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Įvadas 
„Seniau universitetai buvo elitiniai. Ten stodavo vaikai tų, kurie patys buvo baigę universitetą. 
Studentai, su retomis išimtimis, be studijų daugiau nieko neveikdavo. Mokslas vykdavo nesp÷riai: 
porcija mokslo ir gera porcija studentiškų, taip vadinamų holiardinių malonumų, derinamų paeiliui 
su naryste įvairiuose klubuose“ (U.Eco Kaip parašyti diplominį darbą?) 
 
 
Septintame dešimtmetyje Europos universitetai išgyveno krizę. Visai panašiai kaip ir 
dvidešimtaisiais nepriklausomos Lietuvos metais. Universitetinis išsilavinimas yra įgijęs masinį 
pobūdį. Žinoma, ši tendencija labiau būdinga pirmosios pakopos studijoms, magistro studijos n÷ra 
tokios masin÷s, tačiau madingos. O mada visuomet sukelia tam tikrų problemų. Be to, magistrantai 
nevisuomet turi galimybę reguliariai lankyti paskaitas, jiems neretai trūksta ir motyvacijos studijuoti 
„rimtai“. Paprastai d÷stytojai yra visuomet pasiruošę  konsultuoti studentus, pad÷ti jiems patarimais. 
Tačiau ne visada studentai yra nusiteikę kreiptis į d÷stytoją ar darbo vadovą, m÷gina dirbti 
savarankiškai. Tas savarankiškumas nevisuomet yra tikras, rimtas darbas. Vis tik magistro 
studijoms būdingas aukštesnis savarankiškumo reikalavimas, nei pirmojoje studijų pakopoje. Tod÷l 
tik÷tina, kad šie patarimai bus naudingi ne tik magistrantams, bet ir d÷stytojams. 
Medijų filosofiją studijuoja ir nehumanitarinį išsilavinimą turintys studentai. Suprantama, kad jiems 
toks persiorientavimas kelia nemažai problemų. Jiems siūlome įsiskaityti į šiuos paguodžiančius 
žymaus italų semiotiko ir rašytojo Umberto Eco žodžius: 

- visiškai įmanoma parašyti gerą darbą net ir startuojant iš silpnų pozicijų; 
- galima pasinaudoti situacija (net jei studijos buvo vien tik  liudesys ir nepasitenkinimas) ir 

patirti mokslinio darbo rašymo malonumą. Nebūtina griebti žinias  be atrankos, o m÷ginti 
išsiugdyti geb÷jimą (kurio prireiks ateityje) tiksliai apibr÷žti problemas, metodiškai jas 
spręsti ir profesionaliai daryti savarankiškas  išvadas.  

Pirmiausia reikia nuspręsti kokį darbą rašysite – kompiliacinį („bendro pobūdžio“) ar tiriamąjį 
(plačiąją prasme)? KTU Medijų filosofijos magistro studijų programoje figūruoja net trys tiriamieji 
darbai. Jie yra tam tikros pakopos ar etapai, vedantys link baigiamojo darbo. Bet kuriame darbe yra 
ir kompiliacin÷ dalis – kritiškai apdorotas tam tikras kiekis literatūros (t.y. knygos, straipsniai, 
konferencijų informacija) tam tikra tema. Aiškiai išd÷styti tai, kas perskaityta, apjungiant įvairius 
požiūrio taškus ir tokiu būdu pateikiant profesionalią apžvalgą n÷ra labai lengvas uždavinys. Toks 
darbas yra naudingas informacine prasme net ir rimtiems specialistams, kurie nesidom÷jo kokiu 
nors atskiru klausimu.  
Tiriamasis darbas yra sunkus ir ilgas. Kompiliacinis darbas taip pat gali būti gana ilgas, tačiau su 
jais visada mažiau rūpesčių ir rizikos. Jau min÷to U.Eco manymu, tie, kas skuba griebtis tiriamųjų 
darbų pralošia. Toks skub÷jimas, jei žmogus nepasiruošęs, veda prie prasto darbo ir tik erzina jo 
skaitytoją, ir niekuo nepraturtina paties rašančiojo. Tod÷l Filosofijos ir kultūrologijos katedroje 
prieš kiekvieną tiriamąjį darbą yra nurodoma ką konkrečiai šiame darbe reikia padaryti. Pirmasis 
tiriamasis darbas beveik visuomet yra kompiliacinio pobūdžio – studentas kritiškai susipažįsta su jo 
tema susijusia literatūra, tyrin÷jimais, bando suformuluoti problemą. Dar kartą pabr÷žiame – tai be 
galo svarbi dalis. Nuo to, kaip studentas atliks kompiliacinę dalį, didžiąja dalimi priklausys ir 
galutinis baigiamasis darbas. Suprantama, kad daug įtakos turi ir materialiniai dalykai. Dirbantys 
magistrantai visada turi mažiau laiko studijoms. Tod÷l reikia iš anksto paskaičiuoti savo j÷gas. 
Filosofiniai tekstai turi savo specifiką. Jie nereikalaujo empirinio tyrimo (jam nereikia ir 
sociologin÷s apklausos, kaip dažnai galvoja studentai). Tačiau tai dar nereiškia, kad visi filosofiniai 
tekstai yra kompiliaciniai. Be to, egzistuoja ir perskyra tarp kontinentin÷s bei anglosaksiškos, arba 
analitin÷s, filosofijos tekstų. Tačiau apie tai bus kalbama v÷liau. Mokslas visais laikais buvo 
brangus dalykas. Ne visas darbui reikalingas knygas galima rasti šalies bibliotekose. Tod÷l reikia 
atsižvelgti ir į šią aplinkybę.  
Iš pradžių, siūlome trumpai pasigilinti į klausimą koks yra filosofinis tekstas apskritai. 
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Filosofinis tekstas. Kas tai? 
Vienareikšmiškai nusakyti filosofinio teksto skiriamuosius bruožus yra gan÷tinai sud÷tinga.  
Filosofija paprastai apibr÷žiama kaip racionalus diskursas, nors pats racionalumas kelia tam tikrų 
klausimų. Tekstus rašo įvairių humanitarinių ir socialinių disciplinų atstovai. Kas sudaro jų tekstų 
specifiką? Kokie esminiai bruožai leidžia skaitytojui beveik neklystamai identifikuoti vienokią ar 
kitokią teksto disciplininę priklausomybę? 
Realieji mokslai yra empiriniai, nes jų objektas yra patirtinio pasaulio dalis, jie neperžengia šios 
srities ribų: nurodydami grindžiamuosius ryšius, jie aiškina vieną empirinį dalyką kitu, kuris 
priklauso tai pačiai sričiai. Nors filosofija prasideda nuo patyrimo, tačiau ji neapsiriboja patyrimo 
sritimi. Ji klausia apie patyrimo arba jo sričių galutines sąlygas ir pamatus. Ji prasideda nuo 
patyrimo ir klausia, kas sudaro patyrimo pamatą. Patyrimo sąlygos ir pamatai, apie kuriuos klausia 
filosofija, n÷ra kažkas empiriška, n÷ra patirtiniai daiktai šalia kitų patirtinių daiktų. Filosofijai rūpi 
to, kas empiriška, neempirin÷s sąlygos ir  pamatai, nes empiriniai dalykai negali būti iki galo 
paaiškinti kitais empiriniais dalykais. Tuo tarpu realiesiems mokslams rūpi to, kas empiriška, 
empirin÷s sąlygos ir pamatai.  
 
Dažname filosofijos vadov÷lyje ar solidesniame filosofiniame tekste galime rasti teiginių, kad 
filosofija ir informacija yra lyg ir vienas kitam prieštaringi dalykai. Informaciją mums teikia gamtos 
mokslai, technikai, laikraščiai, televizija. Deja, filosofin÷s informacijos neteikia niekas.  
Filosofija varijuoja pažinimo ir išminties paribiuose. Pažinimo, kuris apmąsto gautą informaciją, 
nustato jos svarbą pagal reikšmę ir ieško bendrųjų principų jai susisteminti, bei išminties, kuri 
susieja pažinimą su gyvybiniu pasirinkimu ar vertyb÷mis, kurias galime rinktis, tod÷l mes, 
atsižvelgdami į tai, ką žinome, galime pagerinti savo gyvenimą. Filosofija, kaip ir mokslas (čia jų 
esminis panašumas) nori atsakyti į tikrov÷s iškeltus klausimus. Kaip žinia, iš pradžių filosofija ir 
mokslas buvo susiję, ir tik b÷gant amžiams fizika, chemija, astronomija ar psichologija tapo 
nepriklausomos nuo savo bendros filosofin÷s šaknies. Šiandien mokslai m÷gina paaiškinti, kaip 
daiktai padaryti ir kaip jie veikia, o filosofija susitelkia ties jų reikšme mums; mokslas vadovaujasi 
beasmeniu požiūriu, kad gal÷tų kalb÷ti apie visus dalykus (net ir žmones), o filosofija niekada 
nepamiršta, kad bet koks pažinimas būtinai turi subjektą. Filosofija apmąsto, kaip mums svarbu tai, 
kas vyksta ir kas yra. Jeigu mokslas plečia pažinimo ribas ir sritis, tai filosofija stengiasi viską 
susieti, m÷gindama įterpti žinias į teorinę panoramą, apimti įvairovę ir pateikti apie ją bendrą 
supratimą. Suprantama, kad humanitarinį išsilavinimą turinčiam žmogui paprastai skirtis tarp 
mokslo (konkrečiai, gamtamokslio) ir filosofijos yra aiški.  
 
