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Eil. Nr. Vertinamas komponentas Komponento vertinimo kriterijai

1 Rėmimasis mokslo literatūra

Ne mažiau 20 mokslinių šaltinių:

 straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuotuose socialinių bei humanitarinių mokslų sričių 

žurnaluose arba

 prestižinėse leidyklose leistose mokslo knygose (prestižinės leidyklos: Cambridge University Press, 

Oxford University Press, Palgrave Macmillan, Routledge, Wiley-Blackwell, Sage, Polity, Princeton

University Press, Berg, Willan, Yale University Press, Policy Press, Ashgate, Edward Elgar Publishing, 

Imperial College Press)

 į dešimt privalomų literatūros šaltinių gali būti įskaitoma ne daugiau kaip viena Lietuvos universitetų 

leidyklose išleista mokslinė knyga (cituojamų gali būti daugiau).

Mokomosios knygos ir vadovėliai neįskaitomi.

Ne mažiau kaip po 40 proc. rėmimosi literatūra turi būti skirta komunikaciniam ir tematiniam darbo 

aspektams.

Ne mažiau kaip dešimt šaltinių turi būti ne senesni nei 5-ių metų mokslo šaltiniai.

2 Problemos parengimas
Problema laikoma parengta, jei ją galima išspręsti tyrimu, t.y. nurodo trūkstamas žinias ir susieja jas su 

esamomis žiniomis

3 Objektas Objektas talpina savyje problemą, įvardytos tiesiogiai analizuotinos objekto pusės, savybės, ypatybės

4 Tikslas(-ai) Nukreipia į problemos sprendimą ir nėra tyrimo proceso etapų aprašas

5 Uždaviniai Detalizuoja tikslą, susmulkina tikslą į elementus ir nėra tyrimo proceso etapų aprašas

6 Tyrimo vieta mokslo lauke

Aprašyti darbo tema Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai ir įvardijami rengiamo darbo skirtumai. Jei 

aprašytais darbai nesiremiama konstruojant teoriją, šaltiniai pateikiami atskiru literatūros sąrašu 

(Lietuvoje ir pasaulyje atlikti tyrimai)
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7 Teoriniai modeliai, pateikiami schemomis
Išskaido objektą į komponentus, atskleidžia sąsajas tarp komponentų. Trys modeliai: 

komunikacijos, analizuojamos komunikuojamos ar komunikuojančios srities bei susiejantis

8 Teoriniai modeliai, aprašomi tekstu
Išskaido objektą į komponentus, atskleidžia sąsajas tarp komponentų. Trys modeliai: 

komunikacijos, analizuojamos komunikuojamos ar komunikuojančios srities bei susiejantis

9 Empiriniai sąvokų apibrėžimai
Leidžia atpažinti ir skirstyti tikrovėje esančius reiškinius pagal empirinius požymius, 

paaiškina rodiklius

10 Sąvokų vartojimas
Visi vartojami tarptautiniai žodžiai išnašose turi būti apibrėžti, pagrįstas jų pasirinkimas 

lietuvių kalbos žodžių atžvilgiu

11 Teorijų grupavimas ir lyginimas
Teorijos grupuojamos pagal komunikacijos ir visuomenės bei jų sąryšio modelius, pagal 

analizuojamus temos aspektus, lyginami skirtumai ir panašumai

12 Makro ir mikro lygmenų integravimas
Paaiškina reiškinių funkcionavimą visuomenės bei individo lygmenyse. Įvardija ir aprašo 

rodiklius, pateikia funkcionavimo pavyzdžius

13 Teorinės analizės rezultatų konceptualizavimas Sukuria vientisą modelį

14 Teorinės analizės rezultatų interpretavimas
Sukuria tikrintiną modelį Lietuvos situacijai, pateikia iliustracijas iš Lietuvos, įvardija 

galimus Lietuvos ir užsienio situacijų skirtumus bei jų priežastis

15 Teorinės analizės integralumas
Duomenų analizė integruoja komponentus (grupavimas ir lyginimas, mikro ir makro 

lygmenų integravimas, sąvokos, konceptualizavimas, ), o ne pateikia juos atskirai

16 Sąsajos teorinės dalies ir tyrimo Tiesiogiai tiriama pernai metais teoriškai išanalizuota sritis

17 Teorinio ir empirinio tyrimų sąsajų aiškumas
Paaiškintos sąsajos tarp pernai metais metodologiškai išanalizuotos srities bei jos 

empirinio tyrimo
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18a Sąryšio hipotezės

Spėja galimas problemos priežastis, leidžia įgyvendinti tikslą(-us) ir 

uždavinius, įvardija sąsajas tarp išankstinės sisteminės analizės 

komponentų.
Jei tyrimas ir kokybinis ir 

kiekybinis, skaičiuojamas 

vidurkis

18b Aiškinamosios hipotezės

Paaiškina galimas problemos priežastis, leidžia įgyvendinti tikslą(-us) 

ir uždavinius, įvardija sąsajas tarp išankstinės sisteminės analizės 

komponentų.

