
Patvirtinta VU FLF literatūrologijos magistro studijų programų 
„Intermedialios literatūros studijos“ ir „Literatūros antropologija 
ir kultūra“ komiteto posėdyje 2019 m. spalio 28 d. 

Nurodymai VU FLF literatūrologijos magistro studijų programų „Intermedialios 
literatūros studijos“ ir „Literatūros antropologija ir kultūra“ baigiamųjų darbų 

autoriams 
Magistro baigiamasis darbas rengiamas, ginamas ir vertinamas, vadovaujantis „Bendrąja 
VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka“ ir kitais tai 
reglamentuojančiais dokumentais1, remiantis Mokslo tiriamojo darbo seminaruose įgytomis 
žiniomis apie bendrus reikalavimus tokiam darbui literatūrologijos srityje, visų studijų metu 
išlavintais tiriamojo darbo įgūdžiais ir dirbant su baigiamojo darbo vadovu bei konsultantais. 

Preliminari magistro baigiamojo darbo tema ir numatomas vadovas tvirtinami studijų 
programos komiteto posėdyje II studijų programos semestrą studento prašymo (Priedas Nr. 
1) pagrindu. Galutinė tema ir vadovas, jei keitėsi, tvirtinami studijų programos komiteto 
posėdyje III studijų semestrą ne vėliau kaip spalio 31 d. ta pačia tvarka. Pirminę tiriamą 
medžiagą magistrantas turi skaityti originalo kalba. 
 

Magistro baigiamojo darbo dalys išdėstomos tokia tvarka: 
1) antraštinis lapas (Priedas Nr. 2); 

2) referato lapas: bibliografinis darbo aprašas (pavadinimas nurodomas lietuvių ir anglų 
kalbomis); reikšminiai žodžiai (lietuvių ir anglų kalbomis) ir darbo anotacija 
(lietuvių ir anglų kalbomis, iki 1000 sp. ž. kiekviena); 

3) santrauka lietuvių kalba (ne mažiau 3000 sp. ž.); 

4) turinys; 
5) pratarmė (jei yra); 

6) pagrindinis tekstas: įvadas, darbo dalys, išvados; 
7) bibliografija; 

8) santrauka anglų kalba (ne mažiau 3000 sp. ž.); 
9) priedai (jei yra). 

 
Citatos ir bibliografiniai aprašai tvarkomi pagal žurnalo Colloquia „Atmeną autoriams“2. 

Darbo tekstas rengiamas teksto redaktoriumi, 12 punktų vienu iš standartinių antikvos tipo 
šriftu (pavyzdžiui, Palemonu arba Times New Roman), 1,5 eilutės intervalu, paliekant 3 cm 
kairiąją, 2,5 cm dešiniąją ir 2 cm viršutinę ir apatinę paraštes, puslapius (išskyrus antraštinį) 
numeruojant arabiškais skaitmenimis puslapio apačioje dešinėje. Darbas spausdinamas 
vienoje A4 formato (210x297) lapo pusėje dviem egzemplioriais, kurie pateikiami studijų 
programos administratoriui pagal „Bendrąją VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų 
rengimo, gynimo ir vertinimo tvarką“ (6.2) kartu su skaitmeniniu darbo variantu. Spausdinti 
darbo egzemplioriai pateikiami įrišti; priedai, jei to reikalauja jų apimtis, gali būti įrišti 
atskirai. 
  

                                                        
1 https://www.flf.vu.lt/studijos/baigiamieji-darbai  
2 http://www.llti.lt/lt/colloquia_autoriams/  



[Priedas Nr. 1] 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
Intermedialių literatūros studijų / Literatūros antropologijos ir kultūros 

magistrantūra 
 

................................................................................., 
(vardas,  pavardė) 

 

PRAŠYMAS 
 

Prašau leisti man rašyti magistro darbą tema ......................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

 
Darbo vadovė (-as): ….............……….. 
..............................…………………………….…...... 
 

Esu susipažinusi (-ęs) su magistro darbui keliamais turinio ir formos reikalavimais. 
Įsipareigoju magistro darbą rašyti savarankiškai, tiksliai nurodyti visus jame panaudotus 
šaltinius ir prie jo rašymo prisidėjusius asmenis. Man yra žinoma, kad ištisai arba iš dalies 
nuplagijuoti magistro darbai neginami, o svetimą tekstą arba jo dalį pasisavinę asmenys 
šalinami iš universiteto. 
 

.........................                                                                                     ........................... 
      (data)                                                                                                  (parašas) 

 
 

Darbo vadovė (-as): vadovauti sutinku ................................................................................... 
                                                                                  (data, parašas) 

 
 

Tema patvirtinta studijų programos komiteto posėdyje: ......................................................... 
                                                                                                                (data) 

 
 

Rašyti leidžiama: ……………..…………..................................... 
        (studijų programos komiteto pirmininko parašas, data) 

  



[Priedas Nr. 2] 

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
FILOLOGIJOS FAKULTETAS 

 
 

 

Vardė Pavardė 
 

Intermedialių literatūros studijų /  
Literatūros antropologijos ir kultūros studijų programa 

 
 

 

Darbo antraštė: 
paantraštė 

 

Magistro darbas 
 

 
 

 
Darbo vadovas dr. Vardis Pavardis 

 
Ginti leidžiama _______________ 

20__ m. gegužės __ d. 
 

 
 

 
 

Vilnius, 20__ 


