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DISERTACIJOS TEKSTO PARENGIMO REIKALAVIMAI 

 

1. Disertacijos teksto apimtis 

Rekomenduojama daktaro disertacijos teksto apimtis 5-10 autorinių lankų (vienas 

autorinis lankas – 40 000 spaudos ženklų). Disertacija įforminama B5(Jis) formatu, su 

disertacijos ir jos santraukos tekstais ir su mokslinėmis publikacijomis disertacijos tema. Jei 

disertacija rengiama mokslinių straipsnių pagrindu, jos teksto apimtis ir reikalavimai išdėstyti 

skyrelyje žemiau.  

2. Puslapio parametrai 

Disertacija ruošiama ir paduodama spaudai MS Word programa, tekstas rašomas B5(Jis) 

formato lapuose 11 pt Times New Roman šriftu ir 1,15 tarpo intervalu tarp eilučių. Puslapio 

kraštinės tiek lyginiame, tiek nelyginiame puslapiuose turi būti po 20 mm.  

Tituliniai lapai, trumposios santraukos, dedikacija yra numeruojami, tačiau ant jų puslapių 

numeriai nerašomi. Puslapių numeriai pradedami rašyti nuo turinio. Ištisai numeruojamas visas 

disertacijos, tekstas, santrauka ir priedai. Puslapio numeris rašomas teksto apačioje, centruotas 

per vidurį, arabiškais skaitmenimis 10 pt Times New Roman šriftu, nededant nei taško, nei 

brūkšnelių. Teksto, kartu su priedais, puslapių numeracija turi būti ištisinė. Paveikslai ir lentelės 

prieduose numeruojamos atskira numeracija pagal priedus ir į paveikslų bei lentelių sąrašus 

neįtraukiamos. Prieduose tekstas rašomas 10 pt Times New Roman šriftu. 

3. Viršelis ir tituliniai puslapiai  

Viršelyje ir tituliniuose puslapiuose puslapyje tekstas rašomas Times New Roman šriftu, 

centruotas. Puslapio viršuje 13 pt didžiosiomis raidėmis rašomas visų bendros doktorantūros 

institucijų, pavadinimai abėcėlės tvarka, paliekamas 5 cm tarpas, 13 pt didžiosiomis raidėmis 

rašomas autoriaus vardas ir pavardė, paliekamas 2 cm tarpas ir 18 pt didžiosiomis raidėmis, 

viengubuoju intervalu rašomas disertacijos pavadinimas. Po pavadinimu paliekamas 3 cm tarpas 

ir 12 pt mažosiomis raidėmis, viengubuoju intervalu rašomos dvi reikiamo teksto eilutės. 

Puslapio apačioje rašomi metai, vietovė. Viršelis rašomas ta kalba, kuria parašyta disertacija. 

Tituliniai puslapiai rašomi lietuvių ir anglų kalbomis, pirmas dedamas puslapis ta kalba, kuria 

parašyta disertacija (žr. 1-2 priedą).  

4. Anotacija  

Rengiama vieno puslapio apimties anotacija anglų ir lietuvių kalbomis, kuri dedama 

disertacijos priekyje po titulinių lapų. Šioje anotacijoje turi būti trumpai išdėstyti darbo tikslas, 

uždaviniai, svarbiausi rezultatai ir išvados. Anotacijos viršuje 11 pt rašomas disertacijos 

pavadinimas, po juo naujoje eilutėje- „Anotacija“; „Abstract“. Santraukos apačioje pateikiami 5-

10 raktiniai žodžiai („Raktiniai žodžiai:“; „Keywords:“). Raktiniai žodžiai išdėstomi abėcėles 

tvarka. Reikalavimai santraukos tekstui tokie patys kaip disertacijos tekstui, išskyrus tai, kad 

anotacijoje pastraipos neišskiriamos. Pavyzdys pateiktas 9 priede.  
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5. Santrauka 

Jei disertacijos tekstas yra parašytas lietuvių kalba, doktorantas turi parengti 

išsamią disertacijos santrauką anglų kalba. Jei disertacijos tekstas yra parašytas anglų kalba, 

doktorantas turi parengti išsamią disertacijos santrauką lietuvių kalba Santraukos apimtis yra ne 

mažiau kaip vienas autorinis lankas. Išsami santrauka publikuojama viename leidinyje su 

disertacija, po literatūros sąrašo, prieš santrauką segamas lapas kurio viduryje 12 pt didžiosiomis 

raidėmis rašoma „EXTENDED SUMMARY OF THE DISSERTATION“ ir daktaro disertacijos 

pavadinimas anglų kalba  (paryškintai, centruotas per vidurį) (6 priedas).  