Galbūt keblesn÷ situacija yra su filosofijos ir literatūros (ar net kalbotyros) skirtimi. Vis d÷lto, šioje 
vietoje, jau išsyk glūdi palengvinimas tiek studentui, tiek jo darbo vadovui. Kadangi tai studijos, tad 
filosofinio es÷, trinančio ribo tarp filosofijos ir literatūros,  klausimas atpuola. Magistro studijas 
apibendrina mokslinis darbas, kuris gali būti parašytas pagal  analitinę (anglosaksišką) ar 
kontinentinę rašymo tradiciją. ............................ 
Studentas yra laisvas rinktis vienokią ar kitokią mokslinio darbo  rašymo strategiją.  
Suprantama, kad „medijų filosofija“ n÷ra angažuota diciplininiam purizmui, tačiau tam tikri r÷mai 
yra būtini. Pirmas dalykas, kurį tur÷tų prisiminti tiek tiriamųjų darbų vadovai, tiek ir patys 
studentai, yra klasifikacija. Tai yra filosofijos programa. Nepaisant temų įvairov÷s tekstuose tur÷tų 
išryšk÷ti filosofiniai apsektai. Pradžioje galime pasitelkti A. Anzebacherio siūlymą susipažinti su 
filosofiniais klausimais par excellence. Štai jie: 
 
Kod÷l yra būtis, o ne greičiau niekas? Kas yra pažinimas? Kas yra tiesa? Ar yra laisvas 
apsisprendimas? Kas yra žmogus? Kas yra gyvyb÷? Kokia žmogaus būties prasm÷? Kas yra 
dorovinis g÷ris? Kas yra menas? Ar istorija turi prasmę? Kas yra kalba? Ar egzituoja Dievas? 
Filosofijos žinios n÷ra moksliškai įrodomos, tačiau dažnai jos tveria ilgiau negu mokslin÷s tiesos.  
Analizuojant filosofinio teksto specifiką, geriausia būtų į pagalbą pasitelkti perskyrą tarp analiz÷s ir 
kontempliacijos. Tai pagrindinis bruožas, nusakantis filosofinio teksto ambivalentiškumą. 
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Moksliniai tekstai „laikosi“ tam tikrų  taisyklių (epistem÷).  Jų r÷muose vyksta mokslinis diskursas. 
Filosofinis tekstas, greičiau priešingai, funkcionuoja „taisyklių“ lygmenyje – jas kvestionuoja, 
reflektuoja ir pan. Tod÷l vertinat filosofinį darbą vienas iš privalumų yra geb÷jimas pakilti į min÷tą 
„taisyklių“ lygmenį ir reflektuoti tų taisyklių pobūdį. Filosofinis tekstas, kuomet yra didesn÷ 
persvara tiriamojo apsekto, gal÷tų būti vadinamas analize. Tokiu atveju filosofija pamažu darosi 
panaši į „mokslą“ (kaip žinia, filosofija yra „mokslų motina“, tačiau pati n÷ra mokslas).  
Kitas filosofinio teksto bruožas, lyginant jį su moksliniu, yra kontempliatyvumas. Šiuo atveju 
tekstas išsaugo savo autonomiją, tačiau darosi labiau panašus į meną. Šis filosofinio teksto bruožas 
gali tapti  netgi savotiška antikine chr÷ja.  
 
 
Dalykiniai ir formalieji baigiamojo darbo reikalavi mai 
 

Formaliai magistrantai baigiamąjį darbą pradeda rašyti jau pirmaisiais studijų metais. 
Studijų programoje numatyti trys tiriamieji darbai yra savotiškas aplinkelis į baigiamąjį darbą. 
Kiekvieno semestro gale vyksta tiriamųjų darbų pristatymai, o patys darbai yra savotiški 
paruošiamieji tekstai galutin÷ms magistro tez÷ms.  

Studentų baigiamųjų darbų temų ir vadovų sąrašus baigiamojo semestro pradžioje tvirtina 
dekanas savo įsakymu. Būtina sąlyga – studentas turi būti išlaikęs visus studijų programoje 
numatytus egzaminus. Esant reikalui, baigiamojo darbo tema ir vadovas gali būti keičiami, tačiau ne 
v÷liau kaip du m÷nesiai iki darbų gynimų pradžios.  
Galima išskirti svarbiausius reikalavimus  magistriniam darbui: 

- savarankiškai atliktas tyrin÷jimas, 
- nuoseklus ir išsamus temos atskleidimas ir d÷stymas, atliepiantis iškeltą tikslą bei 

uždavinius, kontekstualumas,  
- pirminių šaltinių ir naujos kritin÷s literatūros panaudojimas, 
- filosofin÷ analiz÷, taisyklingas sąvokų vartojimas, 
- išvadų pagrįstumas ir nuoseklumas, 
- bibliografijos sutvarkymas ir darbo apipavidalinimas pagal KTU Humanitarinių mokslų 

fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros keliamus reikalavimus. 
Magistro temos naujumas: 

- pasirenkamas netyrin÷tas objektas (pvz., Lietuvoje) 
- pasirenkama savita problemos interpretacija.  

Magistrantai privalo laikytis akademinio sąžiningumo ir korektiškumo cituojant, nes tai darbas ne 
tik sau, bet ir kitiems tyr÷jams, norintiems pasnaudoti Jūsų surinkta medžiaga.  
 
*** 
 
Toliau aptarsime pagrindinius savarankiško mokslinio darbo etapus ir komponentus. Juose 
pateiksime ir specialistų siūlomus patarimus, kurie būtų ne tik metodiniai reikalavimai, bet ir 
pagalbin÷s nuorodos.  
 
Rašome  baigiamąj į darbą  

Rašydami magistro darbą (ar netgi tiriamąjį darbą) turite atlikti tokius veiksmus:  
 
- aiškiai suformuluoti temą; 
- pasirinkta tema surinkti medžiagą; 
- suvesti visą gautą informaciją į sistemą; 
- permąstyti visą medžiagą; 
- medžiagai suteikti apibr÷žtą pavidalą; 
- stengtis, kad Jūsų darbo skaitytojas suvoktų apie ką yra rašoma ir gal÷tų pats pasinaudoti 

pateiktų nuorodų sistema. 
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Toks darbas moko mąstyti ir sistemiškumo. Žmogus išmoksta sukurti tekstą, tinkamą naudojimui. 
Čia svarbiau yra ne pati tema, bet jos sukūrimo patirtis. Rengdamas baigiamąjį darbą, magistrantas 
susipažįsta su temai atskleisti reikalingais literatūros (ir kitais, jei tai reikalinga temos atskleidimui) 
šaltiniais, teoriniais veikalais, savarankiškai renka informaciją apie tyrimo objektą. Tai labai svarbi 
patirtis.  
 
 
Temos pasirinkimas 

Tema tur÷tų atitikti konkrečius studento polinkius. Tod÷l reikia atsižvelgti į tai, kokie dalykai 
jau yra išklausyti, kokios perskaitytos knygos ir pan. labai svarbu, kad pagrindiniai tekstai turi 
būti nesunkiai pasiekiami ir būtų  suprantami, t.y. studentas turi būti paj÷gus intelektualiai juos 
suvokti. Pasirinkta metodologija turi realiai atitikti konkretaus studento galimybes. Nevisada 
galima tik÷tis išmokti per trumpą laiką to, kas riekalauja didesnių pastangų.  

Temos aktualumas 
Apibūdinant temos aktualumą išeities tašku laikoma mokslin÷ hipotez÷, t.y. tam tikras rezultatas, 
kurį tikimasi gauti atlikus tyrimą. Darbo temą magistrantas pasirenka savarankiškai, 
vadovaudamasis katedros d÷stytojų kūrybinio darbo kryptimis. Pagal tai tariamasi d÷l darbo 
vadovo, tolesnio tyrin÷jimo ir darbo kryptis derinama su vadovu. Tema gali būti formuluojama 
atsižvelgiant į magistranto interesus. Verta atsižvelgti į temos realizavimo galimybes, t.y. ar 
pakanka literatūros, ar bus galima gauti reikiamų duomenų. Net jeigu studentas užsispyręs imasi jau 
kitų tyr÷jų pakankamai išnagrin÷tos temos, reikia ieškoti naujumo, kito požiūrio ir pan. 
Formuluojant temą būtina aiškiai nustatyti tyrimo ribas.  
 
Monografin÷ ar apžvalgin÷ tema? 
Visuomet reikia rinktis tokią temą, kurios apimtis būtų proto ribose. Kaip sak÷ satyrinis herojus 
Kuzma Prutkovas, niekas neapr÷s neapr÷piamo. Visuomet yra geriau rinktis siauresnę, nei platesnę 
temą. Monografin÷ tema reiškia vieno kurio klausimo analizę. Monografija yra priešinga 
kilmininko „istorijoms“, lygiai kaip ir vadov÷liams bei enciklopedijoms. Tačiau monografin÷ tema 
taip pat reikalauja fono. Sakytume, netgi labai plataus fono. Taigi esmin÷ taisykl÷ būtų tokia: kuo 
konkretesn÷ tema, tuo lengviau dirbti ir pasiekti gerų rezultatų.  
 
Istorin ÷s krypties ar teorin÷s krypties tema? 
 
 
Teorinis darbas – tai toks darbas, kur siekiama peržiūr÷ti pasirinktą problemą, kuriai dar nebuvo 
skirta d÷mesio arba ji jau buvo kažkada aptarta: žmogaus valia, laisv÷s problema, sąmon÷s, Dievo 
buvimas ir pan. Tokią tema yra sunku parašyti: tiesiog visko neapr÷psite. Žinoma galima surizikuoti 
ir parašyti panoraminę apžvalgą. Tačiau tik÷tina, kad labai platus darbas susilauks kritikos, kad 
darbas yra išskydęs, negriežtas, n÷ra istoriografinio pagrindo, skurdus citatų ir pan. Jis viso labo 
panašus tik į banalią kompiliaciją. Tokią panoraminę temą visuomet geriau susiaurinti ir aspiriboti 
keliais autoriais, rašiusiais Jus dominančiu klausimu. Tuomet galima pasirinktų autorių požiūrius 
palyginti, susisteminti. Taip pamažu pereisite prie istorinio darbo. Štai keletas „geros temos“ 
pavyzdžių: „Būties problema ankstyvojo M.Heideggerio tekstuose“, „Kanto laisv÷s samprata“, 
„W.Benjamino auros samprata“. Tam tikra prasme tai yra istoriniai darbai, kurie yra pakankamai 
siauri, remiasi konkrečiais autoriais, bei jų veikalais. Istoriniuose darbuose visuomet lengviau rasti 
atspirties taškus ir tuomet įgijate daugiau šansų parašyti gerą darbą.  
 
Kiek laiko skirti baigiam ąjam darbui? 
 
