7.3. Darbo santrauką (iki 3 psl.) „MS Word“ formatu, kurioje turi būti aprašytas darbo objektas, tikslas ir/arba
problema, uždaviniai, gauti rezultatai, siūlomi sprendimai, tolesnės analizės galimybės, praktinės darbo pritaikymo
galimybės;
7.4. Darbo vadovo arba fakulteto dekano pasirašytą rekomendaciją (skanuotą .jpg arba .pdf formatu);
7.5. Atskirai gali būti pateiktas priedų rinkinys iki 5 MB.

REIKALAVIMAI DARBAMS IR PATEIKIAMAI INFORMACIJAI

STUDENTŲ DARBŲ
APIE EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ EFEKTYVUMĄ
KONKURSO NUOSTATAI

8. Rašto darbai turi būti pateikiami „MS Word“ formatu, Times New Roman 12 pt šriftu.
9. Audiovizualiniai darbai turi būti pateikiami atitinkamu formatu, galimu atidaryti dažniausiai naudojamomis
programomis.
10. Darbai, jų santraukos, asmeninė informacija, rekomendacija pateikiami tik lietuvių kalba.

BENDROSIOS NUOSTATOS

11. Visi pateikiami dokumentai turi turėti aiškų pavadinimą, nurodantį, kokia informacija dokumente pateikiama.

1. Studentų darbų apie Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų efektyvumą konkurso nuostatai (toliau –
nuostatai) nustato šio konkurso dalyvius, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

12. Konkursui gali būti teikiami tik einamaisiais mokslo metais, t. y. nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. liepos 1 d.
baigiamųjų darbų gynimo komisijai pristatyti darbai.

2. Konkurso tikslas – įtraukti studentus į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje ir kitose ES šalyse panaudojimo,
tikslingumo, naudos bei administravimo mechanizmo analizę.

13. Neatitinkantys reikalavimų, po nustatytos darbų pateikimo dienos pateikti ar negalimi peržiūrėti darbai vertinami
nebus.

3. Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – konkurso iniciatorius). Konkurso koordinatoriaus
funkcijas atlieka UAB BVRG.

14. Konkursui vienas dalyvis gali pateikti tik vieną darbą ir tik vienai iš kategorijų (kursinių, bakalauro, magistro darbų).

4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, rengiantys
kursinius, bakalauro ar magistro darbus ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumo tematika.
5. Konkurso iniciatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti konkurso nuostatų sąlygas.

DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA
6. Išankstinė registracija:
Studentai, planuojantys dalyvauti konkurse, apie ketinimą turi pranešti iki 2015 m. gegužės 29 d. imtinai ir el. paštu
eskonkursas@bvrg.lt atsiųsti šią informaciją tokiu eiliškumu:
6.1. Ketinančio dalyvauti studento vardas, pavardė, atstovaujama mokslo įstaiga;
6.2. Darbo pavadinimas (gali būti ir preliminarus);
6.3. Informacija, kuriai kategorijai darbas priskiriamas (kursinių, bakalauro, magistro darbų kategorijai);
6.4. Darbo vadovo vardas, pavardė, pareigos;
6.5. Numatoma darbo gynimo data;
6.6. Preliminari darbo pateikimo konkursui data (data negali būti vėlesnė nei numatyta galutinė konkurso darbų
pateikimo diena).
Pastaba: Iš anksto neužsiregistravę studentai darbus konkursui pateikti gali iki nustatytos darbų pateikimo dienos
pagal darbų pateikimo reikalavimus.
7. Darbų pateikimas:
Studentai, dalyvaujantys konkurse, elektroniniu paštu eskonkursas@bvrg.lt vienu laišku iki 2015 m. liepos 17 d.
imtinai turi pateikti:
7.1. Kursinį, bakalauro arba magistro darbą;
7.2. Autoriaus ar autorių asmeninę informaciją „MS Word“ formatu tokiu eiliškumu: autoriaus vardas, pavardė;
gyvenamosios vietos adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; pilnas mokymo įstaigos pavadinimas,
studijų programa ir kursas; darbo vadovo mokslinis laipsnis, vardas, pavardė; darbo gynimo data;

