Recenzija
1. Darbo pavadinimas ............. (autoriai)
2. Ar darbas aktualus? ............
3. Ar aiškus tyrimų tikslas? ............
4. Ar aiškus tyrimų objektas? ............
5. Ar pakankama tyrimų imtis? ...............
6.

Ar informatyvus ir patikimas tyrimo būdas?.............

7. Ar tinkamas tyrimo duomenų apdorojimo būdas? .............
8. Ar tyrimų rezultatai apibendrinti, ar diskutuojama su kitais mokslininkais atlikusiais panašius
tyrimus? ................
9. Ar logiškos išvados? Ar aiškus išvadų originalumas? ..................
10. Ar gautos išvados atitinka tyrimo uždavinius ir hipotezę? .................
11. Ar tinkamai pateiktos rezultatų lentelės? .................
12. Ar tinkamai pateikti paveikslai? .............
13. Ar pateiktos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis? Ar jos išsamios? ............
14. Ar tinkamai sudarytas literatūros sąrašas? Ar neviršija 15 šaltinių, kaip nurodoma reikalavimuose?
...................
15. Kitos pastabos. ...........................

Galutinė išvada
..................

Recenzentas
Data

........................................

2014 m. .............. mėn. ............. d.

Parašas.......................................

STRAIPSNIO STRUKTŪROS IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI:
Straipsnio struktūros ir įforminimo reikalavimai:
Antraštinis puslapis: 1) trumpas ir informatyvus straipsnio pavadinimas; 2) autorių vardai ir pavardės, mokslo
vardai ir laipsniai; 3) institucijos, kurioje atliktas tiriamasis darbas, pavadinimas; 4) autoriaus, atsakingo už
korespondenciją, susijusią su pateiktu straipsniu, vardas, pavardė, adresas, telefono (fakso) numeris, elektroninio
pašto adresas, 5) visų bendraautorių mokslinio darbo kryptys ir elektroniniai adresai.
Santrauka (ne mažiau kaip 400 žodžių) lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje nurodomas tyrimo tikslas,
objektas, trumpai aprašoma metodika, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados.
Raktažodžiai: 3–5 informatyvūs žodžiai ar frazės.
Įvadas (iki 300 žodžių). Jame nurodoma tyrimo problema, aktualumas, ištirtumo laipsnis, žymiausi tos srities
mokslo darbai, tikslas. Skyriuje cituojami literatūros šaltiniai turi turėti tiesioginį ryšį su eksperimento tikslu.
Tyrimo metodai. Aprašomi originalūs metodai arba pateikiamos nuorodos į literatūroje aprašytus standartinius
metodus. Tyrimo metodai ir organizavimas turi būti aiškiai išdėstyti.
Tyrimo rezultatai. Išsamiai aprašomi gauti rezultatai, pažymimas jų statistinis reikšmingumas, pateikiamos
lentelės ir paveikslai.
Tyrimo rezultatų aptarimas ir išvados. Tyrimo rezultatai lyginami su kitų autorių skelbtais duomenimis,
atradimais, įvertinami jų tapatumai ir skirtumai.
Pateikiamos aiškios ir logiškos išvados, paremtos tyrimo rezultatais.
Literatūra. Literatūros sąraše cituojama tik publikuota mokslinė medžiaga. Cituojamų literatūros šaltinių turi būti
ne daugiau kaip 15. Literatūros sąraše šaltiniai numeruojami ir vardijami abėcėlės tvarka pagal pirmojo autoriaus
pavardę. Pirma vardijami šaltiniai lotyniškais rašmenimis, paskui – slaviškais.
Literatūros aprašo pavyzdžiai:
1. Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Physiologist, 48, 574–576.
2. Štaras, V., Arelis, A., Venclovaitė, L. (2001). Lietuvos moterų irkluotojų treniruotės vyksmo ypatumai. Sporto
mokslas, 4(26), 28–31.
3. Stonkus, S. (Red.) (2002). Sporto terminų žodynas (II leid.). Kaunas: LKKA.
Straipsnio tekstas turi būti surinktas kompiuteriu A4 lapo formatu „Times New Roman“ šriftu, 12 pt. Puslapiai
turi būti numeruojami viršutiniame dešiniame krašte, pradedant antraštiniu puslapiu, kuris pažymimas pirmuoju
numeriu.
Skenuotų paveikslų pavadinimai pateikiami po paveikslais surinkti „Microsoft Word“ programa. Paveikslai
žymimi eilės tvarka arabiškais skaitmenimis, pateikiami tik nespalvoti.
Kiekviena lentelė privalo turėti trumpą antraštę ir virš jos pažymėtą lentelės numerį. Visi paaiškinimai turi būti
tekste arba trumpame priede, išspausdintame po lentele.
Jei paveikslai ir lentelės padaryti „Microsoft Exel“ programa ir perkelti į programą „Microsoft Word“, tai reikia
pateikti atskirai ir „Microsoft Exel“ programa padarytus originalius failus.
Neatitinkantys reikalavimų ir netvarkingai parengti straipsniai bus grąžinami autoriams be įvertinimo.

