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Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ yra išskirtinis 

renginys, kuris ugdo studentų gebėjimus, susijusius su teorinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymu 

analizuojant įvairias temas, ir sudaro palankias sąlygas studentams įsigilinti bei labiau įsitraukti į 

mokslinę veiklą. Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio šalių studentams suteikiama galimybė 

susipažinti vieniems su kitais, pasidalinti turima patirtimi bei tinkamai pasirengti dalyvauti kituose 

moksliniuose – praktiniuose renginiuose. 

 
 

 

STUDENTŲ KONFERENCIJOS TEMOS 
 

Patirtys ir perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje: 
Socialinio darbo, Teisės, Verslo ir Turizmo srityse. 
 
STUDENTŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ KALBA 
IR STRAIPSNIO PRISTATYMAS 

 

Studentų konferencijos pranešimų kalba – lietuvių ir anglų. 
Pranešimas turi būti paruoštas MS PowerPoint programa. Straipsnis gali 
būti parašytas lietuvių arba anglų kalba. Straipsnio anotacija turi būti 
parašyta anglų kalba.  

 

Pranešimus prašome siųsti konferencijos organizatoriams iki 2018 11 05 el. paštu: konferencija@kolpingokolegija.lt, 
gavę komisijos atsiliepimus, konferencijos dalyviai turi atlikti pristatymų korekcijas. Pranešimo trukmė 7-10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 



STRAIPSNIO STRUKTŪRA 
 

Pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, centruotas, 
pajuodintas (bold), 14 pt). 

 
Autoriaus vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis, 
centruotas, pajuodintas, pasviras (bold, italic), 12 pt). 

 
Atstovaujanti organizacija (centruota, normalus 
(normal), 12 pt). 

 
Konsultantas (dėstytojas) (centruotas, normalus 
(normal), 12 pt). 

 
Anotacija (lietuvių ir anglų k.) (iki 100 žodžių, 

pasviras (italic), 11 pt. Anotacijoje anglų k. turi būti 

pateikti pavadinimas, organizacija, autorius ir 

anotacijos tekstas). 
 

Įvadas, skyriai, išvados (pavadinimas pajuodintas 

(bold), kitas tekstas normalus (normal), lygiavimas 

pagal kairį kraštą su 1 cm įtrauka, 12 pt). 
 

Lentelės (lentelės pavadinimas pajuodintas (bold), 

centruotas, 10 pt, pateikiamas virš lentelės ir 

numeruojama arabiškais skaitmenimis. Lentelės 

duomenys - normalus (normal), 10 pt). 
 

Paveikslai (paveikslo pavadinimas pajuodintas (bold) 
centruotas, 10 pt, pateikiamas po paveikslu). 

 
Formulės (formulės surinktos MS Word formulių 
redaktoriumi, 10 pt). 

 
Literatūros sąrašas (nuorodos ir literatūros sąrašas 

pateikiami APA (American Psychology Association) 

standartu (žr. straipsnio reikalavimus); pavadinimas 

pajuodintas (bold), kitas tekstas - normalus (normal) 

11 pt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VšĮ Kolpingo kolegija -  Lietuvoje kaip institucija 
sėkmingai veikia nuo 1996 m. ir teikia aukštąjį išsilavinimą 
liudijantį profesinio bakalauro diplomą. Jos steigėjas yra 
Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir 
paramos organizacija. 

 
Vienas iš Kolpingo kolegijos, kaip institucijos, 
įkūrimo tikslų buvo įsteigti švietimo įstaigą, ugdančią 
socialiai atsakingus žmones. 

 
Kitas tikslas – pagelbėti jauniems žmonėms suvokti savo 
asmens orumą ir vertę, įgauti pasitikėjimo savo jėgomis ir, 
įgijus tvirtų profesinių žinių, tapti gerais specialistais, 
gebančiais prisitaikyti sparčiai kintančioje darbo rinkoje. 

 
Daugiau informacijos: www.kolpingokolegija.lt 
 

REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS 

 
Straipsnio apimtis  5  –  10  A4  formato  puslapių. 

 

Keliamus reikalavimus atitinkantys straipsniai bus 

publikuoti konferencijos straipsnių el. rinkinyje, todėl 

prašome registruotis ir straipsnio anotaciją 

pateikti (https://goo.gl/SqBMBB) iki 2018 m. 

lapkričio 5 d. 

Straipsnius ir pranešimus prašome siųsti  el. 

paštu: konferencija@kolpingokolegija.lt iki 2018 

m. lapkričio 5 d. 

 

STRAIPSNIO MAKETAVIMO 
REIKALAVIMAI 

 
Teksto redaktorius: MS Word, šriftas Times New 
Roman; paraštės: viršuje ir apačioje 2 cm, kairėje 3 
cm, dešinėje 1,5 cm. Pastraipos įtrauka 1 cm. Tekstas 
pateikiamas su 1 pt eilėtarpiu (line spacing). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

SVARBI INFORMACIJA 

 

Registruokitės: https://goo.gl/SqBMBB  
 

Registruotis galima iki 2018 11 12 
 

Straipsnio pateikimo data - iki 2018 11 05 
 

Pranešimo pateikimo data - iki 2018 11 05  
 

Konferencija vyks  2018 11 15  11 val. 
 

Konferencijos vieta - Kolpingo kolegija, 
A. Jakšto g. 6, Kaunas 

http://www.kolpingokolegija.lt/
https://goo.gl/SqBMBB
mailto:konferencija@kolpingokolegija.lt
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