15. Konkurso dalyvis pateiktą darbą ar kitą informaciją iki paskutinės darbų pateikimo dienos gali pakeisti.
16. Dalyvis, pateikdamas darbą konkursui, sutinka, jog konkurso iniciatorius darbą, jo santrauką ir/arba ištraukas galės
viešai skelbti ar kitaip disponuoti.
17. Dalyvis, pateikdamas darbą konkursui, sutinka, jog greta darbo, jo santraukos, ištraukų, visada būtų nurodytas
autoriaus vardas, pavardė, mokymo įstaigos pavadinimas ir darbo vadovo mokslinis laipsnis, vardas, pavardė.
18. Konkurso iniciatorius ir koordinatorius įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių kontaktinės informacijos.
19. Už pateikiamų darbų originalumą atsako dalyviai. Konkurso iniciatorius ir koordinatorius darbų dėl plagijavimo
netikrina.

DARBŲ VERTINIMAS
20. Konkurso koordinatorius sudaro konkursinių darbų vertinimo komisiją. Jos sudėtis skelbiama ES struktūrinės
paramos svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/studentu-darbu-konkursas-2015.
21. Vertindama darbus kiekvienoje iš trijų kategorijoje (kursinių, bakalauro, magistro darbų), komisija vadovaujasi
šiais kriterijais:
- darbo aktualumas (naujumas);
- darbo analitiškumas/studento gebėjimas įsigilinti ir atskleisti darbo temą;
- praktinis darbo išvadų pritaikomumas;
- darbo svarba ES fondų investicijų efektyvumo vertinimui ar stiprinimui.
22. Konkurso laimėtojai išrenkami iki 2015 m. rugsėjo 30 d.; su laimėtojais susisiekiama asmeniškai.
23. Komisijai nusprendus, kad visi konkursui pateikti darbai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, laimėtojai gali būti
nepaskirti. Tokiu atveju komisija gali nuspręsti skirti premiją kitam, papildomam, darbui vienoje iš kategorijų.
24. Komisijos sprendimai neskundžiami ir dėl to apeliacijos nepriimamos.
25. Komisijai konkursui pateiktame moksliniame darbe aptikus akivaizdžių plagijavimo požymių, darbas nedelsiant
šalinamas iš konkurso ir apie tai informuojama aukštoji mokykla, kurioje studijuoja pateikto darbo autorius ar
autoriai.

PREMIJOS
26. Piniginių konkurso premijų fondas yra 3.000,00 eurų (10 358,40 litų), neatskaičius reikalingų sumokėti mokesčių
valstybei nuo skiriamų premijų.
27. Iš viso piniginėmis premijomis numatoma apdovanoti keturių darbų autorius – du magistro ir po vieną bakalauro
bei kursinio darbų.
28. Piniginės premijos skiriamos didžiausią bendrą komisijos narių balų skaičių surinkusiems darbams ir pagal
kategorijas paskirstomos taip:
28.1. I-a vieta magistro darbų kategorijoje – 826,09 EUR (2852,32 LT);
28.2. II-a vieta magistro darbų kategorijoje – 739,13 EUR (2552,07 LT);
28.3. Geriausias darbas bakalauro darbų kategorijoje – 565,22 EUR (1951,59 LT);
28.4. Geriausias darbas kursinių darbų kategorijoje – 478,26 EUR (1651,34 LT).
Pastaba: Premijos nurodytos atskaičius mokesčius valstybei.
29. Jei laimėjusį darbą rengė daugiau nei vienas autorius, piniginė premija nėra didinama.
30. Papildomai visiems nugalėtojams organizuojama ekskursija Vilniaus mieste arba susitikimas su ES investicijų
projektus vykdančių institucijų atstovais, ar pan.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA
31. UAB BVRG, projektų vadovė Justė Rybelytė, el.p. juste@bvrg.lt, eskonkursas@bvrg.lt, tel.: 8655 68220.
32. Konkurso nuostatai ir informacija apie konkurso eigą skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/studentu-darbu-konkursas-2015.