Jau min÷tas U.Eco siūlo gana aiškiai apibr÷žtą laiką: nedaugiau trijų metų ir nemažiau šešių 
m÷nesių. Medijų filosofijos magistrantūroje iš esm÷s tam skirti beveik du metai. Jeigu studentas 
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sąžiningai dirba visą laiką šito jam tur÷tų visiškai pakakti. Be to, kaip žinia, beveik penki m÷nesiai 
studijų yra skirti tik baigiamojo darbo rašymui. Visada reikia atsiminti, kad daug laiko atima tekstų 
skaitymas, konspektų darymas, pats fizinis knygų gavimas. Ypač tur÷tų atidžiai savo laiką planuoti 
tekstų rašyme neįgudę studentai. Patarimas: nesislapstykite nuo savo darbo vadovų – kuo dažniau 
su jais konsultuosit÷s, tuo bus tik geriau. Aišku, visuomet į konsultaciją ateikite paruošę klausimus 
ir parodykite ką jau padar÷te. Tik tuomet d÷stytojo patarimai bus konstruktyvus ir tikslingi. Negerai, 
jei visą nuo paskaitų laisvą semestrą Jūs nieko neparodysite savo darbo vadovui, o tekstą atnešite 
prieš pat gynimą. Tik÷tina, kad jei tekstas prastas, Jums apskritai neleis gintis, o ir gynimo metu 
sulauksite neigiamo vadovo atsiliepimo. Visuomet užsirašykite vadovo išsakytus patarimus ir 
pastabas – dažnai studentai tik pasiklauso, o paskui v÷l ir v÷l daro tas pačias klaidas, arba klausia to 
paties.  
 
Užsieno kalbų vartojimas 
 
Paprastai manoma, kad magistrantūroje studijuojantys asmenys bent vieną užsienio kalbą yra įvaldę 
neprastai. Rašant mokslinį darbą (o juk toks Jūsų  darbas ir yra) beveik visuomet atsiranda poreikis 
pasinaudoti kitomis kalbomis parašytomis knygomis. Vis tik, jei pasirinkta tema literatūra yra 
užsienio kalba, kurios Jūs nemokate, tai tokios temos geriau atsisakyti.  Paprastai siūloma, kad 
nevert÷tų rašyti temos apie kokį nors autorių, jei negalite skaityti tekstų originalo kalba. Žinoma, 
galima surizikuoti ir pasikliauti vertimais. Tačiau reiktų pasitikrinti ar visi jums reikalingi vertimai 
yra. Galbūt svarbiausias tekstas bus neprieinamas. Be to, net jei Jūsų pasirinktas autorius į išverstas 
į gimtąją kalbą, tai gali būti, kad svarbiausi interpretatoriai ir komentatoriai – ne. Čia reik÷tų būti 
ypač atidiems. Gali būti ir labai netikslių vertimų – visuomet geriau sutikrinti su originaliu tekstu – 
bent jau esmines Jūsų darbo citatas.  
Problemos formuluot÷  
Problemos formuluot÷ yra kiekvieno savarankiško darbo privalumas. Tod÷l jau pačioje pradžioje 
reikia ieškoti geros problemos formuluot÷s (nuolat reikia pasitikrinti ar nereikia jos keisti). Tačiau 
darbin÷s problemos formuluot÷s gali būti keičiamos daugybę kartų. Geras rašto darbas paprastai 
daugiau priklauso nuo problemos formuluot÷s negu nuo literatūros. Problemos formuluot÷je visada 
yra svarbiau klausimai kod÷l ir kaip, o ne kas. Tiek baigiamajame darbe, tiek tiriamuosiuose 
darbuose reik÷tų pažvelgti ir į atsakymus, kuriuos siūlo naudojama literatūra. Juos kritiškai aptarti, 
pakomentuoti. Visada yra geriau kelti atvirus klausimus, o ne arba/arba ar taip/ne klausimus.  
Taigi, kas yra ta problemos formuluot÷? 
Tai – vienas ar keletas susijusių klausimų, į kuriuos norima atsakyti 
Arba 

Vienas ar keletas susijusių pasakymų, kuriuos norima: a) apibūdinti, b) aptarti, c) suklasifikuoti, 
d) išanalizuoti, e) interpretuoti 

f) polemizuoti, pateikti argumentus už ar prieš, g) susieti, 
Arba 

Tez÷, kurią norima pagrįsti.  
 

Paprastai manoma, kad lengviau prieiti prie išvados yra tuomet, kai problemos  formuluot÷ yra 
klausimo formos.  
Problema yra problemos formuluot÷s pagrindas, bet pati problemos formuluot÷ netapatintina su 
tema, problema ar problematika. 
 
Tema – tai apibr÷žta sritis; Problema – kažkas, kam apibr÷žtoje srityje trūksta 
atsakymo/sprendimo; Problematika – problemų visuma, problemos konteksto aprašymas 
(problematika gali apimti daugelį problemų); Problemos formuluot÷ – konkretaus klausimo 
išk÷limas tam tikroje problemiškoje srityje.  
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Problematika – tai didesn÷s apimties kokios nors temos „problemų sankaupa“, jai galima rasti 
įvairių problemos formuluočių. Problemos formuluot÷ – tai klausimas apie tai į ką norite rasti 
atsakymą,  o rašto darbo tikslas nusako, kod÷l ieškomas atsakymas į iškeltą klausimą: kam tas 
atsakymas ir pats tekstas reikalingas.  

Formuluojant problemą studentas turi siekti, kad jo iškeltas klausimas būtų panašus į tikrą filosofinį 
klausimą. Tai reiškia, kad klausimas būtų toks, jog jį perskaitęs skaitytojas nepasakytų jog jau žino 
atsakymą, nes jis yra aprašytas visiems žinomoje literatūroje. Kitu atveju, studento darbas 
pretenduoja būti tik žinių atpasakojimu, o ne žinių taikymu. Anglosaksiškos mokslin÷s  tradicijos 
yra grindžiamos problema, dažnai empirine.  Žinoma, kontinentin÷s filosofijos tekstuose sunku 
suformuluoti problemą. Kontinentin÷ mokslin÷ tradicija yra grindžiama teorija ar teoretikais arba 
empirin÷s, bet neproblemin÷s, ar mažai problemin÷s. Kontinentiniai darbai – tai daugiau 
aiškinamieji, interpretuojamieji tekstai, kurių centre – kokia sąvoka, teorija, kūrinys ar teoretikas. 
Jie nebūtinia sprendžia problemą. Ši mokslin÷ tradicija būdinga ne tik filosofijai, bet ir id÷jų 
istorijai, kultūrai. Čia pasirodo daug svarbių dalykų, pati tema gan÷tinai plati. Tod÷l rašyti tekstus 
kontinentine tradicija yra žymiai sunkiau, negu anglosaksiška. Studento pirminiai šaltiniai – 
literatūra yra svarstomojo pobūdžio, nebūtinai atitinka akademinio rašto reikalavimus. Daugelis 
tezių yra visa apimančios, kartais gali pasirodyti nepagrįstomis. Tačiau studentai tur÷tų tekstą rašyti 
remiantis anglosaksiškos tradicijos reikalavimais (t.y. suformuluoti problemą). Tod÷l patartina 
vengti nepagrįstų teiginių, metaforiškos kalbos ir stengtis rašyti kuo paprasčiau.  

Rašto darbe turi aiškiai matytis pagrindinis klausimas. Žinoma, gali būti keletas šalutinių, bet jie 
turi būti glaudžiai susiję su pagrindiniu. Jei nebus aiškiai parodyta kas su kuo susiję, tuomet darbas 
gali atrodyti kaip paprastas žinių atpasakojimas, susidedantis iš daugyb÷s dalių tik tod÷l, kad jos 
kaip nors siejasi su tema, o ne tod÷l, kad darbe sprendžiama kokia nors konkreti problema.  

 
Literat ūros paieška, skaitymas, konspektavimas 
 

Darbo pradžioje studentams siūloma pasidom÷ti kokio minimalaus kiekio literatūros reikia 
baigiamajame darbe. Paprastai magistro darbe literatūros sąrašas iš dešimties ar mažiau antraeilių 
knygų ir straipsnių solidumo tikrai nepriduos. Tačiau nereikia manyti, kad didžiulis literatūros 
kiekis atsvers blogą tekstą. Geriau panaudoti svarbiausią literatūrą, negu remtis viskuo iš eil÷s 
vardan solidžiai atrodančio literatūros sąrašo. Pirmiausiai verta prad÷ti nuo plačios literatūros ir 
pamažu eiti prie siauros problematikos. Nereik÷tų remtis mokslo populiarinimo, vadov÷line 
literatūra. Siūloma naudoti, ne tik pirminius šaltinius, bet ir naujausią antrinę literatūrą. Galima 
naudoti ir internetinius išteklius, tačiau saikingai. Literatūros sąrašas negali būti sudarytas vien tik iš 
internetin÷s literatūros. Skaitant literatūrą patartina konspektuoti. Tokie konspektai tur÷tų būti 
kryptingi, paremti atranka, kuri priklauso nuo darbo tikslo. Skaitoma tam, kad v÷liau būtų galima 
atpasakoti, perfrazuoti, pacituoti, analizuoti, aptarti ir pan. Iš pradžių galima skaityti per daug 
nesigilinant, o tik v÷liau, kai darbo strategija jau apgalvota, prad÷ti skaityti atidžiau. Ieškodami 
literatūros, atsirinkdami ją ir naudodamiesi ja, visuomet remkit÷s problemos formuluote. Stenkit÷s 
pagrįsti kod÷l remiat÷s viena ar kita literatūra, atskirkite savo tekstą nuo literatūros.  

Prieš nuspręsdami ar literatūra tinka rašto darbui atskykite į tokius klausimus: 

1. Kas tekste rašoma? 

2. Kam gal÷siu panaudoti tai savo darbe? 

3. Koks teksto tikslas, kam jis buvo rašytas? 

4. Kas yra teksto autorius? Žinomas mokslininkas ar „kažkas“? 

5. Kokią įtaką autorius turi tiriamąjai sričiai? 

6. Ką kiti rašo apie jį ir jo darbus? 
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7. Kokio tekstas senumo (ar n÷ra naujesnio leidimo)? 

8. Kur tekstas publikuotas? Ar tai mokslinis leidinys ar „neaiški“ internetin÷ 
svetain÷? (pagal L.Rienecker, P.S.Jørgensen, 2002, p.139) 

 

Antrinę literatūrą reikia pristatyti ir pasakyti, kam ji reikalinga darbe; ją atpasakoti 
(referuojant, cituojant ar perfrazuojant); būtina pateikti nuorodas. Esminę literatūrą (tokią, 
kurioje pateikiama teorija), kuria remiamasi visame ar beveik visame darbe, reik÷tų 
pristatyti pačioje darbo pradžioje – įvade ar net atskiru skyriumi. Deja, rimtos teorijos 
neužtenka vien atpasakoti – ja remtis reikia tikslingai, pagrindžiant ir įrodant kam darbe ji 
reikalinga. Kitą literatūrą galima min÷ti ten, kur argumentuojama vienokia ar kitokia tez÷. 
Niekada nemanykite, kad visi jau viską ta tema žino ir n÷ra jokio reikalo žinomą teoriją 
pristatin÷ti. Vis tiek reikia aptarti, nes būtina pagrįsti kiekvieną pasirinkimą.  

