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Kalbų katedra 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
 

Dalyko kodas: KEKAB024 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės kalba 
Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian for Specific Purposes 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 
32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Individualios užduotys 16 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 16 
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 
rekreacinė miškininkystė 

 

Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi įgyti specialybės kalbos kultūros pagrindus: perprasti norminamąsias 
rekomendacijas, pasirinktos studijų programos terminijos ypatumus, gebėti laisvai ir įtaigiai kalbėti 
bendrosiomis studijų programos temomis, tinkamai rašyti moksliniu stiliumi. Reikalingas pasirengimas 
dalyko studijoms: Lietuvių kalbos gramatikos ir kalbos kultūros pagrindai, fundamentinės fizinių mokslų 
žinios. 
Dalyko studijų rezultatai: Studento žinios ir supratimas: Perpras kalbinius reikalavimus terminams. Išmoks 
naudoti specialiosios informacijos šaltiniais, juos atsirinkti, sisteminti ir pritaikyti praktikoje. Išmanys studijų 
darbų rašymo ypatumus, mokės sukomponuoti mokslinį tekstą. 

Gebėjimai ir įgūdžiai: Taikys ir interpretuos viešojo dialogo strategijos teoriją, gebės pasirengti diskusijai ir 
jai vadovauti. Įgys viešųjų monologinių kalbų sakymo įgūdžių, taikys klausytojų dėmesio valdymo būdus, 
išmanys kalbėjimo ir klausymosi etiketo reikalavimus. 

Vertybinės nuostatos: Brandins pagarbą gamtai, puoselės dvasines vertybes ir tautinį paveldą.
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
1. Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Gebėjimas taisyklingai vartoti pasirinktos studijų programos terminus, vertinti šalutinius ir 

pagrindinius terminų variantus. 
3. Monologinės viešosios kalbos parengimo ir pristatymo kokybė. 
4. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, argumentavimo vertė. 
5. Bendrųjų studijų darbų reikalavimų taikymas atliekant individualias užduotis. 

 
 
Dalyko turinys: 

Pratybos:44 val. 
I. Įvadas. (Pr 4, Pp 2) 

Valstybinė kalba, valstybinės kalbos politikos tikslai. Kalbos atmainos. Specialybės ir profesijos 
kalba, jos santykis su bendrine kalba. Viešoji ir neviešoji kalba. (Pr 2, Pp 1) 

Terminija – specialiosios komunikacijos pagrindas. Kalbos norma. Kalbos normų diegimo 
praktika. Normų pažeidimai, jų vertinimas. (Pr 2, Pp 1) 
II. Mokslo ir profesinės kalbos ypatumai. (Pr 17, Pp 10) 

Sąvoka ir objektas. Sąvokos turinys ir apimtis. Sąvokų santykiai. Sąvokų sistemos. Sąvokų 
žymenys. (Pr 2, Pp 2) 

Termino samprata. Technikos terminų sistemos ir šaltiniai. Terminizacija ir determinizacija. 
Reikalavimai terminams. (Pr 3, Pp 1) 

Pasirinktos studijų programos terminų sudarymo principai. Priesagų vedinių reikšmės ir darybos 
kategorijos. Galūnių vedinių specifika. Dūriniai. Priešdėlių vediniai. (Pr 4, Pp 2) 

Specialybės terminijos klaidų šaltiniai ir pobūdis. Nenorminiai variantai. (Pr 3, Pp 2) 
Terminų kirčiavimas. (Pr 4, Pp 2) 
Terminų standartai. Terminų žodynai. Terminų ir žinių bankai. (Pr 1, Pp 1) 

III. Viešasis kalbėjimas. (Pr 10, Pp 10) 
Viešojo ir neviešojo kalbėjimo funkcijos. Viešųjų kalbų tipai, jų rengimas ir sakymas; 

pasirengimo formos, kompozicijos stilistika, sakymo būdas, kalbos taisyklingumas, ekstralingvistiniai 
elementai. Monologinės informacinės kalbos technologijų rengimas. (Pr 5, Pp 6) 