19 Reikiamos informacijos sąrašas Įvardija ir aprašo reikiamus, matuotinus rodiklius

20 Optimalus informacijos šaltinis Pagrįsta, kodėl šaltinis yra tinkamesnis už kitus

21a Kiekybinės informacijos rinkimo metodas
Pagrįsta, kodėl atranka ir informacijos rinkimo metodas yra 

tinkamesni už kitus
Jei tyrimas ir kokybinis ir 

kiekybinis, skaičiuojamas 

vidurkis21b Kokybinės informacijos rinkimo metodas
Pagrįsta, kodėl atranka ir informacijos rinkimo metodas yra 

tinkamesni už kitus

22a Kiekybinės informacijos rinkimo priemonės Leidžia fiksuoti rodiklius, pagrįstas rodiklių fiksavimas Jei tyrimas ir kokybinis ir 

kiekybinis, skaičiuojamas 

vidurkis22b Kokybinės informacijos rinkimo priemonės Leidžia fiksuoti rodiklius, pagrįstas rodiklių fiksavimas

23 Tyrimo prielaidos Pagrindžiama galimybė tinkamai interpretuoti informaciją

24 Informacijos rinkimo aprašymas
Aprašytas informacijos surinkimas ir surinkti duomenys pagal socialinius-demografinius bei kitus 

tyrimui svarbius klasifikacinius požymius
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25a
Kiekybinių duomenų grupavimas ir 

interpretavimas

Aprašomi ir interpretuojami duomenys pagal anketą ar duomenų 

surinkimo formuliarą
Jei tyrimas ir kokybinis ir 

kiekybinis, skaičiuojamas 

vidurkis25b
Kokybinių duomenų grupavimas ir 

interpretavimas I
Teminė ir semantinė analizė

26a

Kiekybinių duomenų tankinimas, rodiklių 

formavimas ir aprašymas, detalizavimo 

gylio pasirinkimas

Pagrindžiamas duomenų grupavimas ir apjungimas Jei tyrimas ir kokybinis ir 

kiekybinis, skaičiuojamas 

vidurkis
26b

Kokybinių duomenų grupavimas ir 

interpretavimas II
Tinklo analizė

27a

Kiekybinių duomenų analizė: Tiesioginių ir 

netiesioginių ryšių kiekybiniuose 

duomenyse nustatymas, pagrindinių 

priklausomybių ir savybių aiškinimas ir 

interpretacija, hipotezių tikrinimas

Leidžia patvirtinti arba paneigti hipotezes, paaiškina hipotezėse 

įvardytų sąsajų priežastis. Analizuojami sąryšiai tarp kintamųjų ir 

rodiklių, paaiškinami ir interpretuojami sąryšiai, analizuojamas 

atitikimas hipotezėms, paaiškinamos atitikimo ir neatitikimo 

priežastys

Jei tyrimas ir kokybinis ir 

kiekybinis, skaičiuojamas 

vidurkis

27b Tyrimo rezultatų konceptualizavimas Sąsajų paaiškinimas, pagrįstosios teorijos sukūrimas

28a
Kokybinės analizės nuoseklumas ir 

integralumas

Išskirti teminiai blokai, duomenų analizės seka (grupavimas..., 

tankinimas..., ryšių nustatymas...) atliekama kiekvieno teminio 

bloko viduje, išvadoms nereikia papildomų, analizėje nesančių 

paaiškinimų
Jei tyrimas ir kokybinis ir 

kiekybinis, skaičiuojamas 

vidurkis28b
Kiekybinės analizės nuoseklumas ir 

integralumas

Duomenų analizė integruoja komponentus (grupavimas..., sąryšių 

atskleidimas..., rezultatų konceptualizavimas...), o ne pateikia juos 

atskirai, išvadoms nereikia papildomų, analizėje nesančių 

paaiškinimų

28c
Kokybinės ir kiekybinės analizės 

integravimas

Atskleidžiamos sąsajos tarp kokybinių ir kiekybinių tyrimo 

rezultatų
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29 Diskusija Tyrimo rezultatų palyginimas su teorinėje dalyje aptartų autorių rezultatais

30 Išvados Apibendrina tekstą; išvadoms nereikia papildomų, analizėje nesančių paaiškinimų

31 Rekomendacijos Pateikia praktinius veiklos siūlymus

32 Pateikimas Struktūrinės dalys, citavimas, paveikslėliai, literatūros sąrašas pagal metodinius nurodymus


