Reikalavimai autoriams:
1. Žurnale “Tarptautinis verslas: Inovacijos, psichologija, ekonomika/International
Business: Innovations, Psychology, Economics” spausdinami tik originalūs, anksčiau
neskelbti moksliniai straipsniai, mokslinės studijos ( apimtis nemažiau 2 autorinių lankų,
t.y. ne mažiau 80 000 spaudos ženklų su tarpais) bei knygų recenzijos.
2. Įteikimas redakcijai. Redakcijai atsiunčiama spaudai parengto straipsnio
elektroninė versija adresu: www.kuryba.lt/laiskas2.php
3. Straipsnio struktūra. Straipsnio tekstas dalijamas į skyrelius: anotacija,
reikšminiai žodžiai, įvadas, metodika, rezultatai, rezultatų aptarimas, išvados, literatūra,
santrauka anglų kalba ( Summary). Aiškiai atskiriamos pastraipos. Visi pavadinimai (skyrių, poskyrių, lentelių, iliustracijų) spausdinami mažosiomis raidėmis ir sunumeruojami.
Po straipsnio pavadinimu rašoma autoriaus vardas ir pavardė bei institucijos, kurioje autorius dirba, pavadinimas ir jo elektroninis – adresas).
Anotacijoje pažymimas tyrimo tikslas, trumpai aprašoma metodika, pagrindiniai rezultatai, nurodant konkrečius skaičius bei statistinį patikimumą, pateikiamos pagrindinės
išvados. Pabaigoje nurodomi trys - penki reikšminiai žodžiai. Anotacija bus atspausdinta
prieš pagrindinį tekstą.
Įvade atsispindi tyrimo idėja, metodologija, tikslas, uždaviniai ar hipotezės. Pageidautina, kad pirmame skyriuje cituojami literatūros šaltiniai turėtų tiesioginį ryšį su tyrimo
tikslu.
Metodikos skyrelyje aprašomi tiriamieji, tyrimo procedūros, panaudotos metodikos.
Rezultatų skyrelyje išsamiai aprašomi lentelėse, grafikuose pateikti duomenys ir statistinės analizės rezultatai.
Rezultatų aptarimas - šiame skyrelyje gauti tyrimo rezultatai palyginami su kitų autorių
skelbtais atradimais.
Išvados pateikiamos logine seka. Jose pažymimas statistinis duomenų patikimumas.
Literatūros sąrašas.
Santrauka tai kiek išplėsta anotacija ir reikšminiai žodžiai kita kalba nei parengtas
visas straipsnis. Joje yra vėl pateikiama ir informacija apie autorių: vardas, pavardė,
darbovietė.
4. Vartojami simboliai. Straipsniai turi būti suredaguoti, išspausdinti tekstai patikrinti. Pageidautina, kad autoriai vartotų tik standartines santrumpas bei simbolius. Nestandartinius sutrumpinimus bei simbolius galima vartoti tik pateikus jų apibrėžimus tose
straipsnio vietose, kur jie pavartojami pirmą kartą. Visi matavimo rezultatai pateikiami
tarptautinės SI vienetų sistemos dydžiais.
5. Tituliniame puslapyje turi būti: 1) trumpas ir informatyvus straipsnio pavadinimas; 2) autorių vardai ir pavardės; 3) institucijos ir jos padalinio, kuriame dirba autorius,
pavadinimas; 4) autoriaus elektroninio pašto adresas, telefonas, autoriaus darbovietės
adresas, straipsnio įteikimo spaudai data.
6. Santrauka – Summary pateikiama anglų kalba ant atskiro lapo. Ji turi būti informatyvi. Santraukoje pažymimas tyrimo tikslas, trumpai aprašoma metodika, pagrindiniai

rezultatai, nurodant konkrečius skaičius bei statistinį patikimumą, pateikiamos pagrindinės išvados. Pabaigoje nurodomi trys - penki reikšminiai žodžiai. Santrauka turi būti
parengta anglų kalba, jei straipsnis yra parašytas lietuvių ar prancūzų kalbomis. Jei
straipsnis yra parašytas anglų kalba, santrauka yra parengiama lietuvių kalba.
7. Lentelės ir iliustracijos. Trumpa antraštė ir eilės numeris rašomi virš lentelių. Visi
paaiškinimai turi būti pačiame tekste arba trumpame priede, išspausdintame po lentele.
Lentelėje vartojami sutrumpinimai ir simboliai turi atitikti straipsnio tekstą, piešinius ir
brėžinius.