Išsamioje santraukoje turi būti apibrėžta disertacijoje nagrinėjama mokslo problema, 

išdėstyti mokslo darbo tikslai ir uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, tyrimų metodika, 

svarbiausi rezultatai ir jais pagrįstos doktoranto ginamos išvados, pateiktas doktoranto mokslo 

straipsnių disertacijos tema sąrašas. Santrauka turi būti savarankiška, negali būti nuorodų į 

pagrindinį disertacijos tekstą. Jei santraukoje cituojame tie patys šaltiniai kaip ir disertacijos 

tekste, literatūros sąrašas nededamas.  

Lietuvių kalba publikuojamą išsamią santrauką sudaro tokie skyriai: įvadas (turinys toks 

pat kaip disertacijos įvade), medžiaga ir metodai, rezultatai, išvados, literatūros sąrašas (jei 

reikia). Anglų kalba publikuojamą išsamią santrauką sudaro tokie skyriai: Introduction (turinys 

toks pat kaip disertacijos įvade), Material and methods, Results, Conclusions; References (jei 

reikia). Reikalavimai santraukos tekstui tokie patys kaip disertacijos tekstui.  

 

6. Pagrindinis tekstas 

Visas disertacijos tekstas rašomas 11 pt Times New Roman šriftu, 1,15  tarpo intervalu, su 

10 mm paragrafo pirmos eilutės įtrauka. Pagrindinis tekstas lygiuojamas iš abiejų pusių, be 

tarpų tarp pastraipų. Lotyniškas tekstas rašomas kursyvu (Italic).  

Tekstas suskirstomas į skyrius ir, jei reikia, į poskyrius bei skyrelius (5, 7 priedai). Teksto 

dalys numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Skyriaus pavadinimas rašomas didžiosiomis 

raidėmis, 12 pt dydžiu, paryškintai, centruotas per vidurį. Poskyriai numeruojami tik skyriaus 

viduje, todėl poskyrio eilės numerį sudaro skyriaus numeris ir poskyrio tame skyriuje numeris, 

kurie skiriami taškais (pvz.: 2.1 2.2). Poskyrio pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis, 

išskyrus pirmąją, dydis – 11 pt, paryškintas, centruotas per vidurį. Jei tekstas dar skirstomas į 

skyrelius, tai šie numeruojami tuo pačiu principu: pirmasis skaitmuo rodo skyriaus, antrasis – 

poskyrio, trečiasis – skyrelio numerį (pvz.: 2.1.1, 2.1.2). Skyrelio pavadinimas rašomas 

mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją, dydis – 11 pt, neparyškintas, lygiuotas kairėje.  

Įvadas, santrumpos, išvados, literatūra ir priedai pateikiami kaip atskiri skyriai, bet 

nenumeruojami (jei disertacija rašoma lietuviškai). Kiekvieną skyrių reikia pradėti naujame 

puslapyje, o poskyrius ir skyrelius – tame pačiame. Pavadinimo žodžiai nekeliami, po jo taškas 

nerašomas. Poskyrio ir skyrelio pavadinimas išskiriami iš prieš jį ir po jo esančio teksto vienos 

eilutės tarpeliu. Jeigu po skyriaus pavadinimo eina poskyrio pavadinimas, tarp jų taip pat 

paliekamas vienos eilutės tarpelis. Negalima rašyti pavadinimo viename puslapyje, o tekstą 

pradėti kitame. 

7. Paveikslai ir lentelės 

Paveikslai ir lentelės turi būti centruojami horizontaliai puslapio plotyje. Jų pavadinimai 

lygiuojami iš abiejų pusių. Jei įmanoma, mažesni paveikslai ir lentelės įterpiami į tekstą 

puslapio kairiajame arba dešiniajame krašte, po to, kai jie paminimi tekste vartojant 
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sutrumpinimus, pvz., gulsčiame puslapyje. Tada paveikslas arba lentelė kartu su pavadinimu 

centruojami puslapio viduryje. Paveikslai ir lentelės numeruojami skyriaus viduje (pvz. jei 3 

skyriaus: 3.1, 3.2 ir t.t.).  

