
Referato rengimo metodiniai nurodymai 

 

Referato struktūra. Referatą sudaro: 
� titulinis lapas;  
� turinys;  
� įvadas;  
� d÷stomoji dalis;  
� išvados ir pasiūlymai;  
� literatūra (naudotos literatūros sąrašas); 
� priedai. 

Titulinis lapas. Referato titulinio lapo pavyzdys pateiktas 1 priede. 

Turinys. Čia nurodoma referato struktūra, t.y. pateikiami skyrių, poskyrių ir skirsnių pavadinimai ir puslapio, 
kuriame prasideda atitinkamas skyrius ar skyrelis, numeris. Skyriai dalijami į poskyrius, poskyriai į skirsnius, skirsniai į 
straipsnius. Visi jie numeruojami. Numeriai rašomi arabiškais skaitmenimis.  

Įvadas. Čia atskleidžiama referato esm÷, pagrindžiama referato problema, jos aktualumas, nurodomi autoriai, 
nagrin÷ję šią temą. Studentas turi nurodyti, kokius klausimus jis aptars, iškelti referato tikslą ir pateikti keletą uždavinių 
šiam tikslui pasiekti.  

D÷stomoji dalis. Tai pagrindin÷ referato dalis, kurią paprastai sudaro apie 80% visos darbo apimties. Ji dažnai 
skirstoma smulkiau: skyriais, poskyriais ir t.t. Mažiausio struktūrinio vieneto apimtis netur÷tų būti mažesn÷ kaip 1,5 – 2 
p. 

Kiekvienas skyrius turi atskleisti problematiką pasirinktu aspektu, poskyris – to aspekto atskirą dalį. Skyriai ir 
poskyriai turi būti nuoseklūs, logiškai rišlūs. 

Šioje dalyje apžvelgiama literatūra nagrin÷jama tema, pateikiama įvairių sąvokų, terminų samprata ir problemos 
analiz÷ teoriniu lygmeniu. Joje atskleidžiamos ir susisteminamos įvairių mokslininkų nuomon÷s. Analiz÷ baigiama 
vertinimu. Iškeltas id÷jas, samprotavimus reikia logiškai argumentuoti ir iliustruoti pavyzdžiais.  

Rekomenduojama kiekvieną skyrių, o jei galima, ir poskyrį, baigti tam tikru apibendrinimu, kuris reziumuotų jo 
pagrindinius rezultatus. 

Išvados ir pasiūlymai (išvados). Šis referato struktūros elementas apibendrina svarbiausius darbo rezultatus ir turi 
remtis iš pagrindin÷je darbo dalyje pateikta medžiaga. Išvados turi būti pateikiamos visada, o pasiūlymai – paprastai tik 
taikomojo (praktinio) pobūdžio darbuose. Atitinkamai skirtingas turi būti ir šios darbo struktūrin÷s dalies pavadinimas. 

Išvados ir pasiūlymai turi parodyti, ar išspręsti darbe (įvade) iškelti uždaviniai, taigi, ar pasiektas darbo tikslas. 
Išvadose ir pasiūlymuose jau nebenagrin÷jami jokie klausimai, nepateikiama citatų, nepolemizuojama. Išvadose nedera 
pateikti vadov÷linių visiems žinomų tiesų, nekonkrečių, bendro pobūdžio pasiūlymų „gerinti“, „tobulinti“, „stiprinti“, 
„pl÷sti“, „didinti“ ir pan., bet nenurodyti, kaip tai daryti. Šioje darbo dalyje paprastai netikslinga pateikti lentelių ar 
grafin÷s medžiagos (paveikslų). Išvadų ir pasiūlymų negalima formuluoti tais klausimais, kurie nebuvo nagrin÷jami 
pagrindin÷je dalyje.  

Išvados ir pasiūlymai turi būti konkretūs, dalykiški ir glausi. Juos tikslinga numeruoti. 
Literatūra. Šaltinių ir literatūros sąraše pateikiami naudotų šaltinių ir literatūros bibliografiniai aprašymai 

ab÷c÷l÷s tvarka pagal žemiau pateiktus pavyzdžius. 
 

Knygos: 
1. DAS, B.J. Vadybin÷ ekonomika. Kaunas: Technologija, 2000. 
2. MITCHELL, T.R.; LARSON, J.R. People in Organizations: An Introductional Behavior. 3rd ed. New York: 

McGraw-Hill, 1987. 
 

Tęstiniai leidiniai:  
3. GATAUTIS, R.; NEVERAUSKAS, B.; SNIEŠKA, V. Interneto įtaka sandorių kaštams ir tarpininkavimo 

paslaugoms // Inžinerin÷ ekonomika, 2002, 3(29), p. 89–25. 
 
 
 

Laikraščiai ir žurnalai:  
4. TVIRBUTAS, S. Prekybos giganto taikiklyje – degtukų fabrikas // Kauno diena, kovo 13 d., Nr. 58(17822), 2006. 
5. KUOLYS, D. Lietuviškojo imperializmo tekstai. Sietynas, 1990, Nr. 5, p. 180–181. 
 

