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Data Val. Tema

9 d. 15.30-16.15 Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690: 2010)(435 a.)

10 d. 16-16.45 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą  (174 a.)

16 d. 15.30-16.15 Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks (435 a.)

23 d. 15.30-16.15 Kaip rasti technologijos mokslų informacijos šaltinius rašto darbui (435 a.)

24 d. 17-17.45 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą  (174 a.)

29 d. 15.30-16.15 Autorių teisės ir plagiato prevencija (435 a.)

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje

Data Val. Tema

3 d. 15-15.45
Kaip rasti technologijos mokslų informacijos šaltinius rašto darbui

(217 kab., Biblioteka)

7 d. 15-15.45
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690: 2010)

(217 kab., Biblioteka)

10 d. 14-14.45
Kaip rasti technologijos mokslų informacijos šaltinius rašto darbui

(217 kab., Biblioteka)

15 d. 15.30-16.15 Kaip atlikti sutapties patikrą (514 a., C korpusas) 

15 d. 16.15-17.00 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą (514 a., C korpusas) 

17 d. 15-15.45
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690: 2010)

(217 kab., Biblioteka)

Data Val. Tema

3 d. 13.30-15.00
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690:2010)

Autorių teisės ir plagiato prevencija

4 d. 10-10.45 Kaip rasti technologijos mokslų informacijos šaltinius rašto darbui

7 d. 11-11.45 Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

8 d. 17.15-18.00 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą (521 a.)

10 d. 16.30-17.15
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690:2010)

Autorių teisės ir plagiato prevencija

11 d. 15-15.45 Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

14 d. 17-17.45 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą (103 a.)

16 d. 11-11.45 Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

24 d. 13.30-14.15
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690:2010)

Autorių teisės ir plagiato prevencija

Data Val. Tema

8 d. 15.30-16.15 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą  (334 a.)

9 d. 15.30-16.15 Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

16 d. 16.15-17.00 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą  (334 a.)

17 d. 11-11.45 Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690:2010)

21 d. 16.15-17.00 Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (ISO 690:2010)

22 d. 11-11.45 Bibliografinių įrašų tvarkymo programa RefWorks

Centrinėje bibliotekoje Informatikos fakulteto bibliotekoje

Statybos ir architektūros fakulteto bibliotekoje

Cheminės technologijos fakulteto bibliotekoje

Data Val. Tema

3 d. 12.30-13.15 Kaip rasti socialinių mokslų informacijos šaltinius rašto darbui (203 a.)

3 d. 18-18.45 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą (315 a.)

7 d. 16-16.45 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą (203 a.)

9 d. 17-17.45 Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą (203 a.)

10 d. 10-10.45 Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą (APA) (203 a.)

16 d. 15-15.45 Kaip pasirinkti mokslo žurnalą straipsnio publikavimui (203 a.)

21 d. 15.30-16.15
Kaip įkelti baigiamąjį projektą į eLABa talpyklą                                            

(A. Mickevičiaus g. 37, 213 a.)

22 d. 15-15.45 Bibliografinių įrašų tvarkymo programa Refworks (204 a.)

30 d. 16-16.45 Kaip pasirinkti mokslo žurnalą straipsnio publikavimui (203 a.)

Date Time Place Lecture

3 d. 16-16.45
Central Library 

(Gedimino g. 50)

How to upload Final Project to eLABa 

repository (118 r.)

14 d. 12-12.45
Central Library 

(Gedimino g. 50)

How to cite and prepare a list of references

(APA citation style) (203 r.)

24 d. 16-16.45

Mechanical Engineering 

and Design Library

(Studentų g. 56)

How to upload Final Project to eLABa 

repository (174 r.)

Training sessions in KTU Libraries for all faculties’ students

Pastaba: Bibliotekos mokymuose gali dalyvauti bet kurio fakulteto studentai.

Note: Training sessions are available for all faculties‘ students. 