Citavimas 
Paprastai moksliniame darbe yra daug citatų. Tai citatos iš šaltinių, kritin÷s literatūros. 
Citatos būna dviejų tipų: 

• Cituojami tekstai, o paskui pateikiama jų interpretacija 

• Cituojami tekstai, kad būtų paremta Jūsų argumentacija 

Sunku pasakyti kas yra geriau – daug ar mažai citatų. Viskas priklauso nuo darbo pobūdžio. 
Kokio nors autoriaus kūrybos kritin÷ analiz÷ reikalauja didelio tekstų citavimo, o po to jų 
analiz÷s.  

Egzistuoja keletas citavimo taisyklių: 

1. Ištraukos, skirtos interpretavimui tur÷tų būti nei per daug ilgas, nei per daug 
trumpos. {Jeigu citata, skirta analizei ilgesn÷ nei puslapis, vadinasi kažkas negerai 
padaryta. Galbūt pasirinkote pernelyg platų pasažą? O gal tiesiog Jus domina ne pats 
tekstas, bet bendras įvertinimas? Tokiais atvejais, kuomet tekstas svarbus, bet yra 
pernelyg platus, geriausia jį sutraukti į sakinį ir cituoti tik atskiras frazes}.  

2. Ištraukos iš kritin÷s literatūros cituojamos tik tada, kuomet jos autoretitetingai 
patvirtina ar papildo Jūsų išsakytą nuomonę. {Pagal šią taisyklę, citatos iš antrin÷s 
literatūros neturi teis÷s būti jeigu neįveda naujos prasm÷s, arba nepatvirtina to, kas 
jau buvo kalb÷ta. Be to, tvirtinti jos turi autoritetingai}. 

3. Manoma, kad sutinkate su tuo, ką cituojate, išskyrus tuos atvejus, kuomet prieš citatą 
ar po jos yra pateikstas Jūsų poleminis paneigimas.  

4. Cituojant visuomet turi būti aišku kas yra fraz÷s autorius ir iš kur ji paimta. Nuorodų 
sistema gali būti įvairi. 

5. Citatos iš pirminių šaltinių, kaip taisykl÷ iš akademinių leidinių, o ne elektroninių. 
Cituojant lotyniškus ir graikiškus bei viduramžių autorius gali pakakti paragrafo, 
skyriaus, eilut÷s. Tai priklauso nuo nusistov÷jusios tradicijos. Jeigu autorius yra 
šiuolaikinis ir leidžiamas ne pirmą kartą, tai geriausiai cituoti pirmąją arba paskutinį 
leidimą (pastarąjį d÷l to, jei autorius dar÷ pakeitimus tekste). Visuomet nurodykite 
kurį leidimą cituojate.  

6. Jeigu nagrin÷jate tekstą užsienio kalba, tai cituokite iš pirminio šaltinio originalo 
kalba. Ši taisykl÷ labiausiai taikoma grožiniams kūriniams. Skliausteliuose arba 
pastabose galite prid÷ti vertimą.  

 

Cituokite : 

• kai būtina perteikti tekstą žodis žodin, 

• kai būtinai reikia pasiremti teksto autoritetu, 
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• kai analizuojate tekstą ir reikia iliustracijos kaip analiz÷s medžiagos. 

Parafrazuokite: 

• kai reikia perteikti turinį ir 

• tiksli formuluot÷ nesvarbi, 

• teksto stilius neatitinka jūsų darbo stiliaus, 

• tekste akcentuojami kiti dalykai nei reikia jūsų darbui, 

• kai reikia trumpinti, 

• kai reikia parodyti, kad supratote. 

Referuokite: 

• kai reikia perteikti teksto esmę; 

• kai reikia praleisti nereikalingas detales 

• kai reikia apibendritntai pristatyti tekstą. (pagal L.Rienecker, P.S.Jørgensen, 
2002, p.147) 

 

 

Citatos turi būti negausios ir gerai parinktos. Citatas galima naudoti įvairiai. Jei ketinate 
polemizuoti su kokia nors teorija, tai polemiką galima prad÷ti taiklia citata. Citata gali būti jūsų 
argumentų pagrindas ar kalbamo autoriaus žodžių iliustracija. Visas citatas cituokite tik tada, kai iš 
tikrųjų to reikia. Jos n÷ra teksto puošmena, tod÷l jas reikia aptarti, įvertinti. Citatos aptarimas n÷ra 
tas pats, kaip jos perfrazavimas. Jeigu tekstas n÷ra labai sud÷tingas, nebereikia jos dar kartą 
perfrazuoti – juk ją skaitytojas jau perskait÷. Tačiau būtina pasakyti kod÷l ši citata jūsų darbe 
pasirod÷, ją reikia pakomentuoti. Darbas negali būti tik „plik ų“ citatų sankaupa: turi būti jas 
siejantis tekstas. Lygindami tekstus ne tik cituokite iš vieno ir kito teksto, bet atskleiskite jų santykį. 
Ar versti citatas, ar jas palikti originalo kalba – d÷l šito reikia tartis su darbo vadovu. Galima citatos 
originalą pateikti išnašose. Egzistuoja vadinamoji „auksin÷ citavimo taisykl÷“: ne daugiau vienos 
citatos (ji neilgesn÷ nei 6-7 eilut÷s) viename puslapyje. Citatą tekste reikia aiškiai išskirti ir visada 
paaiškinti iš kur ji paimta.  
Literat ūros ir šaltinių sąrašo sudarymas 
Bibliografijos sąrašas – tai ab÷c÷l÷s tvarka išd÷styti darbe panaudotų (cituotų, perfrazuotų ar 
pamin÷tų) mokslo, meno leidinių ir nepublikuotų archyvinių šaltinių bibliografiniai aprašai. 
Bibliografijos sąrašas spausdinamas naujame puslapyje ir dedamas darbo pabaigoje, po išvadų.  
Elektroninai duomenų ištekliai taip pat įtraukiami į atskirą sąrašo dalį.  
Šaltiniai – tai pirmin÷ (autentiška) medžiaga: archyviniai dokumentai, atsiminimai, laiškai, 
rankraščiai. Šaltiniai skirstomi į dvi grupes – publikuotus šaltinius ir rankraščius. Publikuoti 
šaltiniai – tai knygos ir periodiniai leidiniai, kurie teikia tiesioginę informaciją (žodinę arba 
vaizdinę). Tai gali būti paskelbti archyviniai dokumentai, laiškai, atsiminimai, publikuotos 
nuotraukos (kurios baigiamajame darbe naudojamos kaip iliustracija).  
Literatūra skirstoma į 2 grupes – knygos ir straipsniai periodin÷je spaudoje.  
Leidiniai rašomi ab÷c÷l÷s tvarka, pirma lotyniškąja ab÷c÷le, po to, jei yra,  - kirilica ir kitomis 
ab÷c÷l÷mis. Jei nelotyniški rašmenys transkribuoti, į sąrašą jie įtraukiami pagal lotynų ab÷c÷lę. 
Pavard÷s rašomos originalo kalba, autentiška forma. Jei knygos tituliniame lape autoriaus pavard÷s 
n÷ra, knyga aprašoma nuo antrašt÷s (pavadinimo). Archyvinių (nepublikuotų) šaltinių bibliografinis 
aprašas skiriasi nuo literatūros ir publikuotų šaltinių aprašų. Jame nurodoma rankraščio 
(dokumento, projekto, meno kūrinio, disertacijos) pavadinimas, data, archyvo (saugojimo vietos) 
pavadinimas originalo kalba, fondo (F.), apyrašo (ap.), bylos (b.) lapų (lap.) numeriai arba 
muziejaus inventoriaus numeris (žr. pavyzdžius).  
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Puslapis trumpinamas raide p. Po taško rašoma P. (didžioji), po kablelio – p. (mažoji). Užsienio 
kalbų leidiniams puslapiai žymimi taip: anglų k. – p. (page); vokiečių k. – S. (Seite); lenkų k. – s. 
(strona), rusų k.- c.  
 

 

Darbe naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas yra privalomas. Literatūros ir šaltinių sąrašai yra 
sudaromi įvairiai, tačiau dažniausiai laikomasi abec÷l÷s principo (pagal pirmąją pavard÷s raidę).  

Knygų nuorodos 

Aprašant knygas, paprastai pateikiama tokia informacija: 

a. autoriaus vardas ir pavard÷; 

b. pavadinimas; 

c. kelintas leidimas (išskyrus pirmąjį); 

d. leidimo vieta (miestas); 

e. leidykla; 

f. leidimo metai. 

 

Periodikos nuorodos 

Aprašant periodiką, būtina pamin÷ti: 

a. pavadinimą; 

b. (tęstiniams leidiniams) leidyklą arba leid÷ją; 

c. numerį ir metus (arba metus ir numerį). 

Pavyzdžiui: 

Kalbos kultūra, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1999, sąs.72. 

 

Straipsnių iš knygų ar periodikos nuorodos 

Aprašant straipsnius, spausdintus knygose ar periodiniuose leidiniuose, reikia pamin÷ti: 

a. autorių; 

b. straipsnio pavadinimą; 

c. kur jis buvo publikuotas; 

d. informaciją apie knygą ar periodinį leidinį; 

e. puslapį. 

Pavyzdžiui: 

Pavard÷, vardas, „Pavadinimas“, in: Leidinio pavadinimas, nr., metai, p.  

 

Elektronin ÷ literatūra 

Elektronin÷ literatūra – tai tekstai ir kita lektūra, esanti internete ar elektronin÷se duomenų 
baz÷se. Su ja reikia elgtis kaip įmanoma taip kaip ir su visa kita literatūra, tik reikia prid÷ti 
elektroninį adresą, bei pamin÷kite datą, kada jį mat÷te.   
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Teksto rašymas 
 
Darbų rengimo etapai  
Trys tiriamieji darbai gali būti vadinami etapais į galutinį tekstą. Pirmąjį studijų semestrą 
magistrantai susitelkia ties „temos fono gruntavimu“. Kaip jau min÷ta anksčiau, tai savotiškas 
kompiliacinis darbo momentas, kuomet susipažįstama su pačia temos specifika, pagrindiniais 
autoriais, komentatoriais, įvertinamos intelektualin÷s ir fizin÷s galimyb÷s susidoroti su pasirinkta 
tema. Nuo kompiliacin÷s dalies atlikimo kokyb÷s didžiąja dalimi priklauso ir galutinis rezultatas. 
Antrasis studijų semestras skirtas problemai suformuluoti ir argumentų jai pagrįsti, paneigti 
parinkimui. Šiame etape prasideda atidesnis literatūros skaitymas, darbinio teksto varianto rašymas. 
Trečiasis tiriamasis darbas savo specifika yra panašus į antrąjį, tik dabar studentas tur÷tų daugiau 
laiko skirti teksto rašymui. Tur÷tų išryšk÷ti turinys, argumentų seka, paties autoriaus požiūris. 
Paskutinysis semestras yra skirtas vien tik baigiamojo teksto parašymui, nuorodų, citatų ir pan. 
sutvarkymui.  

