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1 žingsnis

http://is.vu.lt/


2 žingsnis
Prisijungę prie „eStudento“ aplinkos, meniu modulyje pasirinkite „Rašto 
darbai“ skiltį ir joje pasirinkite „Rašto darbų įvedimas į ETD“



3 žingsnis
Atidarę aplikaciją „Rašto darbų įvedimas į ETD“, rašto darbų suvestinės
„Veiksmas“ stulpelyje pažymėkite „koreguoti“.



4 žingsnis
Atidariusiame lange „Informacija apie rašto darbą“ suveskite informaciją apie 
įkeliamą darbą:
§ Pasirinkite įkeliamo rašto darbo kalbą;
§ Suveskite raktinius žodžius, susijusius su įkeliamu rašto darbu;
§ Įveskite įkeliamo rašto darbo santrauką lietuvių kalba (iki 4000 simbolių);
§ Įveskite įkeliamo rašto darbo santrauką anglų kalba (iki 4000 simbolių).

Suvedus visą reikalingą informaciją, svarbu nepamiršti išsaugoti įvestos 
informacijos paspaudžiant mygtuką „Išsaugoti“.





5 žingsnis
Išsaugojus informaciją pagal 4 žingsnį, automatiškai atsidarys dalis „Rašto darbo įkėlimas“,
kurios laukeliuose:
§ „Pavadinimas“ – įrašykite įkeliamo dokumento pavadinimą. Pavadinimas bus matomas

rašto darbo vadovui, todėl dokumento pavadinimas turi būti trumpas ir aiškus;
§ „Dokumentas“ – laukelyje įkelkite rašto darbo dokumentą iš kompiuterio. Primename,

kad rašto darbą, paruoštą viename dokumente, galima įkelti tik PDF formatu.
Dokumentas neturi būti šifruotas, apsaugotas slaptažodžiais, negali turėti naudojimo
(kopijavimo, spausdinimo ar kitų) apribojimų.

Įvedus ir įterpus visą reikalingą informaciją, nepamirškite visko išsaugoti paspaudžiant 
mygtuką „Įterpti“.

Įterpę ir išsaugoję darbą, dar turite galimybę ištrinti įkeltą darbą (pvz., įkėlus ne tą 
dokumentą), „Veiksmų“ modulyje paspausdami simbolį „X“.





6 žingsnis
Viską atlikus pagal 6 žingsnį, „Rašto darbų įvedimo į ETD“ aplikacijos meniu
juostoje spauskite „Rašto darbo patvirtinimas“



7 žingsnis
Paspaudus „Rašto darbo patvirtinimas“, Jums atsidarys automatiškai sugeneruota baigiamojo 
darbo garantija, kuria yra patvirtinamas parengto rašto darbo savarankiškumas. Šiame etape 
turite:
§ ties tekstu „Aš, [jūsų vardas, pavardė] patvirtinu (pažymėti)“ pažymėti varnelę, kuria 

patvirtinate savo darbo savarankiškumą;
§ jeigu darbui turi būti taikomas embargo laikotarpis, nurodykite jo trukmę ir priežastis dėl

embargo taikymo. Jeigu jūsų rengiamam darbui nėra taikomas embargo laikotarpis, žymėkite
„embargo laikotarpis nereikalingas / no embargo requested;“

Pažymėję ir suvedę visą reikalingą informaciją, spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Sėkmingai pasirašius garantiją, jos apačioje atsiras užrašas „Patvirtinta / Declared“.

Sveikiname – Jūsų parengtas darbas įteiktas vertinimui