Dialogo ir polilogo ypatumai. Pasirengimas dialogui. Kalbėjimo ir klausymo kultūra. Dialogo 
strategija. Vadovavimas dialogui. Studentų diskusija: „Medžioklė – vertinimai, problemos, tradicijos“ 
(miškininkystės studijų programa), „Skaudi tiesa apie žmogų ir gamtą“ (taikomosios ekologijos studijų 
programa), „Miškai visuomenei – vertinimai, problemos, tradicijos“ (miestų ir rekreacinės miškininkystės 
studijų programa). (Pr 5, Pp 4) 
IV. Rašytinis specialybės tekstas. (Pr 13, Pp 10) 

Rašto darbų žanrai. Atskirų mokslinio teksto dalių rašymo ypatumai. (Pr 3, Pp 2) 
Rašto darbų stilius. Loginiai ir kalbiniai reikalavimai. Mokslinio stiliaus ydos. Mokslinio stiliaus 
individualumas. Populiarusis mokslinis stilius. (Pr 4, Pp 3) 

Citavimas ir perfrazavimas.   Priedų tvarkymas ir pateikimas. Rašytinio mokslinio teksto 
santraukos rašymas. (Pr 4, Pp 3) 

Specialieji raštai. Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, prašymas, ataskaita. (Pr 2, Pp2) 
 
Dalyko studijų metodai: Taikomi aktyvieji metodai: diskusija, pokalbis, debatai, darbas grupelėmis, 
užduočių pristatymas, taip pat pasakojimas, aiškinimas. Pasirengimo praktiniams darbams metodai: 
vadovėlių tekstų įvairiapusė savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų savarankiškas 



 36 

sprendimas, savo klaidų analizė. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų kriterinė 
kaupiamoji vertinimo sistema. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra  

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,2 9 sav., 11 sav. 
Pasirengimas praktiniam darbui 0,3 kiekvieną savaitę 
Testas 0,2 8 sav. 
Egzaminas 0,3 per egzaminų sesiją 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais: 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

 
Studijų metodai 

Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Pažinti ir tinkamai 
vartoti specialiąją 
terminologiją lietuvių 
kalba, taikyti užsienio 
verslo kalbos normas. 

Perpras kalbinius 
reikalavimus terminams, 
išmoks naudotis 
specialiosios informacijos 
šaltiniais, juos atsirinkti, 
sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. Išmanys studijų 
darbų rašymo ypatumus, 
mokės 
sukomponuoti mokslinį 

 

Aiškinimas, probleminių 
kalbos situacijų sprendimas, 
tipinių klaidų analizė, 
darbas su šaltiniais, atskirų 
mokslinio teksto dalių 
rašymas. 

Testavimas, redagavimas 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti 
diskusijose. 

Taikys ir interpretuos 
viešojo dialogo strategijos 
teoriją, gebės pasirengti 
diskusijai ir jai vadovauti. 
Įgis viešųjų monologinių 
kalbų sakymo įgūdžius  

Darbas grupelėmis, 
literatūros analizė, recenzijų 
rašymas ir aptarimas. 

Diskusija, 
pranešimas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve. 

Išmanys kalbėjimo ir 
klausymosi etiketą, 
neverbalinės 
komunikacijos principus, 
taikys klausytojų dėmesio 

 

Pokalbis, pasakojimas, 
probleminiai klausimai, 
atskirų atvejų analizė. 

Individualiųjų užduočių 
pristatymas, debatai. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Dabartinis lietuvių kalbos žodynas. 2000. Vyr. red. St. Keinys. (http://www.lki.lt/dlkz/) 
2. Kalbos patarimai (G1, S1, 2, 3, L4). 2002, 2003,2005. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas. 
3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai (http://www.vlkk.lt/) 
4. Kazlauskienė,  A.;  Rimkutė,  E.;  Bielinskienė,  A.  2001.  Bendroji  ir  specialybės  kalbos 

kultūra. Kaunas: Pasaulio lietuvių centras. 
5. Žilinskas, P. J. 2003. Patarimai rengiantiems rašto darbus. Vilnius: VU leidykla. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Aiškinamasis   medienos   terminų   žodynas.   1998.   Ats.   red.   B.   Papreckis.   Kaunas: 

