1 priedas
Remiantis Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 201, Vytauto Didžiojo
universiteto magistrantūros baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos (toliau – ETD darbai) turi būti pateikti į
Vytauto Didžiojo universiteto institucinę talpyklą (VDU ePub).
Naudodami tam skirtą vartotojo sąsają, ETD darbus prieš 5 darbo dienas iki gynimo pateikia jų autoriai. ETD darbo
pateikimas susideda iš 2 etapų: 1) Registracija ir prisijungimas prie VDU ePub 2) ETD darbo pateikimas.

DARBO PATEIKIMO INSTRUKCIJA
(SKIRTA MAGISTRANTAMS IR DOKTORANTAMS)
1. REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS
Atsidarykite VDU ePub ir pasirinkite punktą Registruotis:

Atvertame lange laukelyje El. pašto adresas įrašykite savo VDU el. pašto adresą ir spauskite Registruotis:
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Į savo VDU el. pašto dėžutę gausite laišką iš info@bibl.vdu.lt. Jį atidarę, spauskite ant nuorodos:

Paspaudus ant nuorodos, atsidarys langas, kuriame užpildykite privalomus laukus ir spauskite Registracija atlikta:
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Atsidariusiame lange gausite informaciją apie registraciją:

Prisijunkite prie VDU ePub su savo duomenimis.
2. ETD DARBO PATEIKIMAS
Pasirinkite:
• Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai /
University master's theses, doctoral dissertations and their summaries;
• savo fakultetą;
• ETD darbo tipą iš:
1. Magistrantūros baigiamieji darbai / Master's theses
2. Daktaro disertacijos ir jų santraukos / Doctoral dissertations and their summaries;
• metus.
Spauskite Pateikti naują įrašą:
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INFORMACIJA APIE ETD DARBĄ (METADUOMENYS)
Užpildykite privalomus laukus (pažymėti *): įveskite duomenis apie save (autoriaus pavardė, vardas), ETD darbo antraštę
lietuvių ir anglų kalbomis. Antraštes rašykite pagal kalbos gramatines taisykles (lietuvių ir anglų kalbomis didžiąja raide rašomi
tik tikriniai daiktavardžiai). Įveskite duomenis apie darbo vadovą (pavardė, vardas), parinkite iš sąrašo dokumento rūšį ir mokslo
kryptį, kalbą, kuria parašytas darbas ir spauskite Kitas:
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Tęskite ETD darbo aprašymą. Jei ETD darbas buvo parašytas lietuvių kalba, duomenys apie jį (santrauka ir reikšminiai žodžiai)
pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Privaloma pateikti nuo 3 iki 5 reikšminių žodžių kiekviena kalba (reikšminis žodis ar frazė
rašomas iš didžiosios raidės atskirame laukelyje), laukelio pridėjimui spauskite mygtuką Add. Santraukos apimtis – iki 250
žodžių.
SUTEIKIAMOS PRIEIGOS PRIE ETD DARBO PASIRINKIMAS
Prieigos prie ETD darbo sąlygos gali būti:
• ETD darbas laisvai prieinamas internete;
• ETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete;
• ETD darbas viešai neprieinamas.
Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė, taikoma ETD darbui – 5 metai (60 mėn.).
Užpildę privalomus laukus (pažymėti *), spauskite mygtuką Kitas:
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ETD DARBO FAILO PATEIKIMAS
Pateikite ETD darbo failą Adobe System PDF formatu (versija 1.4 arba naujesnė). Failų vardai sudaromi taip:
vardas_pavarde_md.pdf (magistro darbas);
vardas_pavarde_dd.pdf (daktaro disertacija);
vardas_pavarde_ds.pdf (daktaro disertacijos santrauka).
Failas įkeliamas paspaudus Parinkti.

ĮVESTOS INFORMACIJOS PERŽIŪRA
Prašome peržiūrėti, ar teisingai pateikėte metaduomenis ir ETD darbą. Jei reikia koreguoti, spauskite atitinkamo žingsnio
mygtuką Ankstesnis. Jei duomenys teisingi, spauskite mygtuką Kitas.
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METADUOMENŲ IR DARBO PATEIKIMO LICENCIJOS PATVIRTINIMAS

Į studento el. pašto dėžutę bus atsiųstas pranešimas apie ETD darbo pateikimą.

DUOMENŲ PATIKRA IR NURODYTŲ NETIKSLUMŲ TAISYMAS

Laukite informacijos VDU el. paštu iš atsakingo darbuotojo. Kilus bet kokiems su ETD darbo pateikimu susijusiems
klausimams, kreipkitės į atsakingus darbuotojus.
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