Daktaro disertacijos, magistro, bakalauro baigiamieji darbai: 
6. KALVAITIS, R. Verslo rizikos valdymas įmon÷je. Magistro darbas. KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, 2002. 



 

Elektroniniai dokumentai: 
Duomenų baz÷: 
7. Lietuvos Respublikos finansų ministerija [interaktyvus, žiūr÷ta 2008-01-10]. Prieiga per internetą: www.finmin.lt 
8. KUODIS, R. Natūralios monopolijos Lietuvoje: ar yra alternatyva protingam reguliavimui [interaktyvus, žiūr÷ta 

2008-01-10]. Prieiga per internetą: www.ekonomika.org 

 

Straipsnis iš kompaktinio disko: 
9. MCCONNELL, W.H. Constitutional History. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Mcintosh version 1.1. 

Toronto: McClelland and mStewart, c.1993. ISBN 0-7710-1932-7. 
 

Priedai (jeigu būtini). Prieduose pateikiamos didel÷s apimties lentel÷s, įvairūs apskaičiavimai, didesn÷s apimties 
paaiškinimai, kita pagalbinę reikšmę turinti, bet pagrindin÷je dalyje nagrin÷jama medžiaga. Kiekvienas priedas turi 
tur÷ti pavadinimą ir numerį. Priedai sudedami eil÷s tvarka pagal tai, kokia seka pamin÷ti darbe. Į kiekvieną priedą tekste 
pateikiama nuoroda, pavyzdžiui, (žr. 1 priedą). 

 

Referato apiforminimas. Referatas rašomas lietuvių kalba. Jo apimtis – 15-20 puslapių (neįskaitant titulinio, 
turinio, literatūros sąrašo bei priedų puslapių). Referato tekstas renkamas kompiuteriu, spausdinamas A4 formato 
lapuose ir įrišamas. Tekstas spausdinamas vienoje lapo pus÷je 1,5 eilut÷s intervalu; puslapio laukeliai:  

– 3 cm iš kair÷s, 1 cm iš dešin÷s, 2 cm nuo viršaus ir apačios; 
– raidžių aukštis 12 taškų (12 pt); 
– puslapiai pradedami numeruoti nuo turinio, o puslapio numeris rašomas lapo apačioje dešin÷je pus÷je.  

 

Kiti referato apiforminimo reikalavimai . 
1. Darbe būtina pateikti nuorodas į literatūros šaltinius, kuriais remiantis nagrin÷jama problema. Nuorodų į literatūrą, 

kurios pateikiamos darbo tekste, pavyzdžiai: 
1) M.E. Porter (1998) manymu, didžiausią įtaką konkurencinio pobūdžio kitimui daro inovacijos ir verslo 

globalizacija. 
2) Tarptautinį kainų diferencijavimą galima traktuoti kaip specifinį regioninio kainų diferencijavimo atvejį 

(Simon H., 1992; Stobbe A., 1991). 
2. Visos lentel÷s ir paveikslai turi tur÷ti pavadinimus ir numerius. Lentelių ir paveikslų numeracija atskira. 

Numeruojama, jeigu jų daugiau kaip vienas. Lentel÷s ir paveikslo apiforminimo pavyzdžiai pateikti 2 priede. 
3. Jeigu tekste naudojamos formul÷s ir jų daugiau kaip viena, tai jos numeruojamos. Numeracija pateikiama tuoj po 

formulių, lenktiniuose skliausteliuose, arčiau dešiniojo lapo krašto. Tekste ar prie formul÷s turi būti nuoroda į 
šaltinį, iš kurio ji paimta arba kieno sudaryta. 

4. Aprobuotos ir plačiai paplitusios abreviatūros, dimensijos (pvz.: JAV, UAB, kg, m, Lt ir kt.) tekste neaiškinamos. 
Retesnes ar autoriaus sukurtas, pirmą kartą jas pavartojus, paaiškinti ir ten pat arba išnašoje iššifruoti. Kiti žodžiai 
netrumpinami. 
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2 PRIEDAS 
 

LENTELI Ų IR PAVEIKSL Ų APIFORMINIMO REIKALAVIMAI 
 
 

Lentel÷s apiforminimo pavyzdys: 
 

1 lentel÷. Šalyje sukurto BVP struktūra pagal įmonių dydį 2001–2004 m., % 

Įmonių dydis pagal 
darbuotojų skaičių 

2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

iki 9 darbuotojų 14,5 15,3 18,1 18,2 

nuo 10 iki 49 darbuotojų 18,9 20,5 22,4 25,3 

nuo 50 iki 249 darbuotojų 25,9 26,8 27,7 25,6 

250 ir daugiau darbuotojų 40,7 37,4 31,8 30,9 

Iš viso 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Paveikslo apiforminimo pavyzdys: 
 
 

48379
51643

56179
61898

28680 31134

38338
42794

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004* m.

Šalies SVV
 

 

1 pav. Bendrasis vidaus produktas, sukurtas šalyje ir SVV įmon÷se 2001–2004 m., mln. Lt 
 


