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Studentų mokslinė – praktinė konferencija  
 

MOKSLAS IR STUDIJOS 2017: TEORIJA IR PRAKTIKA 

 2017 m. gegužės 11 d. 

 

KVIETIMAS 

 

Kviečiame studentus ir jų mokslinius vadovus dalyvauti konferencijoje „Mokslas ir studijos 2017: teorija ir 

praktika“, diskutuoti aktualiais teisės, vadybos, ekonomikos ir informacinių komunikacinių technologijų klausimais, 

pristatyti atliktų tyrimų rezultatus.   

 

Konferencijos dalyvio mokesčio nėra. Pranešėjams  ir jų vadovams išduosime pažymėjimus. 

 

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami konferencijos straipsnių leidinyje 

„Mokslas ir studijos 2017: teorija ir praktika“ (CD).  

 

SVARBI INFORMACIJA  

 

Dalyvio anketą rasite prisegtame dokumente arba tinklalapyje http://www.slk.lt/mokslas/moksliniai-renginiai/moksline-

praktine_konferencija_2017.  

Registruotis galima iki 2017 04 28. 

Straipsnio pateikimo data – iki 2017 05 05 (adresu konferencija@slk.lt).  

Pranešimo pateikimo data – iki 2017 05 05 (adresu konferencija@slk.lt).  

Konferencija vyks 2017 05 11. 

Konferencijos vieta – Šiaurės Lietuvos kolegija (Tilžės g. 22, Šiauliai). 

 

Bus sudaryta galimybė skaityti pranešimus nuotoliniu būdu. 

 

NUMATOMA KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ  

 

09.30–10.00   Dalyvių registracija. 

10.00–11.00   Plenarinis posėdis. 

11.00–11.30   Kavos pertrauka. 

11.30–14.30   Darbas sekcijose. 

14.30–15.00   Konferencijos aptarimas, diskusijos. 

 

Pranešimo trukmė su diskusija – 15 min. Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. 

 

ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 

Pirmininkė – Audronė Rimkevičienė, Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.  

Nariai:  

Viktorija Steponavičiūtė, Studentų atstovybės prezidentė; 

Tomas Bersėnas, Nuotolinių studijų centro vadovas;  

Ieva Gailevičiūtė, Studijų programų koordinatorė, 

Rasa Lopetaitė, Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė. 
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REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS 

 

Straipsnio struktūra turi atitikti mokslo straipsniams būdingą struktūrą, t. y. jame turi būti išskirtos tokios dalys: 

 Įvadas. Čia turi būti suformuluotas tyrimo tikslas, aptarta nagrinėjamos temos problema, aktualumas ir jos 

ištirtumo laipsnis, nurodomi tyrimo metodai. 

 Analizė. 

 Išvados. 

 Literatūros sąrašas. Tekste reikia  pateikti nuorodas į kitų autorių darbus, kurie turi būti nurodyti literatūros 

sąraše. Į literatūros sąrašą įtraukti tik tuos šaltinius, kurie aptariami straipsnyje. Pateikiant literatūros nuorodas 

tekste, nurodyti autoriaus pavardę ir leidimo metus. 

 Santrauka. Rašoma straipsnio pabaigoje anglų kalba apie 600 spaudos ženklų. 

         

  Straipsnio apimtis: 3–8 A4 formato lapai. 

 

        Straipsnio įforminimas: 

 Straipsnio tekstas turi būti maketuojamas naudojant MS Word teksto redaktorių, šriftas – Times New Roman. 

 Medžiagos maketas – viena skiltis; eilutės protarpis – 1.0; paraštės: viršutinė - 2 cm, apatinė – 2 cm, kairė – 3 

cm, dešinė – 1cm. 

 Autoriai atsako už straipsnių turinį ir kalbos taisyklingumą.  

 Naudokite nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai: 
 

Audronė Rimkevičienė  

Pavaduotoja akademinei veiklai  

+370 69 921 801 arba  

(8 41) 525 100 

el. paštas rimkeviciene.audrone@slk.lt 

 

   Ieva Gailevičiūtė  

   Studijų programų koordinatorė  

   +370 67 9432 636 arba  

   (8 41) 525 100 

    el. paštas gaileviciute.ieva@slk.lt  

     

Tomas Bersėnas 

Nuotolinių studijų centro vadovas 

+370 69 959 968 arba  

(8 41) 525 100 

el. paštas bersėnas.tomas@slk.lt 

 
 

 
Šrifto dydis, 

lygiavimas 

Šrifto stilius 

Pavadinimas  14, centrinis 

(DIDŽIOSIOS 

RAIDĖS)  

RYŠKUS  

Autorius  12, centrinis  Ryškus  

Organizacija  10, centrinis  Kursyvas  

Anotacija  10, abipusis  Normalus  

Pagrindinis tekstas  11, abipusis  Normalus  

Lentelių tekstas  10  Normalus  

Lentelių, paveikslų 

numeracija  

10, dešinysis 

lygiavimas  

Kursyvas  

Lentelių pavadinimai  10, centrinis  Ryškus  

Paveikslų numeracija  10, centrinis  Ryškus  

Paveikslų pavadinimai ir 

šaltiniai  

10, centrinis  Normalus  

Literatūros šaltinių 

tekstas  

10  Normalus  

Summary  10, abipusis  Normalus  
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