Paveikslų ir lentelių pavadinimai, jų turinys ir paaiškinimai rašomi lietuvių ir anglų 

kalbomis (jei disertacija rašoma lietuvių kalba). Jei disertacija rašoma anglų kalba, jų 

pavadinimų versti į lietuvių kalbą nebūtina.  

Paveiksluose šrifto dydis parenkamas toks, kad tekstas būtų lengvai įskaitomas. Paveikslo 

pavadinimas lygiuojamas iš abiejų pusių (Justify), rašomas 10 pt šriftu, viengubuoju intervalu 

po paveikslu ir prasideda numeriu arabiškais skaitmenimis ir santrumpa „pav.“, pvz. 1.1 

pav./Fig. 1.1. Po paveikslo pavadinimo taškas nededamas. Po paveikslo pavadinimu paliekamas 

6 pt tarpas. Grafikų linijų ir ašių storiai ne mažiau 1,5 pt. Tekste pav. nurodomi santrumpa: (3.5 

pav.) arba (Fig. 3.5). 

Lentelių antraštės rašomos virš lentelių 10 pt šriftu, viengubuoju intervalu, lygiuojant iš 

abiejų pusių (justify). Antraštė, nusakanti lentelės turinį, turi prasidėti numeriu arabiškais 

skaitmenimis ir žodžiu „lentelė“, pvz.: 4.1. lentelė. / Table 4.1.). Lentelėje brėžiamos tik 

horizontalios linijos, linijų storis 1 pt. Prieš lentelės pavadinimą paliekamas 6 pt tarpelis. Tekste 

lentelės nurodomos santrumpa: (3.5 lent.) arba (Table 3.5).  

 

8. Matematinės formulės 

Matematinės formulės centruojamos ir numeruojamos lenktiniuose skliausteliuose 

arabiškais skaitmenimis, lygiuojamais dešiniajame puslapio krašte. Kintamieji formulėse bei 

tekste rašomi kursyvu, o vektoriai ir matricos – pusjuodžiu stačiuoju šriftu, simboliai ir 

graikiškos raidės – stačiuoju šriftu. Matematinių sąvokų santrumpos, skaičiai ir dimensijos 

rašomi tik stačiuoju šriftu. Kai formulė yra sakinio dalis, turi būti laikomasi skyrybos taisyklių: 

formulės tarpusavyje atskiriamos kableliais, o po paskutinės formulės dedamas taškas. Jeigu po 

formulės pateikiamas kintamųjų paaiškinimas, rašomas kabliataškis, o nauja eilutė pradedama 

žodžiu „čia“, rašomu mažąja raide. Ir prieš formulę, ir po ja paliekamas 6 pt tarpas: 

u(t) = Um·sin(ωt + φ) (1) 

čia u(t) – ... 

Formulės kintamieji turi būti nurodyti tuoj pat po ja. Tekste formulės numeris nurodomas 

skliausteliuose, pvz.: (1) formulė. 

9. Sutrumpinimai  

Santrumpų sąrašas pateikiamas atskirame lape, daktaro disertacijos pradžioje po turinio 

skyriaus.  Skyrių bei poskyrių pavadinimuose siūloma santrumpų vengti.  

8. Išvados 

Išvados turi būti numeruojamos ir pateikiamos su kiekvienos eilutės 0,5 cm įtrauka iš 

kairės. Išvados turi sietis su uždaviniais ir ginamaisiais teiginiais (ar hipotezėmis). 

9. Literatūros sąrašas 

Teksto dydis 11 pt. Citavimas disertacijos tekste. Jei yra du autoriai, nurodomos jų 

pavardės ir metai, jei publikacija lietuvių kalba (Pavardė ir Pavardė 2000), jei anglų kalba 

(Surname and Surname 2000). Tuo atveju, kai autorių yra trys ir daugiau, po pirmojo autoriaus 

pavardės rašoma „ir kt.“ (jei cituojama publikacija lietuvių kalba) ar „et. al.“ (jei publikacija 

anglų kalba) (pvz. Pavardė ir kt. 2001 arba Surname et al. 2001) . Jei cituojama publikacija rusų 
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kalba, siūlome nenaudoti kirilica abėcėlę ir rašyti lotyniškomis raidėmis (naudoti and ar et al. 

trumpinį).   