8. Nuorodos. Citavimas. Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi atsispindėti literatūros
sąraše. Nuorodos į šaltinius tekste rašomos skliaustuose, nurodant autoriaus pavardę be
vardo raidės ir publikacijos metus. Jei autorius minimas tekste, po jo pavardės skliaustuose nurodomi tik metai. Toje pačioje pastraipoje minint tą patį autorių, nurodoma tik jo
pavardė, o metai nebekartojami.
Kai minimas dviejų autorių šaltinis, būtina nurodyti abiejų autorių pavardes. Kai autorių yra 3-5, pirmą kartą pateikiant nuorodą minimi visi autoriai, o vėliau nurodoma tik
pirmo autoriaus pavardė ir priduriama „ir kt.” Kai šaltinis turi 6 ir daugiau autorių, ir pirmą, ir kitus kartus nurodomas tik pirmas autorius, priduriant „ir kt.”.
Jei šaltinio autorius yra organizacija ar šaltinis neturi autorius, pateikiant nuorodą minimas tik organizacijos ar šaltinio pavadinimas ir metai.
Kalbant apie to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais metais, jas
reikėtų išskirti pridedant raides a, b, c ir t. t.
Pateikiant tikslią kito autoriaus darbo citatą, reikėtų nurodyti šaltinio puslapį.
Daugiau žr. www.library.uq.edu.au/training/citation/apa.pdf
9. Literatūros sąrašas abėcėlės tvarka pridedamas straipsnio gale. Citavimas
atliekamas pagal APA ( Amerikos Psichologų Asociacija) nurodymus:.
www.library.uq.edu.au/training/citation/apa.pdf
Pirma pateikiami šaltiniai lietuvių, po to anglų ir kitomis kalbomis.
Žemiau pateikiame literatūros sąrašo pavyzdžius.
a) Periodiniai leidiniai
Straipsnis žurnale:
Schafer, J. L. & Kang, J. (2008). Average causal effects from nonrandomized studies:
A practical guide and simulated example. Psychological Methods, 13, 279-313.
Dar nepublikuotas straipsnis:
Kregždė, S. (leidykloje) Fundamentalios psichologinės atramos švietimo reformai ieškant.
Elektroninis straipsnis:

Shu-Cheng, Steve , Chi - Friedman, Raymond A. & Yang, Mei-Yu. (2009). Are
supervisors fair mediators? The effects of personality traits and age difference on
expected mediation fairness. Social Behavior and Personality, 37(1), 59-118. Retrieved
from http://www.swetswise.com/titleBank/getAtoZList.do?title=187408
b) Knygos ir knygų straipsniai.
Knyga:
Jovaiša, L. (2008).Profesinio konsultavimo psichologija. Vilnius: Agora.
Knyga, kurios autorius-organizacija ar grupė žmonių:
Lietuvos statistikos departamentas (2010). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Informacijos - leidybos centras.
Knyga be autoriaus ar redaktoriaus:
Lietuvos Respublika. Konstitucija. (1996). Vilnius: Lietuvos informacijos centras prie
Teisingumo ministerijos.
Elektroninė knyga:
Pettinger, R. (2002). Global organizations. Oxford: Capston Publishing. Available
from NetLibrary database
c) Konferencijų ir simpoziumų medžiaga.
Pranešimas, kai straipsnis yra publikuotas konferencijos medžiagoje:
Bohrer, S., Zielke, T., & Freiburg, V. (1995). Integrated obstacle detection framework
for intelligent cruise control on motorways. Paper presented at IEEE Intelligent Vehicles
Symposium. Detroit, MI: Piscataway
Konferencijoje skaitytas, bet nepublikuotas pranešimas:
Bowden, F.J. & Fairley, C.K. (1996, June). Endemic STDs in the Northern Territory:
estimations of effective rates of partner change. Paper presented at the scientific meeting
of the Royal Australian College of Physicians, Darwin.
Daugiau informacijos žr. adresu:
www.library.uq.edu.au/training/citation/apa.pdf
10. Straipsnio originalumas. Publikacijų autoriai patys atsako už savo straipsnių
originalumą ir cituojamų šaltinių tikslumą.
Kviečiame visus bendradarbiauti žurnale „Tarptautinis verslas: Inovacijos,
psichologija ir ekonomika”, atlikti tyrimus, pristatinėti naujausias verslo tyrimus
analizuojančias knygas ir skelbti savo darbus.

