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MOKSLIN ö-PRAKTIN ö KONFERENCIJA  
2012 m.geguž÷s 18d. 

 

Konferencijos vieta – Marijampol÷s kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas (P.Armino g. 92, 
Marijampol÷) Centriniai rūmai, Iškilmių sal÷ (1 aukštas). 

Konferencijos laikas - 2012 m. geguž÷s 18 d. 
  Dalyvių registracija - 9.00 – 9.50 val.  
  Konferencijos pradžia - 10.00 val. 

Konferencijos tikslas -skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies bei tarptautines turizmo ir 
sporto verslo aktualijas, ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teis÷s bei administravimo aspektais.  
 Konferencijoje kviečiame dalyvautid÷stytojus; mokslininkus-tyr÷jus; studentus (bakalaurus, 
magistrus, doktorantus); veiklos pasaulio atstovus. 
Konferencijos temos: 

� Turizmo verslas globalizacijos kontekste. 
� Sporto vadybos aktualijos; 
� Rekreacija ir laisvalaikis šiuolaikin÷je visuomen÷je. 

 MOKSLINIS KOMITETAS : 
  Doc. dr. Biruta Švagždien÷ – pirminink ÷, Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto vadybos, 
ekonomikos ir sociologijos katedros ved÷ja; 

Doc. dr. Edmundas Jasinskas - atsakingasis redaktorius, Lietuvos kūno kultūros akademija, 
Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra; 
 Nariai: 

Doc. dr. Rimantas Mikalauskas,Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto vadybos, 
ekonomikos ir sociologijos katedra; 

Vladas Beržanskis, Marijampol÷s kolegija, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas; 
Dr. Kristina Bradauskien ÷, Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto vadybos, ekonomikos ir 

sociologijos katedra; 
Violeta Eidukaitien÷, Marijampol÷s kolegija, Verslo ir vadybos katedros ved÷ja. 
 

 ORGANIZACINIS KOMITETAS: 
Regina Andriukaitien÷– pirminink ÷,Marijampol÷s kolegija, prodekan÷ praktikai,  Verslo ir 

vadybos katedros lektor÷; 
 Nariai:  
 RimvydasGolcas,Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos 
katedra,asistentas; 

Marija Beržanskien÷, Marijampol÷s kolegija, Verslo ir vadybos katedros lektor÷; 



Jurgita Pauliukaitien ÷, Lietuvos kūno kultūros akademija, doktorant÷; 
Kristina Miškinien ÷, Marijampol÷s kolegija, prodekan÷ studijoms, Verslo ir vadybos katedros 

lektor÷; 
Jurgita Pazniokait÷, Marijampol÷s kolegija, Marijampol÷s kolegija, Verslo ir vadybos katedros 

asistent÷; 
Karolina Grigaliauskait ÷, Lietuvos kūno kultūros akademija, Turizmo ir sporto vadybos studijų 

programosstudent÷; 
Aira Peldžiūt÷, Marijampol÷s kolegija, Turizmo administravimo studijų programos student÷; 
Agn÷ Gedeikait÷, Marijampol÷s kolegija, Turizmo administravimo studijų programos student÷. 

 
Dalyvio registracijos mokestis: 
Praneš÷jams mokestis netaikomas. Kitiems konferencijos dalyviams – 20 Lt (skiriamas 

leidiniui, kavai/arbatai, pažym÷jimui). Aukštųjų mokyklų studentams taikoma 50 proc. nuolaida. Pinigus 
perveskite AB „Swedbank“, banko kodas 73000, sąskaitos nr. LT 637300010092927444. 

Svarbios datos: 
Iki 2012 m. kovo 30 d. atsiųsti dalyvio registracijos formą. 
Iki 2012 m. balandžio 18 d. atsiųsti straipsnius ir sumok÷ti mokestį.  
Autoriai turi pateikti: 
�  Iki 2000 simbolių (~ pus÷ puslapio)  pranešimų anotaciją; 
� Nuo 4 iki 8 puslapių apimties straipsnius atitinkančius konferencijos temas;  
� Straipsnius teikti lietuvių kalba.  
Konferencijos straipsnių rinkinį numatoma išleisti kompiuterin÷je laikmenoje. Skaitytų 

pranešimų pagrindu parengti originalūs straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslo darbų 
žurnale "Laisvalaikio tyrimai“. 
Reikalavimai straipsniams: 

Teksto redaktorius Microsoft Word 97, 2000; šriftas Times New Roman (Baltik). Medžiagą 
sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilut÷s protarpis – 1,5 lines, su tokiomis parašt÷mis: viršus - 
2,0 cm, apačia – 2,0cm, kair÷ – 3,0 cm, dešin÷ – 1,0 cm. Lapų numeracija dešinin÷.Pateikiamos 
medžiagos dalimis naudokite nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą: 
 Šrifto dydis Šrifto stilius 
Straipsnio pavadinimas didžiosiomis raid÷mis 14 Pusjuodis, centruotai 
Autorius 12 Pusjuodis kursyvas, centruotai 
Organizacija 10 Kursyvas,  centruotai 
Kiti autoriai 12 Pusjuodis kursyvas,  centruotai 
Organizacija 10 Kursyvas, centruotai 
Anotacija lietuvių kalba 10 Pusjuodis 
Pagrindinis tekstas 10 Normalus 
Teksto skyrių pavadinimai 10 Pusjuodis,  centruotai 
Lentelių tekstas 9 Normalus 
Lentelių ir paveikslų  pavadinimai 10 Normalus,  centruotai 

Literatūros sąrašas 9 Normalus  
Straipsnio struktūra 

� Anotacija lietuvių kalba;  
� Pagrįstas temos aktualumas;  
� Tyrimo problema;  
� Straipsnio tikslas, uždaviniai;  
� Tyrimo objektas, dalykas;  
� Tyrimo metodai;  
� Teorinis tyrimo pagrindimas;  
� Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷;  
� Išvados;  
� Literatūra. 

Informacija teikiama  el.pašto adresu konferencija.mokslaspraktika@gmail.com 
Konferencijos koordinator÷ – Regina Andriukaitien÷. Tel.: 8 343 59502, 8 612 50280 

 Interneto svetain÷s:www.lkka.lt/mokslas/konferencijos ir seminarai,www.marko.lt   


