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Tarptautinė Mokslinė Konferencija
Apskaita, auditas, analizė: mokslo, studijų ir verslo sintezė
Konferencijos tikslas – įvertinti apskaitos, audito ir analizės mokslo ir verslo
bendradarbiavimo būklę ir tvarios plėtros galimybes bei iššūkius šiuolaikinės studijų sistemos
formavimo procese.
Konferencijos temos
I. Apskaitos mokslo, studijų ir verslo konvergencija
 Finansinės, mokestinės apskaitos būklė ir raidos tendencijos;
 Finansinių ataskaitų rengimas ir konsolidavimas, iškraipymo būdai, kūrybinė apskaita;
 Valdymo apskaitos vieta įmonės valdymo sistemoje;
 Apskaitos ir audito mokslo ir studijų plėtra.
II.
Auditas ir duomenų patikimumo užtikrinimas
 Audito kokybės valdymo sistemos veikimo prielaidos, sąlygos ir iššūkiai;
 Audito paslaugų kainodaros veiksnių analizė; auditorių pasitikėjimo, patikimumo, profesinio
skepticizmo sąsajos;
 Vidaus audito ir vidaus kontrolės sistemų plėtros ir tobulinimo tyrimai;
 Profesinės etikos samprata ir etikos principų taikymo iššūkiai, audito profesijos raida
palyginamuoju istoriniu požiūriu.
III.
Finansinės analizės vaidmuo, vertinant įmonių veiklą ir perspektyvas
 Finansinė analizė: virsmas, perspektyvos;
 Finansinės analizės metodai;
 Finansinės analizės galimybės vertinant įmonės turtą, kapitalą, įsipareigojimus ir veiklos
rezultatus;
 Įmonės valdymo (vadybos) būdai, jų raida ir vystymosi perspektyvos.
Konferencijos kalba – anglų.
Straipsnių pateikimo kalbos – lietuvių ir anglų.
Konferencijos programa bus pateikta konferencijos tinklapyje.
Konferencijos medžiaga bus publikuojama elektroniniame leidinyje.
Mokslo komitetas:
Pirmininkas: Prof. dr. Jonas Martinavičius (Vilniaus universitetas)
Nariai:
Prof. dr. Jaan Alver (Talino technologijos universitetas, Estija)
Prof. dr. Oksana Chumak (Kharkov Institute of Finance, Ukraina)
Prof. dr. Danuta Diskienė (Vilniaus universitetas)
Prof. dr. Greta Drūteikienė (Vilniaus universitetas)
Prof. dr. Lionius Gaižauskas (Vilniaus universitetas)
Prof. habil. dr. Andžej Gaspodarovič (Vroclavo ekonomikos universitetas, Lenkija,
rektorius)
Assoc. prof. dr. Lilia Grigoroi (Economic Study Academy of Moldavia)
Dr. Andrej Lubenko (Ukrainos bankininkystės universiteto Lvovo institutas, Ukraina)
Prof. habil. dr. Vaclovas Lakis (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Aida Mačerinskienė (Vilniaus universitetas)
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Prof. dr. Arvydas Paškevičius (Vilniaus universitetas)
Prof. habil. dr. Vasil Rudnickij (Ukrainos bankininkystės universiteto Lvovo
institutas, Ukraina)
Dr. Dorota Sokolovska (Aukštoji ekonomikos mokykla Suvalkuose, Lenkija)
Prof. dr. Rimvydas Skyrius (Vilniaus universitetas)
Prof. dr. Ruta Šneidere (Latvijos universitetas, Latvija)
Prof. habil. dr. Svetlana Vegera (Polocko valstybinis universitetas, Baltarusija)
Dr Jacek Velc (Vroclavo Ekonomikos universitetas, Lenkija)

Organizacinis komitetas
Pirmininkė: Doc. dr. Rasa Subačienė (Vilniaus universitetas)
Nariai:
Dokt. Ramunė Budrionytė (Vilniaus universitetas)
Asist. Laimutė Kazlauskienė (Vilniaus universitetas)
Dokt. Irma Kamarauskienė (Vilniaus universitetas)
Asist. Daiva Raziūnienė (Vilniaus universitetas)
Dokt. Vilius Savickas (Vilniaus universitetas)
Dr. Kastytis Senkus (Vilniaus universitetas)
Dokt. Živilė Simonaitytė (Vilniaus universitetas)
Dokt. Daiva Tamulevičienė (Vilniaus universitetas)

Svarbios datos
 2015m. balandžio30d.
 2015m. gegužės 30d.