Magistrinio darbo apimtis – nuo 40 iki 70 puslapių be priedų. 

Baigiamasis darbas parengiamas trimis egzemplioriais – po vieną studentui, vadovui ir padaliniui 
(katedrai). Darbas pateikiamas lietuvių kalba. Suderinus su padalinio vadovu, darbą galima rengti ir 
užsienio kalba, tačiau tokiu atveju papildomai turi būti pateikta maždaug pus÷s autorinio lanko 
apimties baigiamojo darbo santrauka lietuvių kalba.  

Baigiamieji darbai rašomi taisyklinga lietuvių kalba. Apiforminant darbą, rekomenduojama 
vadovautis šalyje galiojančiomis raštvedybos taisykl÷mis.  
Baigiamasis darbas laikomas neatliktu, jeigu jame be analiz÷s ir įvertinimo yra aprašytos ar net 
nurašytos vadov÷lin÷s tiesos. Neleistinas studento nesąžiningumas, plagijavimas, faktų iškraipymas. 
Magistro studijų paskutiniame semestre katedros kolektyvui viešai pristatomi baigiami rengti darbai 
– vienas pristatymas semestro pradžioje, kitas – semestro gale. Po antrojo pristatymo darbo 
vadovas, kartu su katedros ved÷jo sudaryta komisija pateikia išvadą d÷l magistro darbo atitikimo ar 
neatitikimo keliamiems reikalavimams ir, tuo pačiu, leidžia (arba neleidžia) gintis viešame gynime.  
 
Darbo  struktūra 
Diplominis darbas turi atitikti mokslinio darbo struktūros reikalavimus: susid÷ti iš įvado, d÷stymo 
(3-5 skyrių),  išvadų, šaltinių bei literatūros sąrašo, iliustracijų ir priedų sąrašo, santraukos anglų 
kalba ir pačių iliustracijų su priedais.   
Įvade apibūdinamas tyrimo objektas, motyvuojamas jo pasirinkimas, apibr÷žiamas darbo tikslas, 
uždaviniai ir darbo metodai. Apžvelgiami šios temos tyrin÷jimai, jų kontekste parodomas atliekamo 
tyrimo ar keliamų problemų naujumas. Aptariama medžiaga ir šaltiniai, kuriais remsis darbas.  
Pasirinktos temos pavadinimas turi atitikti darbo tikslą ir išreikšti norimą pasiekti rezultatą. 
Formuluojant tikslą orientuojamasi į iškeltos hipotez÷s pagrindimą arba atmetimą. Hipotez÷ darbo 
metu gali keistis, ji gali būti tikslinama, gali būti suformuluota nauja. 
Tikslą turi detalizuoti tyrimo uždaviniai, kurie tarsi atspindi tikslo siekimo etapus. Tyrimo tikslu ir 
uždaviniais sukonstruojama visa darbo struktūra, apsibr÷žiama reikalingos informacijos apimtis bei 
tyrimo metodai. 
D÷stymas skirstomas į dalis (skyrius) pagal įvade iškeltus tikslus ir uždavinius. Tekste būtina 
išlaikyti pagrindinę temos liniją. Rašant vengti smulkmeniškumo, laikytis filosofin÷s analiz÷s 
stiliaus. Kiekviename moksliniame darbe būtina išlaikyti racionalų kitų autorių ir savo teksto 
santykį. Tikslinga kiekvieną teorin÷s dalies skyrių baigti apibendrinimu, kuriame reziumuojami 
pagrindiniai rezultatai. Jie tur÷tų atsispind÷ti ir darbo santraukoje. 
Išvados turi apibendrinti viso darbo problematiką, reziumuoti magistranto iškeltas ir aptartas 
hipotezes, id÷jas, sprendimus, atsakyti į iškeltą darbo tikslą.  
Literatūros sąrašas sudaromas pagal pateiktus reikalavimus. Būtina d÷mesingai cituoti šaltinius ir 
literatūrą. Tačiau vengti cituoti visuotinai žinomas tiesas, kurios n÷ra diskutuotinos. Remiantis 
literatūra, su kuria susipažino magistrantas, tikslinga parodyti problemos būklę Lietuvoje (ar 
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pasaulyje). Daugelis klausimų neturi vienintelio atsakymo, tad magistrantas turi nebijoti 
argumentuotai diskutuoti su publikacijų autoriais.  
Vaizdin÷ medžiaga gali būti pateikiama priklausomai nuo darbo pobūdžio, keliamų tikslų ir darbo 
metodų. Jei iliustracija paimta iš kito leidinio, būtina nurodyti leidinį ir įtraukti į bibliografijos 
aprašą. 
Priedai gali būti priededami darbe, jei tai pad÷da darbe keliamos temos nagrin÷jimui. Jie pateikiami 
darbo pabaigoje. Tekste turi būti nuorodos į priedus ir pateiktas jų paaiškinimas. 
Santrauka anglų kalba (0, 5-1 psl.) pateikiama darbo gale.  
 
 
 
Mokslinio darbo metodika ir tyrimo metodai  
Darbe turi būti problemos formuluot÷ su nurodytais metodu/teorija/sąvokomis ir empirine 
medžiaga, kuriai metodai ar teorijos taikomi. Darbe naudojamus metodus, teorijas ir sąvokas reikia 
pristatyti kuo anksčiau ir pagrįsti, kod÷l jie reikalingi. Darbo dalys, kuriose panaudojama teorija ir 
metodai bei taikomos sąvokos – tai svarbiausios darbo dalys, tod÷l joms reikia būti skiriama 
daugiausia vietos.  
Metodas ir teorija – tai disciplinos įrankiai, su kuriais tiriama (empirin÷) medžiaga.  
Teorija  – kokios nors mokslo srities taisyklių (teiginių) sistema, apibūdinanti, aiškinanti ar 
prognozuojanti tos srities reiškinius ir padedanti tos srities suvokimo pagrindus.  
Sąvokos – pagrindiniai (dažniausiai vartojami teorijoje) žodžiai, pasitelkiami reikalingai 
informacijai analizuoti ir sisteminti.  
Metodas – sistemingas informacijos rinkimo ir apdorojimo būdas (padedantis rasti atsakymą į 
išsikeltą klausimą ar išspręsti problemą).  
Empirija  – medžiaga, kuri yra tyrimo objektas ir kurią galima aprašyti (steb÷jimai, duomenys, 
pasisakymai, tekstai, šaltiniai).  
 
Teorin÷ refleksija siejama su hipotez÷s ar koncepcijos išk÷limu ir jos pagrindimu. Tai atliekama 
arba pasiremiant sukauptais empiriniais duomenimis, arba pasitelkiant teorinį diskursą. Bet kuriuo 
atveju analiz÷ remiasi įtikinama argumentacija.  
Ruošiant tekstą, metodiniu požiūriu patartina nepamiršti svarbiausių akcentų. Įvade – objekto ar 
problemos ištirtumo laipsnio, svarbiausių sąvokų apibūdinimo. D÷styme – svarbu atskleisti 
problemos ar objekto raidą, įvertinti tai kaip tam tikros visumos dalį (kontekstas), akcentuoti 
pagrindinę argumentavimo liniją. 
 
Keletas svarbesnių metodų 
Struktūralistinis požiūris. Struktūralizmas pats savaime n÷ra nuoseklus požiūris, nes apima 
daugybę įvairiausių darbų nuo struktūralistin÷s Saussure‘o lingvistikos ir generatyvin÷s Chomsky‘o 
gramatikos iki Piaget‘o augimo psichologijos ir Levi-Strausso „giluminių“ prasmių. 
Struktūralistinis metodas „kalba“ apie „sistemiškumą“. Ypač akcentuojami esinių tarpusavio ryšiai: 
struktūralistin÷s analiz÷s tikslas yra pateikti tokią organizacinę sąrangą, kuri leistų sud÷lioti visas 
dalis į koherentišką visumą. Pamatin÷s struktūralizmo id÷jos, susiformavusios kalbotyroje, XX a. 
kalbinei struktūrai suteik÷ naują prasmę. Rolandas Barthes‘as, Algirdas Julius Greimas siek÷ sukurti 
universalią reikšm÷s teoriją, leidžiančią bet kuriuos, net ir nežodinius diskursus ir net ne 
diskursyvinius darinius – socialinius santykius, papročius, ritualus, madą, sapnus, mitus, vizualinius 
ar muzikinius kūrinius ir t.t. aprašyti kaip vieningas, sąryšingas visumas, reikšmines struktūras.  
Struktūrin÷ – semiotin÷ analiz÷. Semiotika – tai prasm÷s (reikšm÷s) ieškojimas. Esama įvairių 
semiotikų: prancūzų struktūrin÷ semiotika (Paryžiaus, arba A.J.Greimo mokykla), rusų semiotika 
(Tartu-Maskvos, arba Jurijaus Lotmano mokykla), amerikiečių semiotika (Charles‘o Sanderso 
Peirce‘o teorija), semiologija (ženklų istorija). Kai kurių iš jų reikšm÷s samprata radikaliai skiriasi. 
Šis skirtumas iš esm÷s priklauso nuo to, ar reikšm÷ siejama su ženklu (semiologijoje), o ženklas 
savo ruožtu su referentu-daiktu (amerikiečių semiotikoje), ar su struktūra (prancūzų ar rusų 
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semiotikoje). Prancūzų semiotika – tai ne tik prasm÷s, bet prasminių darinių interpretacijos teorija 
bei praktika. Tuo ji skiriasi nuo semiologijos ar amerikietiškos semiotikos, nagrin÷jančios atskirus 
ženklus. Jos uždavinys – aprašyti kaip kuriamos žmogiškos prasm÷s. Semiotikoje laikomasi kelių 
pamatinių struktūrinių principų: a) prasm÷ n÷ra duota, b) tai, kas ne duota, bet sukonstruota, yra 
prasminis darinys – tekstas, arba diskursas, c) semiotikoje tekstas suvokiamas kaip kalba [discours], 
susijusi su, viena vertus, žodine („natūraliąja“) kalba [langue], kita vertus, su kalba apskritai 
[langage] – visuomen÷je egzistuojančiais socialiniais, kultūriniais, istoriniais, kalbiniais kodais, 
arba tam tikromis reikšmių sistemomis, veikiančiomis kiekvieno suvokimo akto metu. Greimo 
semiotika remiasi prancūzų fenomenologijos prielaida, kad pasaulyje viskas yra reikšminga; d) 
akivaizdžiausias prasm÷s kūrimo procesas vyksta komunikuojant; e) teksto prasm÷ nesutampa su 
autoriaus- kūr÷jo intencijomis.  