Technologija. 
2. Bartkevičienė,  R.;  Petniūnienė,  N.  2008.  Specialybės  kalbos  patarimai  ir  praktinės 

http://www.lki.lt/dlkz/6
http://www.vlkk.lt/
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užduotys. LŽŪU Leidybos centras. 
3. Kanceliarinės kalbos patarimai. 2002. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 
4. Kisielienė, D.; Grigienė, J.; Grigas, A. 2001. Dendrologijos vardynas. Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institutas. 
5. Stravinskienė, V. 2004. Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis. Kaunas: Šviesa. 
6. Vladarskienė, R. 2004. Dokumentų tekstai. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: asist. A. Čižikaitė, Kalbų katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: asist. E. Merkytė-Švarcienė, Kalbų katedra, ASU. 
Aprašą parengė: lekt. R. Bartkevičienė, lekt. Nijolė Petniūnienė, Kalbų katedra, ASU. 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: doc. dr. N. Račkauskaitė, Kalbų katedra, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. A. Stiklienė, MEF prodekanė, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012-11-07, protokolas Nr. 3 (129). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2012-11-23, protokolo Nr. 2. 
 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 
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Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: KEFPB012 
Pavadinimas lietuvių kalba: Filosofija 
Pavadinimas anglų kalba: Philosophy 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val. (24/24 AB/NB), savarankiškam 
darbui 32 val.  
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Pasirengimas seminarams 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 15 Pasirengimas egzaminui 16 
Seminarai 9   
... iš jų nuotoliniu būdu 9   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 0   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė, Laukinių gyvūnų ištekliai ir 
jų valdymas 

Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Ugdyti humanistinės orientacijos, kritiškai mąstančius, gebančius laisvai bendrauti ir 
atsakingai rinktis vertybes, pilietiškai aktyvius absolventus Lietuvos ūkiui, mokslui ir kultūrai. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Bendras kompiuterinis raštingumas bei humanitarinis 
pasirengimas (istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, etnologijos ir kt. žinios). 
Dalyko studijų rezultatai: 
   Studento žinios ir supratimas: 1) žinos filosofijos klasikines koncepcijas, pagrindines problemas ir 
filosofijos vaidmenį kultūroje; 2) įgis metodologinį supratimą apie mokslinio žinojimo principus, o taip pat 
skirtingų žinojimo tipų koegzistencijos aplinkybes, prieštaras ir sąsajas; 3) žinos žmogaus bei šiuolaikinės 
moralės filosofijos koncepcijas. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: 1) gebės taikyti pagrindines ontologijos, gnoseologijos, epistemiologijos ir etikos 
kategorijas: 2) gebės identifikuoti pagrindinius šiuolaikinės visuomenės kultūros tendencijas; 3) gebės 
argumentuoti ir pagrįsti samprotavimo išvadas. Įgūdžiai: 1) įgis moralinių individo veiksmų bei šiuolaikinių 
socialinių reiškinių analizės bei vertinimo įgūdžių; 2) įgis savarankiško filosofinės literatūros studijavimo ir 
referavimo įgūdžių; 3) įgis komandinio darbo pristatant filosofines problemas įgūdžių.  
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   Vertybinės nuostatos: pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai 
suplanuotu, organizuotu ir kokybiškai atliekamu darbu; pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Filosofijos kategorijų, pagrindinių sąvokų supratimas ir 
vartojimas; studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas; filosofinių problemų formulavimas ir analizė; 
gebėjimas argumentuoti ir pagrįsti samprotavimo išvadas; filosofinės literatūros savarankiškos studijos. 
 
Dalyko turinys: 
      Paskaitos: (P – 36 val. (21/15 AB/NB), E – 16 val.):  

1. Įvadinė paskaita (P 5 AB)  
2. Filosofijos kilmė, esmė ir reikšmė (P 3 AB; E 2) 
3. Pagrindiniai filosofijos raidos etapai (P 3 AB; E 2) 
4. Būties problema (P 3 AB; E 2) 
5. Ekologijos filosofija (P 4; E 2) 
6. Determinizmo problema (P 3 NB; E 1) 
7. Pažinimo teorija (P 3 NB; E 1) 
8. Tiesos problema (P 3 NB; E 1) 
9. Mokslo filosofija (P 3 NB; E 1) 
10. Filosofinė antropologija (P 3 NB; E 2) 
11. Moralės filosofija (P 3 AB; E 2) 

