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vasario 2 d. nutarimu Nr. 03-31
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nutarimo Nr. 03-47 redakcija)
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ EKONOMIKOS IR FINANSŲ KRYPTIES
MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aukštųjų mokyklų studentų ekonomikos ir finansų krypties mokslinių darbų konkurso
nuostatuose nustatytos aukštosiose mokyklose studijuojančių arba konkurso skelbimo metais
baigusių studentų (toliau – konkurso dalyviai, konkurso dalyvis, dalyvis) parengtų mokslinių darbų
(toliau – moksliniai darbai, mokslinis darbas, darbas) konkurso (toliau – konkursas) organizavimo
sąlygos ir tvarka.
2. Konkursą skelbia Lietuvos bankas, siekdamas paskatinti konkurso dalyvius atlikti
aktualių Lietuvos ekonomikai ir finansams klausimų analizę.
3. Konkurso dalyviais gali būti Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų pirmosios arba
antrosios pakopos studijų programų ir užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios arba antrosios pakopos
studijų programų studentai ir absolventai.
4. Lietuvoje teisėtai veikiančių aukštųjų mokyklų, kurioms leidimus vykdyti aukštojo
mokslo studijas ir su studijomis susijusią veiklą yra išduotas Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos, sąrašą galima rasti Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo
sistemoje AIKOS: www.aikos.smm.lt.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI, KELIAMI MOKSLINIAMS DARBAMS
5. Konkursui pateiktame moksliniame darbe turėtų būti panaudoti kiekybiniai arba
kokybiniai tyrimo metodai, tačiau visais atvejais vengiant atpasakojamo pobūdžio darbo. Konkursui
galima pateikti darbą, parengtą remiantis jau atliktu moksliniu tyrimu (pvz., bakalauro, magistro
baigiamasis darbas).
6. Darbo apimtis neturi viršyti pusės autorinio lanko (20 000 simbolių), neįskaitant
literatūros sąrašo ir priedų, tekstas turi būti parašytas 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarp
eilučių paliekant pusantro tarpo. Darbas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba. Konkursui
pateiktas darbas turi atitikti konkurso dalyvio aukštosios mokyklos mokslo darbams keliamus
metodinius reikalavimus.
7. Konkurso dalyvis gali konkursui pristatyti tik vieną darbą. Konkursui pateikto vieno
mokslinio darbo autorių skaičius neribojamas.
8. Dalyvaudamas konkurse dalyvis arba dalyviai patvirtina, kad šiam konkursui pateiktas
mokslinis darbas yra jo arba jų savarankiškai atliktas tyrimas, darbe pateiktas visos naudotos
literatūros sąrašas, surašytos visos cituoto teksto nuorodos, ir prisiima visą atsakomybę, kylančią
dėl galimo autoriaus teisių pažeidimo.
9. Lietuvos bankas turi teisę prašyti konkurso dalyvius pateikti studijas aukštojoje
mokykloje arba jų baigimą patvirtinančius dokumentus. Užsienio aukštųjų mokyklų diplomams turi
būti atliktas akademinis pripažinimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Atsisakymas pateikti dokumentus arba jų nepateikimas per prašyme nustatytą terminą laikomas
atsisakymu dalyvauti konkurse.
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III SKYRIUS
MOKSLINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA
10. Lietuvos bankas konkurso pradžią skelbia kiekvienų metų gegužės 1 d. Konkursui
parengti darbai Lietuvos bankui pateikiami elektroniniu paštu nei@lb.lt kasmet nuo gegužės 1 d. iki
rugpjūčio 31 d.
11. Konkursui turi būti pateikta:
11.1. elektroninė konkursui teikiamo mokslinio darbo versija vienu iš šių formatų: Portable
Document Format (*.pdf), Microsoft Office Word (*.doc, *.docx, *.rtf), Open Document Text
(*.odt);
11.2. konkurso dalyvio arba dalyvių asmeninė informacija: vardas, pavardė, gyvenamosios
vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, aukštoji mokykla, studijų kryptis.
IV SKYRIUS
MOKSLINIŲ DARBŲ VERTINIMAS
12. Mokslinius darbus vertina Lietuvos banko sudaryta Mokslinių darbų vertinimo komisija
(toliau – komisija).
13. Komisija, kurią sudaro nuo 3 iki 5 Lietuvos banko tarnautojų, išrenka tris geriausius
darbus ir iki spalio 1 d. Lietuvos banko interneto tinklalapyje www.lb.lt paskelbia pirmosios,
antrosios ir trečiosios konkurso vietos nugalėtojus, taip pat apie tai informuoja juos asmeniškai
elektroniniu paštu.
14. Pirmosios vietos konkurso laimėtojui arba laimėtojams įteikiama 5 000 litų, antrosios
vietos – 3 000 litų, trečiosios – 2 000 litų piniginė premija (neatskaičius mokesčių). Piniginė
premija skiriama moksliniam darbui, nesvarbu, kiek yra jo autorių.
15. Jeigu komisija nusprendžia, kad konkursui pateikti darbai neišsamiai atskleidžia
analizuojamą klausimą, laimėtojai gali būti nepaskirti arba gali būti skiriamos ne visos prizinės
vietos.
16. Komisijos sprendimai neskundžiami ir dėl jų apeliacijos nepriimamos.
17. Jeigu komisija konkursui pateiktame moksliniame darbe aptinka plagijatą arba jo
požymių, darbas nedelsiant šalinamas iš konkurso, apie tai informuojama aukštoji mokykla, kurioje
studijuoja (studijavo) konkurso dalyvis arba dalyviai, ir pranešama dalyviui arba dalyviams.
__________________________

