokslinę vertę, ar yra aiškiai apibrėžtas, ne per platus, ne per siauras. 
Be to, žiūrima, kaip išstudijuota mokslinė tiriamosios srities literatūra, ar pasinaudota pagrindiniais 
straipsniais ir veikalais įvairiomis kalbomis. 

Projektiniu rašto darbu studentų grupė turi parodyti, kad jie ne vien turi tam tikrų žinių, bet jas 
suvokia ir sugeba pritaikyti savo tikslams bei gali analizuoti pačių susirinktą medžiagą. Bakalauro, 
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gretutinės specialybės baigiamasis ar magistro darbas, be analizės sugebėjimų, turėtų rodyti autoriaus 
ar autorių sugebėjimą įžvelgti visumą, apibendrinti ir įvertinti gautus rezultatus. 

Darbas turi būti parašytas sklandžia ir taisyklinga moksline kalba, techniškai tvarkingas, apgalvoto 
maketo ir šriftų. 

Baigiamuosius darbus rašantys bakalauro ir magistro pakopos studentai dalyvauja Centro studentų 
moksliniame seminare. 

 

Bendrieji vertinimo kriterijai ir jų svoris 

Turinys (80 proc.): teorinis pasirengimas (apsiskaitymas, sąvokų naudojimas), empirijos apimtis, 
analizės kokybė (gilumas, išsamumas), interpretacijų kokybė (savarankiškumas, kritiškumas). Darbo 
įforminimas (10 proc.): struktūra, kalba (dalykiškumas, korektūra), bibliografinių nuorodų ir 
literatūros sąrašo tvarkingas pateikimas). 

Žodinis pristatymas (10 proc.): žiūrima, kaip aiškiai ir struktūruotai tyrimas pristatomas auditorijai – 
kaip atskleidžiami tikslai ir metodai, kaip paaiškinamos ir naudojamos sąvokos, ar gebama atrinkti 
esminius dalykus, pristatyti atlikto tyrimo kontekstą (kas, kaip ir kodėl buvo tirta, kas nauja atrasta), ar 
pateikiama savo rezultatų iliustracijų (pavyzdžių), ar prie jų nurodomi šaltiniai, kaip vedama prie 
išvadų, kaip gebama apibendrinti, ar svarstoma apie darbo privalumus, trūkumus, perspektyvas. Iš 
formalių dalykų atkreipiamas dėmesys ar prie citatų nurodomi jų autoriai, ar nepalikta korektūros 
klaidų, ar skaidrės estetiškos, ar tekstas tinkamo dydžio, ar gerai matosi auditorijoje, ar nurodyta 
naudota literatūra. Baigiamųjų darbų atveju taip pat atsižvelgiama į tai, kaip studentas atsako į 
oponento ir kitų klausytojų pateikiamus klausimus ir parodo, kaip jis išmano ir suvokia savo tirtą sritį 
ir problemą. 

Vertinimas pažymiu 

Grupinių darbų vertinimo būdą studentai gali pasirinkti patys iš dviejų variantų: 1) visi autoriai gali 
būti vertinami vienodu balu, neatsižvelgiant į individualų indėlį; 2) darbo koncepcija, įvadas, išvados, 
apiforminimas vertinamas bendru balu, o atskiros darbo dalys, prie kurių nurodytos autorių pavardės, 
vertinamos atskiru balu ir kiekvienam autoriui išvedamas individualus pažymys. 

Vertinimai “puikiai” ir “labai gerai” (10 ir 9 balai) rašomi už savarankišką ir originalų darbą, 
kuriame studentas aiškiai suformuluoja tyrimo problemą ir tikslą, demonstruoja išsamias ir užtikrintas 
disciplinos žinias, sugebėjimą taikyti disciplinos teorijas ir metodus žinomoms ar naujai iškilusioms 
problemoms spręsti, sugebėjimą argumentuoti, daryti apibendrinimus, sieti skirtingas teksto dalis. 

Vertinimai “gerai” ir “pakankamai” (8 ir 7 balai) rašomi už išsamų darbą su išsamia empirine ir 
teorine medžiaga, sisteminga analize, skiriamus esminius ir neesminius dalykus, tačiau mažiau 
savarankišką ir argumentuojantį, nekeliantį ir nesprendžiantį originalios mokslinės problemos. 
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Vertinimai “patenkinamai” ir “silpnai” (6 ir 5 balai) rašomi už neišsamų, nenuoseklų, neaiškios 
metodikos darbą, pateikiantį tik neargumentuotą aprašomojo pobūdžio medžiagą, teorijos konspektą 
be konkrečios problemos, nevykdantį išsikeltų tikslų, neturintį pamatuotų ir įrodytų išvadų, nesiejantį 
atskirų teksto dalių. 