    Seminarai (S – 9 val. NB, Ps – 16 val.):  
1. Filosofija kaip pasaulio matymo būdas (S 3 NB; Ps 5) 
2. Postmodernizmas (S 3 NB; Ps 5) 
3. Būties problema šiuolaikinėje filosofijoje (S 3 NB; Ps 6) 

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, skaitomos akivaizdiniu būdu panaudojant informacijos vizualizacijos 
priemones, vaizdo ir garso technologijas bei nuotoliniu būdu (paskaitos skaidrės, kita mokomoji medžiaga bei 
užduotys patalpinama virtualioje mokymosi aplinkoje) ištęstinių studijų studentams; seminarai nuotoliniu 
būdu ištęstinių studijų studentams; diskusijos bei forumai; filosofinės literatūros studijavimas, analizė ir 
pagrindinių problemų pristatymas; filosofijos terminų žodynėlio sudarymas, „minčių lietus“, esė. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. Galutinis dalyko įvertinimas – individualus kaupiamasis indeksas (IKI): IKI 
0,3S + 0,7E. Egzaminas laikomas raštu pagal Universitete nustatytą tvarką. 
     Vertinimo instrumentai: probleminiai klausimai, testai, klausimai į kuriuos atsakoma atvirai naudojantis 
literatūros šaltiniais, argumentų pagrįstumas ir pakankamumas, filosofijos terminų žodynėlio sudarymas. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Seminarai 0,3 Seminarų metu 
Egzaminas 0,7 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 



 40 

Suvokti nuolatinio 
savęs tobulinimo 
svarbą gyvenant 
besivystančios 
informacinės 
visuomenės 
sąlygomis 

Žinos filosofijos 
klasikines koncepcijas, 
pagrindines problemas 
ir filosofijos vaidmenį 
kultūroje 

Paskaita, seminaras, 
savarankiškas filosofinės 
literatūros studijavimas ir 
pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  

Probleminiai klausimai, 
klausimai į kuriuos 
atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros 
šaltiniais, argumentų 
pagrįstumas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

Įgis metodologinį 
supratimą apie 
mokslinio žinojimo 
principus, o taip pat 
skirtingų žinojimų tipų 
koegzistencijos 
aplinkybes, prieštaras 
ir sąsajas 

Paskaita, seminaras, 
savarankiškas filosofinės 
literatūros studijavimas ir 
pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  

Probleminiai klausimai, 
klausimai į kuriuos 
atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros 
šaltiniais, argumentų 
pagrįstumas, testas, 
filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas 

Žinos žmogaus bei 
šiuolaikinės moralės 
filosofijos koncepcijas 

Paskaita, seminaras, 
savarankiškas filosofinės 
literatūros studijavimas ir 
pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  

Probleminiai klausimai, 
klausimai į kuriuos 
atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros 
šaltiniais, testas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Įgis savarankiško 
filosofinės literatūros 
studijavimo ir 
referavimo įgūdžių  

Savarankiškas filosofinės 
literatūros studijavimas, 
pagrindinių problemų 
pristatymas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

Probleminiai klausimai, 
klausimai į kuriuos 
atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros 
šaltiniais, argumentų 
pagrįstumas ir 
pakankamumas 

Gebės argumentuoti ir 
pagrįsti samprotavimo 
išvadas 

Filosofinio teksto 
studijavimas, pagrindinių 
problemų pristatymas ir 
diskusija (forumas), 
filosofijos terminų 
žodynėlio sudarymas  

Probleminiai klausimai, 
argumentų pagrįstumas ir 
pakankamumas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

Taikyti visuminį 
požiūrį kuriant idėjas, 
vertinant nuomones, 
priimant sprendimus 

Gebės taikyti 
pagrindines 
ontologijos, 
gnoseologijos, 
epistemiologijos ir 
etikos kategorijas 

Filosofinės literatūros 
studijavimas, pagrindinių 
problemų pristatymas, 
“minčių lietus”, esė 