Sruktūrinis naratyvinis diskursas.  XX a. viduryje kalbotyroje minimaliu reikšm÷s vienetu 
buvo laikoma fonema, o maksimaliu – sakinys. Struktūrin÷je semiotikoje (R. Barthes’as, A. J. 
Greimas, Gérard’as Genette’as, Cvetanas Todorovas) buvo peržengtos sakinio ribos ir imta kalb÷ti 
apie diskursą – reikšminį vienetą, kuris n÷ra paprasta sakinių suma (kaip buvo manoma 
kalbotyroje), o tam tikra jų tvarka, sąranga. Struktūrin÷s diskurso analiz÷s pagrindu tapo lingvistinis 
modelis, nors „diskurso“ ir sakinio kalbotyros nebuvo sutapatintos. Struktūrin÷ kalbotyra parod÷, 
kad kalbin÷ struktūra turi hierarchiškai išsid÷sčiusius lygmenis: žemesnio lygmens elementai įeina į 
aukštesnį lygmenį. Kiekvienas lygmuo negali vienas pats sukurti prasm÷s, kaip ir bet koks 
elementas, priklausantis vienam lygmeniui, įgauna prasmę tik tada, kai patenka į kitą lygmenį. Šių 
lygmenų bei jų elementų santykis yra hierarchinis, vertikalus, jis vadinamas paradigminiu. 
Paradigma – tai klas÷ elementų, kurie gali pakeisti vienas kitą tame pačiame kontekste ar toje 
pačioje sintagmin÷je grandin÷je (pagal „arba... arba“ principą). Klasikin÷je kalbotyroje paradigmas 
sudar÷ gramatin÷s klas÷s (asmens, linksnio, skaičiaus, gimin÷s kategorijos). Semiotikoje 
išskiriamos semantin÷s paradigmos, sudarančios semantines opozicijas (pvz., 
moteriškumas/vyriškumas, daiktavardis/veiksmažodis, viršus/apačia ir t.t.). Diskurso analiz÷ 
pirmiausia buvo imta taikyti pasakojimams. 

Semiotikoje naratyviniu laikomas bet koks diskursas, kuriame kalbama apie veiksmus bei 
virsmus – transformacijas (per÷jimus iš vieno būvio į kitą). Tod÷l naratyviniu diskursu laikomas, 
pavyzdžiui, ne vien literatūrinis pasakojimas, bet ir chemin÷s reakcijos aprašymas, virtuv÷s 
receptas, mitas. Jis nebūtinai žodinis, bet gali būti užfiksuotas ir chemin÷mis formul÷mis, 
išreiškiamas gestais arba vaizdais (dail÷je, kine). Žodinis pasakojimas yra tik viena iš naratyvinio 
diskurso rūšių.  

Žodinis pasakojamas iš pradžių buvo suvoktas kaip grynas pranešimas, anoniminis pasakymas 
[énoncé], atsietas nuo sakymo [énonciation] (pasakojimo akto) situacijos (erdvinių bei laikinių 
nuorodų), nuo sakytojo (pasakojančio subjekto), nuo adresato (skaitytojo, klausytojo), nuo sakytojo 
santykio su tuo, ką jis sako. Čia buvo suskliausta viskas, kas susiję su subjektyviu 
(intersubjektyviu) ir kartu fenomenologiniu žodinio diskurso matmeniu. Nesvarbu, kas ir kam ir 
kokiomis aplinkyb÷mis kalba (pasakoja). Svarbu, kas pasakojama – pasakojimo turinys. Ši analiz÷s 
pakraipa akivaizdžiausia Claude‘o Bremond’o ir ankstyvuosiuose Greimo bei jo semiotin÷s 
mokyklos darbuose, kur siekiama aprašyti pasakojimų turinio formą – kokiu būdu struktūruojamas 
turinys (įvykiai, veiksmai, poelgiai). 

V÷liau į pasakojimą imta žiūr÷ti kaip į tam tikrą kalb÷jimo akto, šnekos analogą kartu su 
kalbančiu (pasakojančiu) subjektu, konkrečia situacija, kurioje yra kalbama (pasakojama), ir 
kalb÷jimo (pasakojimo) adresatu. Struktūriniuose pasakojimo tyrin÷jimuose, panašiai kaip ir 
kalbotyroje, nuo sistemos pamažu buvo pereita prie jos realizacijos – diskurso analiz÷s, o 
pasakojimo turinio analizę papild÷ pasakojimo būdo (išraiškos formos), pasakojimo akto (sakymo) 
analiz÷. Saussure’as tvirtino, kad neįmanoma analizuoti kalb÷jimo (esą negali būti mokslo apie tai, 
kas nuolat kinta), o kalbininkai Jakobsonas ir Emilis Benvenistas parod÷, jog tai įmanoma, 
pad÷dami pagrindus diskurso analizei. Jakobsonas atskleid÷, kad, nepaisant kalb÷jimo akto 
praeinamumo, jame esama tam tikrų konstantų, d÷sningumų, leidžiančių jį aprašyti kaip struktūrą. 
Benvenistas atkreip÷ d÷mesį į subjektyvyb÷s raišką kalboje, be kurios neįmanomas jos reikšmių 
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aprašymas. Šių kalbininkų atvertas perspektyvas pasakojamojo diskurso analizei ÷m÷ taikyti 
Barthes‘as ir Todorovas, bet nuosekliausiai ir veiksmingiausiai jomis pasinaudojo Greimas 
naratyvin÷je semiotikoje ir Genette’as naratologijoje. 

 
 
Postruktūralistinis požiūris. Bet kurią struktūralistinę analizę, kuri pateikia tvarkingą, uždarą 
priešpriešų sistemą, visada galima dekonstruoti. Galima dekonstruoti bet kokią analizę, kuri 
pretenduoja į totalumą, pilną ar autentišką prasmę ar tiesą, nes tos prasm÷s „ištakos“ priklauso nuo 
kitų signifikatų.  Tokie požiūriai yra labai vertingi, nes leidžia kritikuoti absoliučias tiesas. 
Postruktūralistin÷ analiz÷ yra taip pat vertinga tuo, kad išsklaido tokias sąvokas kaip „galia“ ir 
„tiesa“ (Foucault) ir į atskirus fragmentus išskaido nuostatas apie kultūros sąvoką. Tai įtarumo 
analiz÷.   
Struktūralizmas daugiausia kritikuojamas d÷l teiginių teisingumo nustatymo (verifikacija). 
Struktūralizmas siejamas su nepatikrintais vaizduot÷s pol÷kiais, nepagrįstais argumentais, nes 
pasitelkus vaizduotę visus faktus galima traktuoti kaip kitų faktų ir už jų slypinčių struktūrų 
tarpusavio transformacijas. Problema: kaip įvertinti kuo viena struktūrin÷ analiz÷ geresn÷ už kitą? 
Įprastas struktūros verifikavimo klausimas- ar struktūra siejasi su duomenimis? Struktūros ne visada 
yra universalios ir teigiamas jų universalumas netur÷tų būti svarbiausia teiginių pagrįstumo įrodymo 
procedūroje.  
Psichoanaliz÷ 

Psichoanaliz÷ yra būdas, panaikinęs universalumo, tiesos bei subjekto prioritetus. 
Sigmundas Freudas, Friedrichas Nietzsche ir Karlas Marxas sugriov÷  įsitikinimą, jog subjektas 
remiasi racionalumu, protu bei pats nulemia savo veiksmus. Visi min÷ti autoriai teigia, jog subjekto 
veiksmus lemia tam tikri nematomi veiksniai – istorin÷s aplinkyb÷s, gamybos procesai ir pasąmon÷, 
kurie ir suformuoja subjektą. Žmogus imtas suvokti kaip būtyb÷, panirusi istorin÷se aplinkyb÷se ir 
laike, kuriama darbo santykių bei sąlygojama savo kūniškumo.  Psichoanaliz÷s disciplina 
siejama su Sigmundu Freudu, kuris dvidešimtojo amžiaus pradžioje apibr÷ž÷ pagrindines 
psichoanaliz÷s kategorijas.  Freudo id÷jas perdirbo Jacques’as Lacanas, kuris pasąmonę bei 
seksualumą interpretavo ne kaip “natūralią” biologinę duotybę, bet kaip lingvistinį procesą. 
Psichoanaliz÷s objektą sudaro ne iracionalūs potraukiai, bet analizuojamojo kalba, kurią 
psichoanalitikas interpretuoja taip pat kaip ir bet kurį kitą tekstą. Lacanas teigia, jog pasąmon÷ turi 
tą pačią struktūrą kaip ir kalba.  

 Būtent šis “lingvistinis posūkis”, atsiradęs psichoanaliz÷je kartu su Lacanu, leidžia 
psichoanalizę sieti su poststruktūralizmo kontekstu. Labai apibendrintai poststruktūralizmą 
gal÷tume apibr÷žti kaip teoriją, kuri visus fenomenus - ar kalb÷tume apie subjektą, ar apie 
“objektyvius faktus” - suvokia kaip diskursyvius femonenus, t. y. teigia, jog vienokią ar kitokią 
reikšmę jie įgyja tik kalbos sistemoje. Šį postulatą suformulavo jau struktūralistai, tik÷ję, jog 
reikšmę įmanoma suvokti ir aprašyti sistemiškai; poststruktūralistai teigia, jog reikšm÷s jud÷jimas 
yra nenumatomas, o kiekvienas m÷ginimas susieti tam tikrą signifikantą (ženklą) su tam tikru 
signifikatu (turiniu) sukuria dar vieną signifikantą. Taigi reikšm÷ funkcionuoja kaip nesibaigianti 
signifikantų grandin÷, iki begalyb÷s ištęsianti bet kurį interpretacijos procesą. Net mūsų pačių savęs 
suvokimas yra sukuriamas sąveikaujant tam tikroms reikšm÷s sistemoms, kurios primeta subjektui 
vienokią ar kitokią tapatybę.  

