AUTORIAMS, RENGIANTIEMS STRAIPSNIUS
MOKSLO DARBAMS "EKONOMIKA", ŽiNOTINA

Mokslo darbai " Ekonomika" (socialiniai mokslai, steigėjas ir leidėjas Vilniaus universitetas) irašyti i daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažjstamų Lietuvos mokslo leidinių
sąrašą (Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos isakymas
1998 OS 01 Nr. 13, kuriuo patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 1997 m. lapkričio 10 d.
nutarimas Nr. 111-39).

vertinimo kriterijai
(surašyti pagal svarbą)

Reikalavimai

1. Pateikiami tyrimų rezultatai, kurių originalumas ir mokslinė vertė gali būti pripažinti
Lietuvoje ir užsienyje kaip įnašas į ekonomikos mokslo lobyną.
2. Nagrinėjamos ekonomikos mokslo teorijos ir metodologijos problemos, pateikiami originalūs jų aiškinimai ir sprendimai.
3. Gvildenama ir vertinama ūkio būklė ir
raida, ūkio šakų ir grandžių plėtros bei atskirų įmonių konkuravimo vidaus ir užsienio rinkose strategijos.
4. Analizuojamos ekonominės ir socialinės raidos, finansų, apskaitos, statistikos ir
informacinės infrastruktūros problemos, siū
lomi sprendimai.
S. Analizuojamos ūkio valdymo problemos,
pateikiama mokslinė jų interpretacija ir vertinimai, kurie gali būti įdomūs ne vien Lietuvos,
bet ir užsienio mokslininkams bei specialistams.
6. Nagrinėjamos praktinės (šakinės) Lietuvos ūkio problemos, jų sprendimo būdai
ir galimybės.
Pastaba. Kiekvieno darbų rinkinio pabaigoje galima pateikti recenzijas, apžvalgas ir kitą

1. Straipsnio pradžioje atskiromis pastraipomis pateikiama: pavadinimas; straipsnio autoriaus vardas ir pavardė; mokslinis vardas ir
laipsnis; darbovietė - įstaiga, padalinys, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas Gei yra). Pateikiami du straipsnio teksto egzemplioriai ir tekstas diskelyje. Tekstas spausdinamas vienoje A4 formato popieriaus lapo pusėje 1,5 intervalo eilėtarpiu (nes to reikia redaguojant daromiems taisymams). Diskelyje tekstas turi būti parengtas Word for Windows (pageidautina Word'97 arba Word'2000) teksto redaktoriumi, Times New Roman šriftu.
2. Straipsnyje turi būti būdingos mokslo
straipsniui būtinos dalys - iš pradžių (kursyvu) apibrėžiami tyrimų tikslai, išryškinamas
tyrimų objektas, metodai (metodika, o teoriniam darbui - problemos ir jos sprendimo
naujumo argumentacijos); pabaigoje pateikiami tyrimų rezultatų apibendrinimai, išvados,
panaudotos literatūros sąrašas.
3. Straipsniai lietuvių kalba turi turėti išsamias santraukas bent viena iš pagrindinių pa-

Parengtų straipsnių

informacinę medžiagą.

straipsnių

rankraščiams
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saulio mokslo kalbų (anglų, vokiečių, prancū
zų). Jei straipsnis rengiamas viena iš pagrindinių pasaulio mokslo kalbų, turi būti išsami santrauka lietuvių kalba. Santrauka ne trumpesnė
kaip 600 spaudos ženklų.
4. Nuorodos i šaltinius ir literatūrą tekste
pateikiamos lenktiniuose skliausteliuose, nurodant autoriaus pavardę ir leidimo metus,
pavyzdžiui, (Kohonen, 2001; 1}'ugu. 1998).
Šaltinių ir literatūros sąrašas pateikiamas
straipsnio pabaigoje prieš santrauką abėcėlės

tvarka pagal bibliografinių nuorodų standartus
(ISO 690 ir LST ISO 690-2).
5. Atskirai nurodyti: kiek išbaigti yra atlikti
tyrimai ir kas straipsni rekomenduoja spausdinti
mokslo darbuose "Ekonomika", pavyzdžiui, jei
tai daryta katedroje, pateikti katedros rekomendaciją (straipsnio recenzijų pateikti nereikia);
straipsnio autoriaus telefonus ir elektronini paštą, kuriais galima redaktorių kolegijai tiesiogiai
bendrauti su autoriumi (autoriais).
Straipsniai recenzuojami dviejų recenzentų.

Mokslo darbų "Ekonomika
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II

redaktorių

kolegija

GUDELlNES FOR AUTHORS

The journal Ekonomika (established and published by Vilnius University) is included in
the list of Lithuanian serials that meet the requirements for publications toward the
doctoral and habilitation degrees (Department of Science and Higher Education of the
Ministry of Education and Science order 01 05 1998 No. 13, confirmed by the Lithuanian
Science Council 10 November 1997 decision No. 711-39).

Evaluation Criteria for Submissions
(in the order of importance)

Requirements Concerning the Style of
Papers

1. Presentation of original research results,
which contribute to the advancement of economic science in Lithuania and abroad.

1. Each paper must begin with a separate
section indicating the title of the paper, name
ofthe author(s), academic degree and title and
institution (including department, address,
telephone, fax, and email address, if possible).
1\vo hard copies of the paper and one copy on
a disk must be submitted. The text must be
printed on one side of A4 format paper using
a line spacing of 1.S intervals (to allow for editing remarks). Papers on disks must be prepared with Word for Windows (preferably
Word'97 or Word'2000), in the Times New Roman font

2. Presentation of original explanations and
solutions to theoretical and methodological
economic problems.
3. Analysis and evaluation of the current
state and development of economics, economic
sectors and firm strategy in local and foreign
markets.
4. Analysis of and solutions of state-of-theart issues in economic and social development,
finance, accounting, statistics and information
infrastructure.
S. Analysis of economic management issues, their scholarly interpretation and evaluation, of interest not only to Lithuanian but
also to foreign academics and practitioners.
6. Investigation of practical (sectoral) issues pertaining to the Lithuanian economy,
evaluation methods and solutions.

Note: Authors are also invited to submit
book reviews, critiques and other informative
material for publication at the end of each
issue.

2. The paper must contain all the necessary parts of a scientific paper - the research
aims at the beginning, with the research objective clearly highlighted, research methods
(for theoretical papers, this section should
present the problems and new arguments used
in their solution), the research results along
with conclusions, and the list of references.
3. Papers in Lithuanian must be accompanied by a comprehensive summary in one
of the basic international scientific languages
(English, German, French). If the paper is
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written in one of these languages, the summary
must be written in Lithuanian. The length of
the summary should be no less than 600 symbols.
4. References to authors in the text
should be in the following style: (Kohonen,
2001; 1Yugu, 1998). The list of bibliographic
references must be presented in alphabetic
order, and the format of references should
follow the international requirements of the

ISO 690:1987 and Lithuanian standard LST
ISO 690-2:1999.
5. On a separate sheet or file, authors should
indicate the state of completeness of the research and who recommended the paper for
publication in the journal. The recommendation should accompany the submission (it is not
necessary to submit a review of the paper). Indicate the contact telephone and email address
for correspondence with the author(s).
Papers are reviewed by two reviewetii.
The Editorilll Board of "Ekonomilal"
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