2015m. birželio 15d.
2015m. birželio 25d
2015m. birželio 30d.
2015m. birželio 30d.

 2015m. spalio 30d.

Straipsnių pateikimo paskutinė diena
Pranešimai dėl straipsnių atitikimo numatytiems
reikalavimams
Paskutinė ištaisytų straipsnių pateikimo diena
Pranešimas apie straipsnių priėmimą
Dalyvių registracija
Išankstinės registracijos mokesčio sumokėjimo paskutinė
diena
Pavėluotos registracijos mokesčio sumokėjimo paskutinė
diena

Registracija
Registracija vyksta konferencijos internetinėje svetainėje – www.3akonferencija.ef.vu.lt.
Straipsniai bus publikuojami elektroniniame konferencijos leidinyje.
Konferencijos dalyvio išankstinės registracijos mokestis:
Dalyviui, pateikiančiam straipsnį ir skaitančiam pranešimą – 80 Eur.
Dalyviui, pateikiančiam straipsnį ir nedalyvaujančiam konferencijoje – 40 Eur.
Dalyviui, nepateikiančiam straipsnio ir dalyvaujančiam konferencijoje – 60 Eur.
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Konferencijos dalyvio pavėluotos registracijos mokestis:
Dalyviui, pateikiančiam straipsnį ir skaitančiam pranešimą – 120 Eur.
Dalyviui, pateikiančiam straipsnį ir nedalyvaujančiam konferencijoje – 70 Eur.
Dalyviui, nepateikiančiam straipsnio ir dalyvaujančiam konferencijoje – 90 Eur.

Į konferencijos mokestį įeina registracija, kavos pertraukos ir konferencijos medžiaga.
Apgyvendinimas ir kelionių išlaidos į konferencijos mokestį neįskaitomos.
Konferencijos dalyvio mokestį prašome sumokėti
Gavėjas:
Vilniaus Universitetas
Adresas:
Universiteto 3, Vilnius, Lietuva
Bankas:
AB SEB bankas
Banko adresas:
Gedimino pr.12, Vilnius, Lietuva
Sąskaitos numeris (IBAN): LT24 7044 0600 0110 1392
SWIFT:
CBVI LT 2X
Mokėjimo paskirtis:
Ekonomikos fakulteto, 3a konferencijos mokestis, 2015
(prašome pavedime taip pat nurodyti pavardę, vardą asmens, už kurį mokama)
Nakvynė
Viešbučius konferencijos dalyviai turi užsisakyti patys. Detalesnę informaciją apie viešbučius
Vilniuje
galima
rasti
adresu:
http://www.booking.com/city/lt/vilnius.lt.html?aid=309654;label=bookings-naamlqzhrjAm8wRlFoI4DPkVkQS5732940772;ws=&gclid=COGIvsCV6KoCFZIH3wodHVJy7w
Kilus klausimams kreipkitės
Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas,
Apskaitos ir audito katedra
Saulėtekio al. 9, Vilnius
Telefonai: +370 682 49257, +370 65212814
www.3akonferencija.ef.vu.lt
3akonferencija@ef.vu.lt
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Reikalavimai straipsniams
Kalbos – lietuvių, anglų, rusų.
Apimtis – nuo 7 iki 13 puslapių (nuo 16000 iki 30000 spaudos ženklų su tarpais).
Struktūra – straipsnio pradžioje turi būti antraštė, autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, mokslinis
vardas ir laipsnis, mokslo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas. Pagrindinė dalis turi būti parengta atsižvelgiant į mokslinių tekstų reikalavimus: iš pradžių
(kursyvu) pateikiama straipsnio anotacija, t.y. apibrėžiami tyrimų tikslai, nusakoma, kas ir kaip
tirta, pagrindiniai rezultatai, jų naujumas; pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip penki); tada
pateikiamas pagrindinis tekstas, kuris pradedamas įvadu (nurodant jame tyrimo aktualumą, objektą,
tikslą ir uždavinius, tyrimo metodus), tekstas gali būti suskirstytas trumpesnėmis struktūrinėmis
dalimis; tyrimų rezultatų apibendrinimas, išvados, cituota literatūra. Pabaigoje pateikiama santrauka
anglų kalba, jei straipsnis parašytas lietuvių ar rusų kalbomis (antraštė, autoriaus (-ių) vardas ir
pavardė, ne trumpesnis kaip 1000 spaudos ženklų tekstas).
Straipsnio techninis įforminimas


