INFORMACIJA AUTORIAMS
„Psichologija" priima įvairios tematikos teori

Paveikslėliai ir lentelės (sunumeruoti ir pa

nio ir empirinio pobūdžio mokslinius straips

vadinti) pateikiami ant atskirų lapų, o tekste nu

nius, parašytus lietuvių arba pagrindinėmis už

rodoma tik apytikrė jų įterpimo vieta.

sienio kalbomis.
Teoriniai straipsniai turi būti analitiniai,
skirti aktualiai problemai argumentuotai nag
rinėti.
Žurnalas turi rubriką „Psichologija -prakti
kai", su kuria skelbiami darbai, apžvelgiantys
kurios nors specialios srities mokslo laimėjimų
taikymą įvairioms praktinės veiklos rūšims.
Kartais ši rubrika galėtų būti pakeista reikšmin
gų psichologijos veikalų recenzijomis. Todėl re
daktorių kolegija skatina autorius pateikti ir to
kių rašinių.
Straipsniai, kuriuose pristatomi empiriniai
tyrimai, turi būti parašyti laikantis nustatytos
schemos: įvadas, kuriame suformuluojama ty
rimo problema, tikslai, hipotezės; metodika, su
sidedanti iš: a) dalyvių, b) užduočių arba įverti
nimo būdų, c) tyrimo eigos aprašymo; tyrimo

Straipsnio apimtis neturėtų būti didesnė kaip
30 tūkstančių spaudos ženklų (Microsoft Win

word-12).
Po straipsniu autoriai ir jų bendraautoriai pri
valo pasirašyti ir pažymėti straipsnio įteikimo
datą.
Visų autorių prašoma pateikti šiuos duome
nis apie save: vardą, pavardę, mokslo laipsnį ir
vardą, darbovietės pavadinimą ir adresą, telefo
no ar fakso numerį, el. pašto adresą.
Redaktorių kolegijai turi būti pristatomi du
straipsnio egzemplioriai, išspausdinti popieriuje,
ir diskelis.
Kiekvieną straipsnį vertina du redaktorių ko
legijos paskirti recenzentai, kuriems straipsniai
įteikiami be autorių pavardžių. Autoriai supa
žindinami su recenzijomis (neatskleidžiant ver
tintojų pavardžių) ir, jei bendra išvada dėl tin
kamumo skelbti teigiama, prašomi pataisyti nu

rezultatai, rezultatų aptarimas, išvados, lite

rodytus trūkumus ir raštu atsakyti, kaip atsižvel

ratūros sąrašas. Visos straipsnio dalys, išsky

gė į pastabas. Redaktorių kolegija, gavusi patai

rus įvadą, pavadinamos ir rašomos atskiroje ei-

sytus straipsnius bei diskelius ir atsakymus raš

1 utėjc; metodikos sudedamosios dalys pavadi

tu į recenzentų pastabas, prireikus dar kartą pra

namos neišskiriant atskira eilute, literatūros są

šo recenzentų įvertinti autorių taisymus bei at

rašas vadinamas „Literatūra".

sakymus ir priima galutinį sprendimą dėl straips

Prie straipsnių būtina pridėti ne trumpesnę
kaip 600 spaudos ženklų santrauką lietuvių,
anglų ar kita paplitusia užsienio kalba.
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nio tinkamumo spausdinti.
Netinkamai parengti rankraščiai grąžinami,
o jų autoriai apie tai informuojami raštu.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The journal "Psichologija" (Psychology) ac

Figurcs and tables (numbered an titled) are

ccpts scientific articles on different topics in

submittcd on the scparate sheets of paper. Au

Lithuanian and major forcign Ianguagcs. Reports

thor must note in text the approximatc location

of cmpirical research and theoretical submis

of the insertion of the table or figure.

sions are wclcomc.
Theoretical articles should be dcdicatcd to
the fundamental discussion and analysis of the
relevant thcoretical problcm.

Articles must not exceed 30 thousand char
acters (Microsoft Winword 12).
All submissions should be dated and signed
by the author.

The journal has a division of practical psy

Authors are asked to include the following

chology which includcs reports on the certain

information about thcmselves: first name, Iast

significant scientific achievements having ma

name, scientific degree and position; workplacc

jor implications for the practice. Sometimes the

and it's address; telephonc and fax numbcrs;

articles of this division could be replaced by the

e-mail.

analysis of the specifically distinguished works
in psychology. T he Editorial Board encourages
this type of publications.

Two copies of the artiele typed on the paper
and the floppy disk must be submitted.
Every article will be anonymously evaluated

Reports of empirical research should be pre

by two reviewers approved by the Editorial

pared according to the approved (traditional)

Board. Authors are introduced to the comments

scheme, which follows:
introduction which includcs formulation of

(names of reviewers are unknown to them) and,
if the general conclusion about thc presented

thc problem, goals, hypotheses of the study;

publication is positive, authors are asked to write

method, consisting of: a) an information about

their answers considering the remarks of the re

participants; b) thc measures or assessmcnt

viewers. Authors will be required to state in

mcthods; e) procedure; results; discussion;

writing thcir arguments in rcspect to the com

conclusions and references.

Every part of the article, except of the intro

mentary of the editorial review. Following thc
written rcsponse from the author, the Editorial

duction, should be titled and start from thc dif

Board will make the finai decision about the

ferent paragraph.

necessary (or not) changes in thc puhlication.

All manuscripts must includc an abstract with

Inappropriatcly prepared submissions will be

thc name of thc author. It must contain a mini

sent back to the authors with the written statc

mum of 600 characters.

ment of thc Editoriai Board.
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