Disertacijos pabaigoje nurodoma literatūra, kuria naudotasi rengiant disertaciją. Sąraše 

esantys literatūros šaltiniai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Po numerio dedamas taškas. 

Literatūros šaltinių sąrašas pateikiamas darant 0,8 cm įtrauką. Šaltinyje nurodomi visi 

publikacijų autoriai. Publikacijos rusų kalba cituoti gali būti naudojama lotyniška abėcėlė. Jei 

disertacija ar jos santrauka rašoma anglų kalba, visur skiriant autorius naudoti „and“ ir „et al.“.  

Monografijos, vadovėliai: 

Masiulis, K., Autorius, M. ir Autorius, N. (sudarytojai) 2008. Valstybės tarnyba Lietuvoje: 

praeitis ir dabartis. Kolektyvinė monografija. Petro ofsetas, Vilnius, ISBN 978-9955-9981-0-5, 

255 p. 

Krupavičius, A., Danusevičius, D ir Jefomov, M. 2007. Vilniaus architektūra. 

Monografija, Lututė, Kaunas, ISBN 978-9955-9981-0-5, 430 p. 

Jonson, G., Eriksson, G. and Ekberg, I. 1999. Dormancy in trees. Monograph, Jonsson, K. 

(ed.), Efis, Uppsala, ISSN 00221-2223-225-01, 366 p.  

White, D. 2007. Introduction to forest genetics. Spinger, London, ISSN 0011-22-222-1, 300 p. 

Daktaro disertacijos  

Danusevičius, D. 1999. Tolerance to frost related stresses in Norway spruce. PhD thesis, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden 42 p. (4 articles).  

Buchovska, J. 2013. Pušies DNR polimorfizmas. Daktaro disertacija, Aleksandro 

Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija, Kauno raj., 

155 p.  

Publikuotos institucijų atskaitos  

Eriksson, G, and Jonsson, A. 2001. Freezing tests. Depart. of Forest Genetics, Swedish 

University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 55 p.  

Nepublikuotos institucijų ataskaitos (autoriais nurodomi visi atskaitos autoriai- projekto 

dalyviai, turintys daktaro laipsnį)  

Danusevičius, J., Gabrilavičius, G., Baliuckas, V. ir Danusevičius, D. 1988. Eglės 

genetiniai tyrimai. Biudžetinės temos (26NB projekto) ataskaita (nepublikuota), Lietuvos miškų 

institutas, Girionys, Kauno raj., 255 p.   

 

Statistiniai leidiniai  

Kulbokas, G. (sudarytojas) 2011. Lietuvos miškų statistika. Miškotvarkos institutas, 

Kaunas, 133 p.  

Konferencijų medžiaga: 

Danusevičius, D. and Baniulis, D. 2013. mtDNA polymorhysm of Pincea abies. In: 

Proceedings 14th IUFRO meeting „Genetics of trees“, 14-17 of September, 2011, Umea, 

Sweden, p. 23-28. 

Danusevičius, D. ir Baniulis, D. 2013. Pušies mtDNA polimorfizmas. Konferencijos  

“Medžių genetika” pranešimų leidinys, spalio 14-17 d., Girionys, Kaunas, p. 23-28. 

Moksliniai straipsniai  
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Buchovska, J., Danusevičius, D., Nowakowska, J. ir Bužinskas, L. 2012. Paprastosios 

pušies rytinės arealo dalies ir Lietuvos populiacijų chloroplasto DNR polimorfizmo 

palyginimas“. Miškininkystė, 1 (71): 31-39. 

Buchovska, J., Danusevičius, D., Stanys, V., Šikšnianienė, J.B. and Baniulis, D. 2013. The 

location of the northern post-glacial refugium of Scots pine based on the mitochondrial DNA 

marker. Baltic Forestry, 2 (23): 11-19. 

 

10. Disertacija mokslinių straipsnių pagrindu. 

Kaip mokslo daktaro disertacija gali būti teikiama ginti ir disertacija mokslinių straipsnių 

rinkinio pagrindu. Šiuo atveju disertaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 1 autorinio lanko apimties 

nustatytos struktūros mokslinių straipsnių apibendrinimas, 1 psl. anotacija lietuvių kalba ir 

Disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos ir kiti skyriai nurodyti 8 priede.   