Lacano psichoanaliz÷ poststruktūralizmo kontekste išsiskiria dviem aspektais. Pirma, Lacano 
psichoanaliz÷, nors ir miglotai, postuluoja esant tam tikrą tikrov÷s elementą, kuris negali būti 
reprezentuojamas Simbolin÷je tvarkoje. Taip Lacanas tarsi “įveikia” diskurso teorijos, teigiančios, 
jog tekstas neturi išor÷s, uždarumą, ir pasiūlo savotišką išeitį – tikrovę, kuri, kaip Immanuelio 
Kanto aprašytasis noumenas, n÷ra pažini, tačiau reiškiasi fenomenais. Ši Lacano tez÷ inspiravo 
aistringus debatus, kaip ir ar įmanoma išeiti anapus teksto. Kitas aspektas, šiek tiek peržengiantis 
poststruktūralizmo teorijos ribas, yra Lacano teiginys, jog įsivaizduojama identifikacija yra ne 
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diskursyvaus, bet vizualinio pobūdžio, t. y. įsteigiama per regimą atvaizdą (ši tez÷ nedera su paties 
Lacano teiginiu, jog pasąmon÷ yra struktūruota kaip kalba). 

 
Kritin ÷ hermeneutika 
Hermenutika yra mokslas apie interpretaciją, tradiciškai taikomas ieškant tikrųjų, bet užsl÷ptų 
šventų tekstų, ypač Šv.Rašto, reikšmių. Schleiermacheris, Dilthey‘us, Heideggeris, Gadameris ir 
Riceuras hermeneutikai suteik÷ bendresnę prasmę. Hermeneutika pasaulį supranta ne kaip fizinę 
sistemą, o kaip žmogaus minties ir veiksmo objektą. Pagrindin÷ hermeneutikos taisykl÷ yra ta, kad 
bet kurią detalę (objektą ar žodį), turime suprasti visumos požiūriu, o visumą – kiekvienos detal÷s 
požiūriu. Interpretuodami einame nuo atgal ir pirmyn, nuo dalies iki visumos, kol pasiekiame 
detalių ir visumos harmoniją. Taip pavyksta suprasti ir situacijų reikšmes. Interpretuojamos 
reikšm÷s neapsiriboja vien praeities veikiančiųjų asmenų planais ir ketinimais. Kur kas svarbiau 
identifikuoti platų istorinių reikšmių kontekstą (socialinį, ekonominį, kultūrinį, technologinį ir t.t.), 
kuriame susiformuoja veikiančiųjų asmenų subjektyvumai. Visumos id÷ja reikia susieti su 
perspektyva arba užduodamais klausimais. Hermeneutikos mokslas pripažįsta, kad žmonijos pasaulį 
galime suprasti tik keldami klausimus apie jį. Be klausimo, niekas neturi jokios reikšm÷s. 
Interpretacija apima klausimo ir atsakymo logiką. Klausimo ir atsakymo procesas aktyvuoja dalies 
– visumos įžvalgą. Klausimai ir atsakymai tęsiasi nesibaigiančia spirale, kadangi kiekvienas 
klausimas tikisi atsakymo, o kiekvienas atsakymas parengia ir suformuluoja naują klausimą. 
Kiekvieną klausimą sąlygoja už jo slypintis interesas, ir kiekvienas klausimas „iš anksto 
susiformuoja“ tam tikrą atsakymą. Tod÷l praeities interpretacija yra įsprausta į klausimų ir 
atsakymų procedūrą, kurios šaknys yra dabartyje. Tokios situacijos pasekm÷ yra „hermeneutinis 
ratas“, kuriame neįmanoma jokia interpretacija, kol neprasideda interpretacija. Tai n÷ra užburtas 
ratas tuo požiūriu, kad galima kelti įvairių klausimų ir parodyti, jog kai kurie iš jų labiau susiję su 
turimais faktais nei kiti. Klausimų ir atsakymų ratas atveda prie naujų klausimų ir naujo savęs 
suvokimo ko nors kito (praeities) atžvilgiu.  
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Baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo tvarka  
 

1. Baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties 
kvalifikacijos komisijos pos÷dyje. Jeigu tos studijų krypties studijų programų baigiamojo 
kurso studentų yra daugiau kaip 50, gali būti sudaromos kelios kvalifikacijos komisijos. 

2. Baigiamojo darbo viešo gynimo organizavimo tikslas – leisti studentui įrodyti, kad jis 
pasiek÷ studijų tikslus ir įgijo studijų programoje numatytas žinias ir geb÷jimus, ir nustatyti, 
ar jam gali būti suteiktas kvalifikacinis laipsnis (profesin÷ kvalifikacija). 

3. Baigiamojo darbo ir jo gynimo vertinimo komisiją sudaro kompetentingi studijuojamos 
studijų krypties mokslininkai, praktikai-profesionalai, darbdavių atstovai. Bent vienas 
komisijos narys turi būti iš kitos institucijos, pastaruosius trejus metus jis turi būti nedirbęs 
universitete. Komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 5 asmenys. Komisijos pirmininku 
rekomenduojama skirti ne fakulteto, kuriame studijuoja studentai, darbuotoją. Komisijos 
sud÷tį savo įsakymu tvirtina rektorius.  

4. Prieš pateikiant viešai ginti, parengtą ir darbo vadovo pasirašytą baigiamąjį darbą studentas 
pateikia padalinio, kuriame atliko darbą, vadovui. Padalinio vadovas, atsižvelgdamas į darbo 
temą, skiria recenzentą.  

5. Studento baigiamojo darbo vadovas ir recenzentas padalinio vadovui pateikia atsiliepimą su 
darbo įvertinimu pažymiu. Padalinio vadovas organizuoja seminarą preliminariam darbų 
įvertinimui. Darbą galima teikti ginti viešai, jei atsiliepimai teigiami. Su atsiliepimais studentas 
turi būti supažindintas ne v÷liau kaip dvi dienos prieš viešą darbo gynimą. 

6. Baigiamojo darbo viešam gynimui studentas gali parengti demonstravimui skirtą iliustracinę 
medžiagą.  

7. Baigiamojo darbo viešo gynimo metu studentas savo darbu ir jo pristatymu bei atsakymais į 
klausimus ir recenzento pastabas turi pademonstruoti žinias ir geb÷jimus, tai studijų pakopai 
nustatytus šių Reikalavimų 3 ir 4 punktuose. Kvalifikacijos komisijos nariai turi įvertinti 
baigiamojo darbo temos, sprendžiamų uždavinių ir darbe naudojamų metodų dermę, gautų 
rezultatų patikimumą, aktualumą ir originalumą, užduotyje formuluojamų reikalavimų 
įvykdymą, medžiagos pateikimo aiškumą ir logiškumą ir santykį su žinomais darbais, išvadų 
aiškumą ir pagrįstumą, žodinio pristatymo kokybę, geb÷jimą pagrįsti daromas išvadas ir 
tinkamai atsakyti į pateikiamus klausimus.  

8. Visi viešųjų gynimų pos÷dyje dalyvaujantys kvalifikacijos komisijos nariai komisijos 
pirmininkui turi dviem dešimtbal÷s skal÷s pažymiais pateikti studento baigiamojo darbo ir jo 
gynimo įvertinimą. Galutinis pažymys apskaičiuojamas kaip pos÷dyje dalyvavusių 
kvalifikacijos komisijos narių pateiktų pažymių aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko 
skaičiaus. Vadovo ir recenzento pažymiai į galutinio pažymio apskaičiavimą neįtraukiami, 
tačiau į juos bei į padalinio įvertinimą turi būti atsižvelgiama.  

9. Jei studentas yra parengęs darbą ir gavęs teigiamus vadovo, recenzento ir padalinio atsiliepimus, 
tačiau d÷l svarbių priežasčių negali atvykti į viešo gynimo pos÷dį, jam gali būti suteikiama 
galimyb÷ darbą ginti kitame pos÷dyje ar kitą semestrą, jei šiame semestre daugiau pos÷džių 
neorganizuojama.   

10. Jeigu pos÷džio metu nustatoma, kad studentas yra pažeidęs reikalavimą savarankiškai atlikti 
darbą arba išaišk÷ja jį darbe padarius grubių klaidų, taip pat studentui neatvykus į viešo gynimo 
pos÷dį be svarbios priežasties, studentui darbas grąžinamas. Pataisytą (negintą) darbą studentas 
fakulteto dekano leidimu gali pakartotinai viešai ginti ne anksčiau kaip po metų.  

11. Kvalifikacijos komisijos pos÷džiai protokoluojami. Komisijos pos÷džio protokolą pasirašo visi 
pos÷dyje dalyvavę nariai. 
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Baigiamojo darbo viešo gynimo organizavimo tikslas – leisti studentui įrodyti, kad jis pasiek÷ 
studijų tikslus ir įgijo studijų programoje numatytas žinias ir geb÷jimus, ir nustatyti, ar jam gali būti 
suteiktas kvalifikacinis laipsnis (profesin÷ kvalifikacija). 
 
 
 
Atsiliepimai apie magistro darbą 
Viešo gynimo metu, be diplomanto ir komisijos narių, pasisako darbo vadovas ir recenzentas.  
Recenzentas pateikia išsamų pateikto darbo įvertinimą (su pažymiu). Recenzentas atkreipia d÷mesį 
ir įvertina:  

- atlikto tyrimo originalumą ir savarankiškumą; 
- teorinį tyrimo pagrįstumą; 
- naujumo ir aktualumo aspektus filosofijos kontekste;  
- darbo struktūrą, literatūros ir šaltinių panaudojimą, 
- išvadų pagrįstumą; 

 
*************************************************** ****** 
REIKALAVIMAI IR PATARIMAI TIRIAM ŲJŲ DARBŲ PRISTATYMAMS 
Magistro studijų programoje yra numatyti trys tiriameji darbai, kurie yra baigiamojo darbo etapai. 
Platesni patarimai ir formalūs reiklavimai kaip apipavidalinti magistro baigiamąjį darbą yra patiekti 
„Baigiamųjų darbų patarimuose ir reiklavimuose“. Pirmasis tiriamasis darbas yra viena svarbiausių 
baigiamojo darbo „dalių“, nepaisant to, kad ši „dalis“ gali labiausiai keistis darbo eigoje. Visą 
pirmąjį studijų semestrą studentai gilinasi į pasirinktas temas. Paprastai tariant, humanitarin÷se 
studijose toks gilinimasis apsiriboja knygų, straipsnių skaitymu. Galutinio teksto kokyb÷ didžiąja 
dalimi ir bus nulemta to, kaip bus susidorota su pirmojo tiriamojo darbo uždaviniais. Tie uždaviniai 
gal÷tų būti suformuluoti gana paprastai.  
Tiriamasis darbas Nr.1 
Atsiskaitydami už šį tiriamąjį darbą magistrantai tur÷tų pateikti: 

- Pavadinimą; 
- Įvadą (įžanginį žodį) 

- Preliminarų probleminį planą. 