Aukštesnį ar žemesnį iš pateiktos balų poros (10 ir 9, 8 ir 7, 6 ir 5) vertinimą lemia tai, kaip ir kiek 
darbe atsispindi išvardytosios darbo ypatybės.  

Pažymiais įvertinti projektiniai darbai saugomi vadovo vieną mėnesį nuo įvertinimo dienos. 
Baigiamieji rašto darbai lieka Centro bibliotekoje. 

 

V. Baigiamojo darbo gynimas  

 
Baigiamieji pagrindinės specialybės darbai 
 
Baigiamieji pagrindinės specialybės darbai ginami tik egzaminų sesijų (žiemos arba pavasario) metu. 
Gynimo datą nustato Skandinavistikos centro Baigiamųjų darbų gynimo komisija. 

Galutinis darbo variantas (1 popierinis egz. ir CD) turi būti įteiktas Skandinavistikos centro 
administratorei ne vėliau kaip fakulteto administracijos nurodytą dieną. Prieš tai turi būti gautas 
vadovo įvertinimas, ar darbas atitinka šiuose reikalavimuose nurodytus formaliuosius (darbo apimties 
ir literatūros sąrašo) ir moksliškumo reikalavimus. Jei taip, vadovas antraštiniame lape įrašo “Ginti 
leidžiama”. Jei darbas neatitinka formaliųjų ar moksliškumo reikalavimų, ginti neleidžiama. Ginamo 
darbo oponentas turi pateikti recenziją ir galimus klausimus studentui likus bent vienai dienai iki 
gynimo. 

Bakalauro, magistro darbo gynimas yra viešas, jame dalyvauja Centro sudaryta rašto darbų gynimo 
komisija, darbų vadovai, oponentai, kolegos studentai, svečiai. Gynimo procedūra yra tokia: 1) 
bakalaurininkas ar magistrantas pristato darbą (20 min.) ir atsako į klausytojų klausimus; 2) darbą ir 
rašymo procesą trumpai pristato darbo vadovas (jei vadovas – užsienietis ir negali atvykti, studentas 
privalo pasirūpinti gauti jo raštišką atsiliepimą apie darbą; tokiu atveju atsiliepimą perskaito kuris nors 
iš komisijos narių); 3) žodis suteikiamas oponentui (oponentui negalėjus atvykti, perskaitoma 
recenzija); 4) darbo autorius atsako į oponento klausimus, vyksta diskusija; 5) darbo autoriui 
suteikiamas baigiamasis žodis. 

Darbai vertinami uždarame gynimo komisijos, vadovo ir oponento posėdyje. Išsiskyrus nuomonėms, 
lemiamas būna oponento vertinimas. Rezultatai paskelbiami tą pačią dieną, pasibaigus visiems darbų 
pristatymams. Jei rezultatas studento netenkina, jis turi teisę ne vėliau kaip per tris dienas nuo 
įvertinimo paskelbimo motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto egzaminų apeliacinę komisiją. 

 
Baigiamieji gretutinės specialybės darbai 
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Parengtus darbus studentai pristato žodžiu per gruodžio mėnesį rengiamą darbo gynimui skirtą 
seminarą. 
 
Gretutinės specialybės baigiamasis darbas vadovui pateikiamas iki sausio 6 d. Galutinis darbo 
variantas (1 spausdintas egz. su vadovo prierašu „Ginti leidžiama“ ir pdf elektroninė versija) 
pateikiami Skandinavistikos centro administratorei iki sausio 15 d. 17 val. Darbą nepriklausomai 
vienas nuo kito vertina du Studijų komiteto paskirti dėstytojai, remdamiesi IV sk. minėtais studentų 
mokslinių darbų vertinimo kriterijais. 
 
 
Studentai, išvykę pagal Erasmus programą ir jos metu parengę rašto darbą, kuris atitinka šiame 
dokumente numatytus baigiamajam projektui keliamus reikalavimus ir už kurį kreditai nebuvo 
panaudoti kitaip, turi teisę darbą pristatyti kaip baigiamąjį projektą. Tokiu atveju paliekamas galioti 
arba, jei reikia, konvertuojamas kitame universitete gautas įvertinimas. 

 

Rekomenduojame paskaityti: 

Rienecker, Lotte, Peter Stray, Jørgensen, Kaip rašyti mokslinį darbą, Vilnius: Aidai, 2003. 