Svarbiausius tyrimų rezultatus disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose 

straipsniuose (iš kurių bent viename disertantas įrašytas pirmuoju bendraautoriumi), 

atspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate 

Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje. 

Disertacijos tekstas apibendrina mokslinius straipsnius ir rašomas anglų kalba. Paveikslai 

ir lentelės rengiami anglų kalba be lietuviškų vertimų. Disertacijos tekstas turi apibendrinti 

mokslinius straipsnius, o ne atkartoti jų turinį. Moksliniai straipsniai disertacijos tema atitinka 

disertacijos mokslinių tyrimų uždavinius ir moksline prasme siejasi tarpusavyje taip, kad gali 

būti priskirti Disertacijos mokslinių tyrimų tikslui ir mokslinei problemai. Moksliniai straipsniai 

aprašo doktoranto originalius mokslinių tyrimų rezultatus disertacijos tema.  
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1 priedas 

Daktaro disertacijos viršelio pavyzdys lietuvių kalba 

 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas Pavardė 
 

 

 

DISERTACIJOS PAVADINIMAS 

 
 

 

 

 

 

 

DAKTARO DISERTACIJA  

Žemės ūkio mokslai, Miškotyra (04 A) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietovė, metai 
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2 priedas 

Daktaro disertacija rengta 20...–20... metais (Doktorantūros institucijos pavadinimas) pagal suteiktą 

Aleksandro Stulginskio universitetui kartu su  Lietuvos agrarinių mokslų ir miškų centru 2011 m. birželio 8 

d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 1019 doktorantūros teisę. 

 

(Jei daktaro disertaciją gina eksternas) 

Daktaro disertacija rengta 20...–20... metais Xxxx Yyyy institucijoje ir 201?–201? metais (Doktorantūros 

institucijos pavadinimas) pagal suteiktą Aleksandro Stulginskio universitetui kartu su  Lietuvos agrarinių 

mokslų ir miškų centru 2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 

1019  doktorantūros teisę. 

Disertacija ginama eksternu. 

 

Mokslinis vadovas: 

prof. habil. dr. Vardenis Pavardenis (Institucijos pavadinimas, mokslo sritis, mokslo kryptis, mokslo 

krypties kodas) (Jeigu buvo du doktoranto moksliniai  vadovai, nurodomas vadovavimo laikotarpis) 

Moksliniai konsultantai: 

prof. habil. dr. Vardenis Pavardenis (Institucijos pavadinimas, mokslo sritis, mokslo kryptis, mokslo 

krypties kodas)  

 

(Jei daktaro disertaciją gina eksternas) 

Mokslinis konsultantas: 

prof. habil. dr. Vardenis Pavardenis (Institucijos pavadinimas, mokslo sritis, mokslo kryptis, mokslo 

krypties kodas)  

 

Disertacija ginama (mokslo krypties pavadinimas) mokslo krypties taryboje: 

 

Pirmininkas 

prof. habil. dr. Vardas Vardaitis (Institucijos pavadinimas, mokslų sritis, mokslo kryptis, krypties kodas) 

 

Nariai: 

prof. habil. dr. Vardas Vardaitis (Institucijos pavadinimas, mokslų sritis, mokslo kryptis, krypties kodas) 

prof. habil. dr. Vardas Vardaitis (Institucijos pavadinimas, mokslų sritis, mokslo kryptis, krypties kodas) 

dr. Vardas Vardaitis (Institucijos pavadinimas, mokslų sritis, mokslo kryptis, krypties kodas) 

doc. dr. Vardas Vardaitis (Institucijos pavadinimas, mokslų sritis, mokslo kryptis, krypties kodas) 

 

 

Disertacija ginama viešame / uždarame ........................ mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje 201? m. 

............mėn. .... d. .... val..  Institucijos pavadinimas, patalpos pavadinimas ar Nr. 

