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Reikalavimai straipsniams 

Straipsnio apimtis iki 6 puslapių (pranešimo 
pavadinimas ir anotacija anglų kalba apie 600 ženklų). 
Rankraštį sumaketuokite MS Word redaktoriumi A4 
formato lape viena skiltimi vienos eilutės protarpiu su 
tokiomis paraštėmis: viršuje – 20 mm, apačioje – 15 
mm, kairėje ir dešinėje – 10 mm. Pastraipas pradėkite 
20 mm įtrauka. Rankraščio dalims naudokite tokio 
dydžio ir stiliaus šriftą: Šriftas – Times New Roman 

Šrifto dydis Pt Šrifto stilius 
Pavadinimas 14 pusjuodis
Pavadinimas anglų k. 8 normalus
Autorius 12 pusjuodis, 

kursyvas 
Organizacija 10 kursyvinis
Anotacija lietuvių k. 10 normalus, 

pusjuodis 
Anotacija anglų k 8 normalus
Teksto skyrių 
pavadinimai 

12 didžiosiomis 
raidėmis, 
pusjuodis 

Pagrindinis tekstas 11 normalus 
Lentelių ir paveikslų 
pavadinimai 

10 normalus

Lentelių tekstas 9 normalus
Literatūros sąrašas 9 normalus

Pageidaujama straipsnio struktūra 
• Anotacija lietuvių kalba; 
• Anotacija anglų kalba; 
• Pagrįstas temos aktualumas; 
• Tyrimo problema; 
• Straipsnio tikslas, uždaviniai; 
• Tyrimo objektas, dalykas; 
• Tyrimo metodai; 
• Teorinis tyrimo pagrindimas; 
• Tyrimo rezultatai ir jų analizė; 
• Išvados; 
• Literatūra. 

Pateikti straipsniai nebus papildomai redaguojami. 
Prašome atkreipti dėmesį į kalbą ir įforminimo 
reikalavimus. 
Mūsų adresas: Alytaus kolegija 
Merkinės g. 2b, LT – 62252, Alytus 
Tel. (8-315)  79342, Fak. (8~315) 79132, 
El. paštas:  vadybfak@akolegija.lt  
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Alytaus kolegija 
 

Lietuvos ekonomikos 
dėstytojų asociacija 



 
 

KVIEČIAME  
 

 Įvairių studijų krypčių dalykų aukštųjų mokyklų 
dėstytojus 

 Verslo atstovus, besidominčius verslo specialistų 
rengimu 

 Visuomeninių organizacijų bei vykdomosios 
valdžios atstovus 

 
Mokslinis-ekspertinis komitetas 
Pirmininkas: 

Doc. soc. m. dr. Kazimieras Sventickas, UAB 
„Vita Baltic International“ generalinio direktoriaus 
pavaduotojas. 

Nariai: 
Prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas 
Rutkauskas, Vilniaus Gedimino Technikos 
universiteto Verslo vadybos fakulteto dekanas, 
Alytaus kolegijos Akademinės tarybos narys.  
Doc. soc. m. dr. Ramutė Orenienė, Darbo rinkos 
mokymo konsultavimo tarnybos direktorė. 
Doc. soc. m. dr. Astrida Slavickienė,    LŽŪU, 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė. 

 
Organizacinis komitetas 
Pirmininkė: 

Doc. Danutė Remeikienė, Alytaus kolegijos 
direktorė. 

Nariai: 
Lekt. Jurgita Merkevičienė, Alytaus kolegijos 
direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai. 
Doc. Milda Budrienė, Alytaus kolegijos Vadybos 
fakulteto dekanė.  
Doc. Aurelija Goravičienė, Vadybos ir 
administravimo katedros vedėja. 
Lekt. Aldona Lesevičienė, Finansų ir buhalterinės 
apskaitos katedra. 
Lekt.  Romantė Bučienė, Lietuvos ekonomikos 
dėstytojų asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos 
Ekonomikos fakultetas. 

 
 

KONFERENCIJOS TIKSLAI 
 

 Profesinio mokymo kokybės vertinimas ir 

tobulinimas 

 Verslo aplinkos pokyčių ir tendencijų apžvalga 

 Iniciatyvos, kūrybiškumo ir verslumo ugdymas 

 Absolventų įsidarbinimo ir perspektyvų 

vertinimas 

 Mokslo ir verslo dermės skatinimas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SVARBIAUSIOS TEMŲ KRYPTYS 
 

 Lietuvos ūkio ekonominė situacija 

 Absolventų integracija į darbo rinką 

 Verslumo įgūdžių ugdymas  

 Socialinė partnerystė  

 Praktinių ir teorinių studijų dermė 

besikeičiančioje verslo aplinkoje 

 
 
 

Konferencijos programa, nurodant pranešimų temas ir 
pranešėjus, bus sudaryta gavus dalyvių anketas.  

 

 
 

SVARBIAUSIOS DATOS 
 

 Dalyvio anketą siųsti iki 2009 m. kovo 10 d. 
 Suredaguotus straipsnius (jeigu norite 

publikuoti savo straipsnį konferencijoje) siųsti 
iki 2009 m. kovo 25 d.  

 Dalyvių registracijos pradžia 
       2009 m. balandžio 23 d.  900 val.  

 Konferencijos pradžia 
       2009 m. balandžio 23 d. 1000 val.  

 
 

KITA INFORMACIJA 
 

Konferencijos vieta – Alytaus kolegija, 
Merkinės g. 2b. 

Dalyvio mokestis – 50 Lt – pervesti į 
atsiskaitomąją sąskaitą (,,Parex“ bankas, banko 
kodas 72900, sąskaita LT 747290000000700001, 
Alytaus kolegija, įmonės kodas 111965327) arba 
sumokėti konferencijos dieną dalyvių registracijos 
metu. 
 

Dalyvių straipsniai bus recenzuojami ir 
spausdinami straipsnių rinkinyje. 

 
 
 

Konferencijos sekretoriatas 
 

Laura Aleksaitė 
Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo 

katedros laborantė, tel. (8-315) 65 014 
Diana Žiemytė 

Alytaus kolegijos Finansų ir buhalterinės 
apskaitos katedros laborantė tel. (8-315) 79 411 