tekstas rengiamas naudojant tvarkyklę Microsoft Word (versiją Word‘2000 arba vėlesnę),

šriftą – Times New Roman;


paraštės: lapo viršuje ir apačioje – 20 mm, kairėje – 35 mm, dešinėje – 15 mm;



pavadinimas – 14pt, Bold, didžiosiomis raidėmis, centruotas;

 autoriaus(-ių) vardas(-ai) ir pavardė(-ės), mokslinis vardas ir laipsnis, mokslo įstaigos
pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas – 12pt, Bold, lygiuojant prie
kairiojo krašto;


skyrių (dalių) pavadinimai – 12pt, Bold, lygiuoti prie kairiojo krašto; tarpas tarp skyrių (dalių)

pavadinimų ir teksto – viena tuščia eilutė;
 straipsnio tekstas – 12pt, Normal, pusantro intervalu, lygiuotas prie kairiojo ir dešiniojo krašto;
 pavadinimai “Literatūra” ir „Santrauka“ arba “Summary” – 12pt, Bold, lygiuoti prie kairiojo
krašto;
 anotacijos, literatūros sąrašo ir santraukos tekstas – 12pt, Normal, pusantro intervalu, lygiuotas
prie kairiojo ir dešiniojo krašto;


formulių pagrindiniai simboliai – 10pt, Italic, o jų indeksai – 8pt, Italic; formulės centruojamos

ir dešinėje pusėje numeruojamos arabiškais skaitmenimis lenktiniuose skliaustuose; tarpas tarp
formulių ir teksto – viena tuščia eilutė;


lentelių, paveikslų pavadinimai – 12pt, Bold, lygiuoti prie kairiojo krašto; tarpas tarp lentelių,

paveikslų ir teksto – viena tuščia eilutė; vaizdinės priemonės parengiamos naudojant Microsoft
Excel (versiją Excel‘2000 arba vėlesnę);
 lentelių ir pastabų po jomis bei paveikslais tekstas – 12pt, Normal, vienu intervalu, lygiuotas
prie kairiojo krašto.
 nuorodos į šaltinius ir literatūrą tekste pateikiamos lenktiniuose skliaustuose, nurodant autoriaus
pavardę ir leidimo metus, pavyzdžiui (Kohonen, 2001; Tyugu, 1998);
 sunumeruotas šaltinių ir cituotos literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje prieš
santrauką abėcėlės tvarka pagal APA bibliografinių nuorodų standartus. Pavyzdžiui:
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1.
Lavingne, M. (1995). The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market
Economy – London, Macmillan Press, 295 p.
2.
Olsen, T. E., Osmundsen, P. (2003), Spillovers and International Competition for Investments.
Journal of International Economics, Vol. 59, issue 1, p. 211–238.
Straipsnio recenzavimas
Kiekvienas straipsnis bus recenzuojamas dviejų konferencijos mokslo komiteto paskirtų recenzentų.
Numatytų reikalavimų neatitinkantys, pavėluotai pateikti straipsniai nebus spausdinami.
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