 Adresas: ................................................................................................, Lietuva 

 

 

Disertaciją galima peržiūrėti (institucijų, turinčių doktorantūros teisę (pagal abėcėlę) pavadinimai) 

bibliotekose. 
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3 priedas 
Daktaro disertacijos viršelio pavyzdys anglų kalba 

 

ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY 

LITHUANIAN RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURE AND FORESTRY 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First name Surname  
 

 

 

TITLE OF THE DISSERTATION 

 
 

 

 

 

 

 

DOCTORAL DISSERTATION  
Agricultural sciences, Forestry (04A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademija, 20… 
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4 priedas 
Daktaro disertacijos santraukos titulinio lapo antrojo puslapio pavyzdys 

 

The doctoral dissertation was prepared at (Institution where was prepare Ph D Thesis) in 20… – 20…. The right of 

doctoral studies was granted to Aleksandras Stulginskis University and Lithuanian Research Centre for Agriculture and 

Forestry on June 8, 2011, by the decision No. V-1019 of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Lithuania.   

… 

 

(Jei daktaro disertaciją gina eksternas) 

 

The doctoral dissertation was prepared at (Institution where was prepare Ph D Thesis) in 20… – 20…. The right of 

doctoral studies was granted to Aleksandras Stulginskis University and Lithuanian Research Centre for Agriculture and 

Forestry on June 8, 2011, by the decision No. V-1019 of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Lithuania.   

The dissertation is defended externally. 

 

 

Scientific Supervisors: 

prof. habil. dr. name, surname (Name of Institution, Area of Science, Field of Science, Field of Science Code) (If 

there were two doctoral supervisor, provide leadership period) 

Scientific Consultant: 

prof. habil. dr. name, surname (Name of Institution, Area of Science, Field of Science, Field of Science Code)   

 

(Jei daktaro disertaciją gina eksternas) 

Scientific Consultant: 

prof. habil. dr. name, surname (Name of Institution, Area of Science, Field of Science, Field of Science Code) (If 
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1. INTRODUCTION 
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The aim of the study  

The objectives  
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2. LITERATURE REVIEW  
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2.2. Subsection 

2.2.1…. 
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3. MATERIAL AND METHODS 

3.1. Subsection  
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4. RESULTS AND DISCUSSION  

4.1. Subsection (ideally, each subsection represents an objective of the dissertation, ends with 
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4.2. Subsection (ideally, each subsection represents an objective of the dissertation, ends with 
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5. CONCLUSIONS  
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Recommendations can be included here  

Answers to the hypothesis are given here, e.g. in the form of a table.   
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ACKNOWLEDGEMENTS  

REFERENCES  

 

Copies of the scientific papers 

Insert the cover page (this cover page contains the last number of the dissertation pages): where 

write the following: 

This dissertation is based on the research results published in the following scientific papers, 

referred to by Roman numerals in the text: 



 

15 

 

 

I. Buchovska, J., Danusevičius, D., Nowakowska, J. ir Bužinskas, L. 2012. Paprastosios pušies rytinės 

arealo dalies ir Lietuvos populiacijų chloroplasto DNR polimorfizmo palyginimas“. Miškininkystė 1 

(71): 31-39. (The student’s contribution is XX %) 

II. Buchovska, J., Danusevičius, D., Nowakowska, J. ir Bužinskas, L. 2012. Paprastosios pušies rytinės 

arealo dalies ir Lietuvos populiacijų chloroplasto DNR polimorfizmo palyginimas“. Miškininkystė 1 

(71): 31-39. (The student’s contribution is XX %) 

III. Buchovska, J., Danusevičius, D., Nowakowska, J. ir Bužinskas, L. 2012. Paprastosios pušies rytinės 

arealo dalies ir Lietuvos populiacijų chloroplasto DNR polimorfizmo palyginimas“. Miškininkystė 1 

(71): 31-39. (The student’s contribution is XX %) 

IV. Buchovska, J., Danusevičius, D., Nowakowska, J. ir Bužinskas, L. 2012. Paprastosios pušies rytinės 

arealo dalies ir Lietuvos populiacijų chloroplasto DNR polimorfizmo palyginimas“. Miškininkystė 1 

(71): 31-39. (The student’s contribution is XX %) 

  



 

16 

 

9 priedas.  

Disertacijos anotacijos (angl. abstract) pavyzdys lietuvių ir anglų kalbomis.  
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Disertacijos anotacijos tekstas. Disertacijos anotacijos tekstas. Disertacijos anotacijos tekstas. 

Disertacijos anotacijos tekstas. Disertacijos anotacijos tekstas. Disertacijos anotacijos tekstas. 
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