
 

 

 

STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA 

REIKALAVIMAI LEIDINIO „MOKSLO ŠAKNYS 2023“ STRAIPSNIAMS 
 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

MOKSLO ŠAKNYS – periodinis studentų tiriamųjų darbų spausdintas leidinys (ISSN 2351-

5694), kuriame publikuojami darbai, atitinkantys mokslo taikomųjų straipsnių reikalavimus. Straipsnis 

turi būti parašytas moksliniu stiliumi, taisyklinga lietuvių arba užsienio kalba, be klaidų, aiškiai, 

nuosekliai dėstant mintis, vartojant konkrečias profesinės kalbos sąvokas, tikslius terminus. Būtinos 

nuorodos į informacijos šaltinius. 

Straipsnio apimtis –  4–6 puslapiai, formatas A4. Straipsnio puslapiai nenumeruojami.  
 

2. STRAIPSNIO STRUKTŪRA  

Privaloma straipsnio struktūra: 

ĮVADAS (iki 1 puslapio), kuriame pagrindžiamas temos/tyrimo aktualumas, naujumas, 

trumpai pristatoma problema, nurodomas tyrimo tikslas, tyrimo uždaviniai (numeruojami), tyrimo 

objektas, tyrimo metodai.  

PAGRINDINĖ DALIS, kurioje apibendrinamos teorinės žinios, pateikiama tyrimo metodika, 

tyrimo duomenys ir rezultatų analizė. Pagrindinę dalį gali sudaryti keli skyriai.  

IŠVADOS, atitinkančios iškeltus uždavinius. 

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS (numeruojamas), parengtas pagal studijų rašto 

darbų įforminimo reikalavimus, žr., https://panko.lt/2016/01/29/studiju-rasto-darbu-iforminimo-

reikalavimai/ 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS ANGLŲ KALBA ir santrauka (iki 1000 spaudos ženklų). 

Straipsniams, parašytiems užsienio kalba, pateikiama lietuviška santrauka. 
 

3. REIKALAVIMAI STRAIPSNIO ĮFORMINIMUI 

3.1. Teksto įforminimas 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS (14 pt, Bold). 

Autoriaus vardas ir pavardė (11 pt, Bold) 

Studijų programa (11 pt, Italic). 

Darbo vadovas – mokslo laipsnis, vardas ir pavardė (11 pt). 

Institucija (11 pt, Italic) 

 

Anotacija (iki 500 spaudos ženklų), trumpai nusakanti straipsnio esmę (11 pt, Italic). 

 

Straipsnis rengiamas teksto redaktoriumi Microsoft Office Word ir pateikiamas .doc arba 

.docx formatais. A4 dydžio puslapio formato paraštės: kairioji – 3 cm; dešinioji – 1 cm; viršutinė ir 

apatinė – po 2 cm.  

Pagrindinis tekstas rašomas Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu. Intervalas tarp eilučių –

viengubas, naudojama abipusė lygiuotė. Pastraipos pirmojo sakinio įtrauka 1,5 cm. 

https://panko.lt/2016/01/29/studiju-rasto-darbu-iforminimo-reikalavimai/
https://panko.lt/2016/01/29/studiju-rasto-darbu-iforminimo-reikalavimai/


 

 

Atskirų straipsnio dalių pavadinimai rašomi pastorintomis didžiosiomis raidėmis, Times New 

Roman šriftu, 12 pt dydžiu, išdėstomi centruotai. Prieš straipsnio dalies pavadinimą paliekamas vienos 

eilutės tarpas (12 pt), o po juo –  pusės eilutės tarpas (6 pt). Atskirų straipsnio elementų šrifto dydžiai ir 

stiliai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Šrifto dydžiai ir stiliai 

3.2. Lentelių ir paveikslų įforminimas  

Straipsnio lentelės ir paveikslai (diagramos, grafikai, žemėlapiai, logotipai, schemos, 

nuotraukos ir kt.) numeruojami arabiškais skaitmenimis. Paveikslai turi savo numeravimo eilę, lentelės 

– savo, pvz. straipsnyje gali būti ir 1 lentelė, ir 1 paveikslas. Numeracija ištisinė, nuosekliai tęsiama per 

visą straipsnį.  

Lentelės numeris rašomas virš lentelės prie dešiniosios paraštės pagrindiniu šriftu, o 

pavadinimas – virš lentelės, centruotai paraščių atžvilgiu ir paryškintu šriftu, pvz.:  

2 lentelė 

Tiriamųjų grupių rezultatai 

Eil. 

Nr. 
Grupės A rezultatas B rezultatas C rezultatas 

1. X grupė 125,2 12,78 915 

2. Y grupė 79,5 10,05 1005 

3. Z grupė 139,5 13,00 98 

Stulpelyje skaičiai lygiuojami pagal dešimtainės trupmenos kablelio vietą. Tekste būtinai turi 

būti nuoroda į lentelę pvz., (žr. 2 lentelė). Po lentele paliekamas vienos eilutės tarpas. 

Paveikslo pavadinimas ir numeris rašomi po paveikslu, centruotai, paveikslo pavadinimas 

paryškinamas (žr. 1 pav.). 

 Lygiuotė 
Šrifto 

dydis 
Šrifto stilius 

Pavadinimas (didžiosiomis raidėmis) Centruotai 14 PARYŠKINTAS 

Autoriaus vardas ir pavardė Centruotai 11 Paryškintas  

Studijų programa Centruotai 11 Kursyvas  

Darbo vadovo mokslo laipsnis, 

vardas ir pavardė 
Centruotai 11 Normalus 

Institucija Centruotai 11 Kursyvas  

Anotacijos tekstas Abipusė 11 Kursyvas 

Pagrindinis tekstas  Abipusė 12 Normalus 

Pagrindinio teksto skyrių 

pavadinimai 
Centruotai 12 PARYŠKINTAS 

Lentelių tekstas Pagal kairiąją kraštinę 11 Normalus 

Lentelių skaičiai 
Pagal dešimtainės 

trupmenos kablelio vietą 
11 Normalus 

Lentelių ir paveikslų pavadinimai Centruotai 12 Paryškintas 

Informacijos šaltinių sąrašas Pagal kairiąją paraštę 11 Normalus 

Straipsnio pavadinimas užsienio 

kalba 
Centruotai 11 Paryškintas 

Santrauka užsienio kalba Abipusė 11 Kursyvas 



 

 

 
1 pav. Studentų skaičiaus pokyčiai 2022–2023 metais 

Paveikslas turi būti aiškus, o kiekvienas jo elementas – gerai matomas ir įskaitomas. 

Optimalus paveikslo dydis – trečdalis puslapio. Tekste būtinai turi būti nuoroda į paveikslą pvz., (žr. 1 

pav.). Prieš paveikslą ir po juo paliekamas vienos eilutės tarpas.  

Dėmesio, leidinys bus nespalvotas, tad prieš siųsdami straipsnį įsitikinkite, ar Jūsų diagramų 

ir kitų paveikslų nespalvotos kopijos yra informatyvios.  


