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Mokslo darbų „Teisė“ autoriams žinotina
Pateikiami mokslo darbams „Teisė“ rankraščiai turi atitikti tokius reikalavimus:
1. Rankraščio apimtis – 9–15 mašinraščio puslapių. Didesnės apimties straipsniai priimami redaktorių kolegijos sutikimu.
2. Rankraštis pateikiamas dviem egzemplioriais ir kompiuterių magnetinėje laikmenoje.
3. Straipsnyje naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas pridedamas pabaigoje.
4. Turi būti mokslinio straipsnio būtinos dalys – nurodomas tyrimų tikslas, objektas ir metodai,
nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pateikiami ir pagrindžiami tyrimų rezultatai, išvados.
5. Straipsnio metrikoje nurodoma straipsnio išsiuntimo redakcijai data, autorių darbovietė,
pareigos, mokslinis laipsnis ir vardas, adresas, įskaitant elektroninio pašto adresą, žurnalo
pavadinimas.
6. Straipsnyje turi būti išsami jo santrauka (iki vieno lapo) lietuvių kalba ir viena iš užsienio
kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba). Abi santraukos skelbiamos internete. Taip
pat pateikiamas straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, anotacija lietuvių kalba ir
anotacija anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba.
7. Rankraščių pateikimo mokslo darbų „Teisė“ redaktorių kolegijai terminai:
Pirmam metų tomui

Iki rugsėjo 30 d.

Antram metų tomui

Iki gruodžio 30 d.

Trečiam metų tomui

Iki kovo 30 d.

Ketvirtam metų tomui

Iki birželio 30 d.

Rankraščiai recenzuojami ne mažiau kaip dviejų mokslininkų, redaguojami ir negrąžinami.
Redaktorių kolegija
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Mokslo darbų „Teisė“ autoriams žinotina / To Athors

To authors
Manuscripts to be presented to the scientific journal Teisė shall be in compliance with the following
requirements:
1. The volume of the manuscript shall be 9–15 pages of typewritten text. Articles of larger volume
shall be accepted at the consent of the editorial board.
2. The manuscript of the article shall be fully edited. The editorial board shall not edit manuscripts.
The manuscript shall be presented in 2 copies and in computer magnetic media.
3. 	The list of sources and bibliography used in the article shall be appended at the end of the
manuscript.
4. The article shall be comprised of the obligatory parts typical of scientific works: the object of
investigation, purpose and methods shall be specified, results of the investigation and conclusions shall be provided.
5. The metrics of the article shall specify the date of sending the article to the editorial staff,
authors’ place of occupation, duties, scientific degree and title, address, including the e-mail
address and name of the magazine.
6. The article shall include its comprehensive summary (up to 1 page) and annotation which will
be translated to Lithuanian and published on the internet. The title of the article shall as well
be presented in English.
7. 	Deadlines for presenting manuscripts to the editorial board of Teisė are given below:
First volume of the year

September 30

Second volume of the year

December 30

Third volume of the year

March 30

Fourth volume of the year

June 30

The manuscripts shall be reviewed by at least two scholars and shall not be returned.
Editorial Board
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