Leidinys „Viešasis administravimas“ – aukštos
minties mokslinis ir praktinis žurnalas, platinamas
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kelia šiuos
būtinus reikalavimus moksliniams straipsniams.
Pirmenybė teikiama anksčiau neskelbtiems aukšto
mokslinio lygio straipsniams, parašytiems aiškiai ir
suprantamai ne tik specialistams, bet ir platesnei
visuomenei,
besidominčiai
viešuoju
administravimu. Jeigu bent vienas iš autorių anksčiau
skelbė straipsnį, kuriame panaudota ta pati tiriamoji
medžiaga arba jos dalis, jis privalo apie tai pranešti
leidėjui, pateikdamas anksčiau skelbto straipsnio
kopiją. Redakcijai taip pat reikia nurodyti anksčiau
skelbtas tezes arba kitą medžiagą.
Žurnale spausdinamuose mokslo straipsniuose turi
būti tokio pobūdžio straipsniams būdingos dalys:
 straipsnio pavadinimas (lietuvių ir anglų k.);
 autoriaus vardas ir pavardė;
 mokslinis vardas ir laipsnis, darbovietė (lietuvių
ir anglų k.);
 įvadinė dalis;
 pagrindinė
dalis, kurią rekomenduojama
suskirstyti į skyrelius su pavadinimais;
 išvados, kuriose pateikiami tyrimo rezultatai;
 santrauka (lietuvių ir anglų k.);
 naudotos literatūros sąrašas abėcėlės tvarka.
Pageidautina pateikti duomenis apie autorių:
gimimo metus, vietą, išsilavinimą, specialybę,
mokslo darbų, monografijų, patentų ir kt. skaičių.
Kiekvienas autorius nurodo darbo ir namų adresą,
elektroninio pašto, telefono, fakso numerius.
Mokslo straipsnių santraukos turi būti glaustos,
pateikiamos lietuvių ir anglų kalbomis – iki 1,0
puslapio A4 formato lape. Cituojant autorių,
skliaustuose nurodoma jo pavardė, cituojamo
literatūros šaltinio leidimo metai.
Mokslo straipsnio apimtis nėra griežtai ribojama,
rekomenduojama 6–10 puslapių. Straipsniai turi
būti pateikti A4 (297x210 mm) formato lape,
nustačius 25 mm paraštes, MS OFFICE programų
paketu, 11 pt. dydžio unikodiniu (Times New
Roman Baltic) šriftu su 1.5 intervalo tarpeiliu.
Pavadinimai atskiriami nuo teksto l intervalo
tarpeiliu iš viršaus ir iš apačios. Išnašos
pateikiamos to paties puslapio apačioje, viso teksto
ar skyrių gale.
Grafikai ir diagramos turi būti atlikti MS Word, MS
Exel arba Corel Draw programa, pateikti ir tekste,
ir atskirai (originalia versija). Nuotraukos ir
kitomis, negu minėtos, programomis sukurti
paveikslėliai turi būti pateikti ir tekste, ir atskirai
(vienu iš formatų: tiff, eps, jpg arba bmp). Iliustracijos numeruojamos arabiškais skaitmenimis
pusjuodžiu šriftu.

Straipsniai siunčiami elektroniniu paštu. Jeigu
pateikiami spausdinti rankraščiai, būtinos jų
kopijos kompiuterinėje laikmenoje. Autoriaus

pateiktame straipsnyje neturi būti korektūros
klaidų.

