
Studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų pateikimo į VDU CRIS 

instrukcija 

  

Remiantis Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus 2020 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 239, Vytauto 

Didžiojo universiteto studijų baigiamieji darbai turi būti pateikti prieš 10 dienų, daktaro disertacijos ir 

jų santraukos prieš 1 mėnesį (toliau – ETD darbai)  iki gynimo,  į Vytauto Didžiojo universiteto mokslo 

valdymo sistemos talpyklą (toliau – VDU CRIS). 

 

ETD darbo pateikimas susideda iš 4 etapų: 1) Registracija ir prisijungimas prie CRIS 2) ETD darbo 

failo pateikimas 3) Metaduomenų apie ETD darbą pateikimas 4) Licencinės sutarties patvirtinimas ir 

darbo pateikimas. 

 

1.  PRISIJUNGIMAS 

Prisijunkite adresu www.vdu.lt/cris. Atvertame lange spauskite Prisijungti. Įrašykite savo VDU el. 

pašto adresą ir slaptažodį, spauskite Prisijungti: 

 

Pasirinkite Mano sritis: 

 
  

 

Paspauskite meniu (+) ir pasirinkite ETD: 

 



  
 

 

Nurodykite ETD kolekciją (bus pakeista):  

  

 
 

2. ETD DARBO FAILO PATEIKIMAS 

 

Pateikite ETD darbo failą Adobe System PDF formatu (versija 1.4 arba naujesnė). Failų vardai 

sudaromi  taip: 

vardas_pavarde_bd.pdf (bakalauro darbas); 

vardas_pavarde_md.pdf (magistro darbas); 

vardas_pavarde_psbd.pdf (profesinių studijų darbas); 

vardas_pavarde_dd.pdf (daktaro disertacija); 

vardas_pavarde_ds.pdf (daktaro disertacijos santrauka). 

 

Rekomenduojama, kad failo varde nebūtų lietuviškų bei didžiųjų raidžių, tarpų, specifinių 

simbolių. 
Failas įkeliamas paspaudus suraskite kompiuteryje arba tempkite failą ir padėkite nurodytoje vietoje. 

  



 
 

 

Užpildykite informaciją apie failą, nurodykite prieigos prie jo sąlygas. Spauskite pieštuko ikoną: 

 

 

 
 

 

Galimos prieigos prie ETD darbo sąlygos: 1) laisvai prieinamas (vieša prieiga internete), 2) 

prieigos embargo (archyvuotus ETD galės peržiūrėti tik darbuotojai, įgalioti tvarkyti saugomo 

dokumento duomenis), 3) prieigos institucijos intranete (pasiekiami Universiteto tinkle). 

Maksimalus prieigos embargo ir intranete laikotarpis – 5 metai.  

• Jei pasirinkote prieigos prie darbo sąlygas „Prieigos embargo“ (embargo – tai autoriaus 

nustatytas laikino draudimo laikotarpis iki kurio ribojama viešoji prieiga prie Darbo), 

nurodykite Embargo iki  datą;  

• Jei pasirinkote „Prieigos institucijos intranete“ sąlygą, nurodykite Galioja iki pabaigos datą, 

nuo kurios darbas bus viešai prieinamas.  

 

Norint pratęsti / keisti pasibaigusį „Prieigos Embargo“ ar „Prieigos institucijos intranete“ terminą, 

reikia kreiptis į VDU CRIS administratorių, pateikiant argumentuotą prašymą dėl prieigos pratęsimo / 

keitimo. Universitetas skatina skelbti darbus laisvai prieinamus internete. 

 

Užpildę informaciją apie failą bei nurodę prieigos prie jo sąlygas, spauskite Saugoti mygtuką.  



 
 

 

 

3.  INFORMACIJA APIE ETD DARBĄ (METADUOMENYS)   

            

Užpildykite pagrindinę informaciją apie ETD darbą. Įveskite duomenis:  

• apie save (autoriaus pavardė, vardas),  

• savo katedrą (institutą). Nesirinkite fakulteto!  

• Įveskite duomenis apie darbo vadovą (jei vadovas iš VDU, suraskite jį pagal pavardės pradžią iš 

didžiosios raidės), 

• ETD darbo antraštę originalo kalba  

• antraštę kita kalba: anglų kalba, jei originali darbo antraštė lietuvių k.; lietuvių kalba, jei antraštė 

originalo kalba yra anglų ar kita kalba. Antraštes rašykite pagal kalbos gramatines taisykles (lietuvių 

ir anglų kalbomis didžiąja raide rašomi tik tikriniai daiktavardžiai),  

• gynimo datą. 

 



 
 

 

• Pasirinkite dokumento rūšį iš hierarchinio reikšmių medžio (skleiskite medžio reikšmes iki reikalingų 

reikšmių arba į paieškos langelį įrašykite: 

master, jei magistro darbas;  

bachelor, jei bakalauro darbas;  

doctoral, jei daktaro disertacija ar santrauka; 

professional, jei profesinių studijų darbas. 

 

 
 

 

• Pasirinkite / suraskite mokslo kryptį: 
 

 
 
 



• Pasirinkite studijų programą, po to nurodykite ETD darbo kalbą: 
 

 
 

• Įrašykite darbą apibūdinančius 3−5 reikšminius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis. Kiekvieną 

reikšminį žodį rašykite iš didžiosios raidės į atskirą lauką (spauskite „+“ Pridėti lauką). 

Nepamirškite lauko gale nurodyti reikšminio žodžio kalbą.  

• Įkelkite savo darbo santraukas (lietuvių ir anglų kalbomis) į atskirus laukus. Nepamirškite 

lauko gale nurodyti santraukos kalbą. Santraukos apimtis – iki 250 žodžių.  

• Įrašykite darbo apimtį puslapiais. 
 

 
 

 
 

 

4. LICENCINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMAS IR DARBO PATEIKIMAS 

 

Perskaitykite licencinę sutartį ir ją patvirtinkite, uždėdami varnelę ties Susipažinau ir patvirtinu. 

Peržiūrėkite pateiktus duomenis ir spauskite Pateikti. 

 



 
 

Pateikę darbą, į savo el. pašto dėžutę gausite pranešimą apie ETD darbo pateikimą. Pateiktą 

informaciją peržiūrėjus atsakingam darbuotojui, galite gauti prašymą patikslinti pateiktą informaciją.  

 

 

 

 