Suprantama, kad dažniausiai šie trys komponentai yra užrašomi beveik pačioje darbo pabaigoje. 
Tačiau, vis tik, patį planą-hipotezę reikia sugalvoti jau darbo pradžioje. To reikia tam, kad darbas 
įgautų griežtesnius r÷mus. Akivaizdu, kad hipotez÷ darbo metu bus keičiama ne vieną ir ne du 
kartus, taigi ir pats planas keisis daugybę kartų. Kokia prasm÷ jį tuomet rašyti? Hipotez÷ bus aiškiau 
suformuluota, jei jūs apskritai tur÷site ką keisti. Planas – tai savotiškas maršrutas, kuriuo keliausite 
rašydami visus tris tiriamuosius darbus. „Įžanginis žodis“ yra darbo įvadas. Tai, iš esm÷s, turinio 
punktų vystymas. Štai kaip jis tradiciškai atrodo: „Šiame darbe ketiname įrodyti tokią ir tokią 
hipotezę. Ankstesni tyrimai paliko neišspręstus tokius ir tokius klausimus, problemas. Pirmoje 
dalyje (skyriuje) pam÷ginsime atsakyti į tokį ir tokį klausimą, antroje dalyje – pasiekti kažkokį 
rezultatą. Pabaigoje pabr÷šime, kad mes išsiaiškinome tą ir tą. Reikia pabr÷žti, kad mūsų tyrimas 
vyksta griežtai apibr÷žtuose r÷muose, nuo ten iki čia ir pan. Šituose r÷muose bus taikoma tokia ir 
tokia metodologija, kurios esm÷ yra tokia ir tokia....“. 
Tai galima pavadinti savotišku pseudo-įvadu (jis bus keičiamas daugybę kartų) ir jis padeda 
darbines id÷jas sud÷lioti į grandinę. Ši grandin÷ jau beveik nesikeis, nebent sąmoningai ir 
apgalvotai keisite plano dalis. Toks pseudo-įvadas padeda atsilaikyti prieš šalutinių klausimų 
trauką. Jis reikalingas ir tam, kad jį parodytum÷te savo darbo vadovui, žodžiu pristatytum÷te 
komisijai, kuri vertins tiramąjį darbą. Pagrindin÷ „ įžanginio žodžio“ funkcija – patikrinti ar 
magistrantas yra paj÷gus išd÷styti savo id÷jas. Jeigu įvadas niekaip nepavyksta, vadinasi neturite 
aiškaus supratimo nuo ko reikia prad÷ti. Jeigu žinote kuo prad÷site, tai, greičiausiai, ir kuo norite 



 21

pabaigti. Iš tokios hipotetin÷s medžiagos Jums ir reik÷s padaryti vadinamąjį Įžanginį žodį. Nereikia 
bijjoti užb÷gti į priekį, juk visada bus galima atsitraukti, pakoreguoti planus. Suprantama, kad 
įvadas ir darbo  turinys, arba planas, bus daugybę kartų perrašomi. Tačiau juk tai ir yra s÷kmingo 
darbo dalis. Galutin÷ įvado ir galutin÷ turinio redakcija netur÷tų sutapti su Jūsų pirminiais darbo 
apmatais. Juk darbo metu visuomet gimsta naujų id÷jų. Jeigu galutinis įvado variantas ir turinys 
sutampa su pirminiu, vadinasi viso darbo metu Jums nekilo jokių naujų id÷jų. Tik toks kintantis, 
besip÷ltojantis tekstas yra naudingas pačiam rašančiąjam. Štai tod÷l per trečiąjį tiriamojo darbo 
pristatymą iš magistranto prašoma pateikti jo darbo evoliuciją.  
Taigi, pirmiausia sudarykite preliminarų darbinį planą. Prie kiekvienos plano dalies parašykite po 
mažutį rezium÷, t.y. tai, apie ką bus kalbama. Vadovaudamiesi planu geriau suvoksite ką turite 
padaryti. Be to, jums patiems bus aiškiau, ar supratote problemą. Kai kurios id÷jos yra  aiškios tik 
tol, kol yra galvoje. Tačiau kai tik pradedate jas užrašin÷ti, viskas išskysta. Reikia aiškiai suvokti  
nuo ko ketinate prad÷ti ir kuo ketinate pabaigti. Dažniausiai „miglose skendi“ tarpin÷ dalis tarp 
pradžios ir pabaigos.  
 
Tiriamasis darbas Nr.2 
Antrajame semestre magistrantas dirbdamas ties savo tema, tur÷tų susitelkti ties darbiniu planu. 
Pastarąjį sudaro pavadinimas, įžanginis žodis ir darbo turinys. Šie trys komponentai savo 
preleminarią „ivaizdą“ yra jau įgavę, tad belieka tik į juos gerai „įsiklausyti“. 
Vykęs pavadinimas yra sutelkęs visą savo prasminį turinį. Iš tiesų, yra svarbiau ne pats 
pavadinimas, kurį gražiai pateiksite savo Power Point skaidr÷se. Tačiau pavadinimo paantrašt÷. Ji 
gali ir nefigūruoti formaliai, tačiau magistrantas tur÷tų sugeb÷ti keliais prasminiais sakinias sau ir 
kitiems paaiškinti savo temą. Pirmojo tiriamojo darbo metu, pavadinimas jau buvo suformuluotas. 
Tačiau nuoširdžiai ir prasmingai dirbant tur÷tų kristalizuotis pati tema, ji paprastai susiaur÷ja, 
išsitenka apibr÷žtuose metodiniuose r÷muose. Toliau tur÷tų būti dirbama ir ties probleminiu planu.  
Probleminis planas daromas pagal tokį „receptą“: 

1. Problemos formuluot÷. 
2. Istoriografija (tai, kas jau šia tema rašyta). 
3. Jūsų hipotez÷. 
4. Duomenys, kuriuos turite. 
5. Tų duomenų analiz÷. 
6. Hipotez÷s įrodymas. 
7. Išvados. Tolesnio tyrimo perspektyvos.  

Planas (turinys) tur÷tų būti daugiapakopis, arba sud÷tinis. Daugeliu atveju toks temos suskaldymas 
padeda geriau organizuoti medžiagą ir išlaikyti loginius ryšius.  

Teiginis „darbas ties probleminiu planu“ yra nevienreikšmis. Tam, kad padarytum÷te tokį planą, 
jums reikia peržiūr÷ti temai svarbiausią ir antrinę literatūrą. Susivokti kas šioje srityje jau atlikta 
kitų tyrintojų, tuos duomenis surinkti, apdoroti ir pan. Nemažai laiko užims ne tik tiesioginis 
literatūros studijavimas, bet ir fizinis jos įsigijimas. Apskritai, šio tiriamojo darbo rašymo metu 
studentas tur÷tų blaiviai įvertinti savo intelektualinį paj÷gumą įgyvendinti užsibr÷žtą temą. Tur÷tų 
būti konsultuojamais su darbo vadovu. Prieš kiekvieną konsultaciją geriausia kilusius klausimus 
suformuluoti raštu, parodyti kas jau nuveikta ir pan.  

 

Tiriamasis darbas Nr.3 
Trečiasis tiriamasis darbas yra paskutinis etapas, prieš pradedant savarankišką darbo pusmetį. O 
pastarasis skirtas galutinei Jūsų magistro darbo redakcijai. Svarbiausia literatūra, metodai jau tur÷jo 
būti įsisavinti. Dabar tereikia visus surinktus duomenis tinkamai sud÷lioti.  
Tod÷l pristatymo metu, magistrantai tur÷tų vertinimo komisijai pateikti savo temos, problemos, ir 
turinio evoliuciją. Tai pad÷s susigaudyti savo planuose tiek pačiam magistrantui, tiek vertinimo 
komisijai. Be to, tai atskleis ir darbo autoriaus geb÷jimą profesionaliai įvertinti savo vystomą temą.  
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Geras penkis pristatymo minutes reik÷tų skirti nusakyti kaip kito esminiai jų darbo komponentai, 
pristatyti kokia yra dabartin÷ darbo būkl÷. Planas jau prival÷tų tur÷ti tarpinę dalį tarp įvado ir 
hipotetinių išvadų. Čia jau netur÷tų būti žarstomasi vien tik pažadais, bet realiai nusakyti kas jau yra 
padaryta. Netur÷tų būti kalbama apie peržiūr÷tą literatūrą ir pan. Visa tai jau buvo daroma rašant 
ankstesnius tiriamuosius darbus. Dabar gali būti dirbama su antrine, papildoma literatūra, kuri 
reikalinga Jūsų hipotezei patvirtinti.   Magistantai tur÷tų pateikti centrinę temą ir šalutines potemes, 
apibr÷žti kaip jos siejasi su centrine, t.y. pateikti temos sklaidą. Dar iki pristatymo dienos, darbo 
vadovas tur÷tų gauti juodraštinį teksto variantą. Tekstas netur÷tų būti citatų, trafaretinių, 
vadov÷linių teiginių sankaupa.  

Vertinimo kriterijai 

a. Kiekvieno tiriamojo darbo pristatymo metu studentas tur÷tų pateikti ir 
peržiūr÷tos literatūros sąrašą. Tai vienas iš svarbių vertinimo kriterijų: ar 
magistrantas sugeba atrinkti svarbiausią literatūrą, intelektualiai paj÷gus 
ją suprasti.  

b. Kitas vertinimo kriterijus: intelektualinis magistranto paj÷gumas 
susidoroti su pasirinkta tema. Tai „išduoda“ jau pats darbinis planas.  

c. Geb÷jimas susigaudyti tos srities tyrin÷jimuose 
 
 
 