Probleminiai klausimai, 
argumentų pagrįstumas ir 
pakankamumas 

Gebės identifikuoti 
pagrindines 
šiuolaikinės 
visuomenės kultūros 
tendencijas 

Savarankiškas filosofinės 
literatūros studijavimas, 
pagrindinių problemų 
pristatymas ir diskusija 
(forumas), “minčių 
lietus”, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas 

Probleminiai klausimai, 
klausimai į kuriuos 
atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros 
šaltiniais,  argumentų 
pagrįstumas, filosofijos 
terminų žodynėlio 
sudarymas  

Įgis moralinių individo Filosofinės, etinės Probleminiai klausimai, 
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veiksmų bei 
šiuolaikinių socialinių 
reiškinių analizės bei 
vertinimo įgūdžių 

problemos iškėlimas, 
pristatymas ir diskusija. 

klausimai į kuriuos 
atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros 
šaltiniais,  argumentų 
pagrįstumas ir 
pakankamumas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Nekrašas E. Filosofijos įvadas. Vilnius, 2012. 
2. Filosofijos pamatai : mokomoji knyga / R. Biržys, A. Jasmontas, T. Kačerauskas. Vilnius, 2008. 
3. Etika globalizacijos sąlygomis. Vilnius, 2004. 
4. Cambridge texts in the history of philosophy. Cambridge [etc.] Cambridge university press, 2006. 
5. Dabkus R. Filosofija. Kaunas, 2009. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Europos mentaliteto istorija. Vilnius, 1998. 
2. Grinius J. Žmogaus problema technikos amžiuje. Vilnius, 1998. 
3. Filosofijos istorijos chrestomatija. XIX ir XX amžių vakarų Europos ir Amerikos filosofija. Vilnius, 

1974. 
4. Sikora A. Susitikimai su filosofija : nuo Herakleito iki Huserlio. Vilnius, 2004. 
5. Sodeika T., Baranova J. Filosofija. Vilnius, 2002. 
6. Dupre B. 50 filosofijos idėjų, kurias privalu žinoti. Vilnius, 2009. 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. R. Garškaitė (AB/NB), Filosofijos, psichologijos ir 
profesinės edukologijos katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. E. Čiuldė (AB), lekt. Asta Steikūnienė (AB), Filosofijos, psichologijos ir profesinės 
edukologijos katedra, ASU. 
Aprašą parengė: lekt. R. Garškaitė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, ASU. 
 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: lekt., dr. R. Urbaitytė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, 
ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012-06-07, protokolo Nr. 6. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2012-11-23, protokolo Nr.2.   
 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki: 2014-08-31  
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Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KEFPB044 
Pavadinimas lietuvių kalba: Visuomenės raida 
Pavadinimas anglų kalba: Development of Society 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36   
Seminarai 9 Pasirengimas seminarams 16 
Mokomoji praktika  Pasirengimas egzaminui 16 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė, Laukinių gyvūnų ištekliai ir 
jų valdymas 

Privalomasis  

 
Studijų dalyko tikslas: ugdyti humanistinės orientacijos, kritiškai mąstančius, gebančius laisvai bendrauti ir 
atsakingai rinktis vertybes, pilietiškai aktyvius ir kūrybiškus absolventus Lietuvos ūkiui, mokslui ir kultūrai, 
galinčius savo asmenine saviraiška integruotis į globalią žinių visuomenę. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Bendras kompiuterinis raštingumas, humanitarinių bei socialinių 
mokslų vidurinio išsilavinimo lygmens žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  

    Žinios ir supratimas: studentai žinos visuomenės tipologiją ir chronologiją; įgis žinių apie pagrindinius 
visuomenių skirtumus, supras visuomenės raidos dėsningumus; suvoks visuomenės politinės, socialinės, 
ekonominės bei kultūrinės organizacijos formas; įgis žinių apie globalizacijos poveikį visuomenei bei įtaką 
procesams Lietuvoje. 
           Gebėjimai: studentai gebės kritiškai analizuoti ir vertinti pasaulyje vykstančius procesus, kritiškai 
interpretuoti istorinius faktus, nustatyti dabarties problemų atsiradimo priežastis; laisvai bendrauti, atsakingai 
rinktis vertybes ir savo asmenine saviraiška sėkmingai integruotis į globalią žinių visuomenę. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
2. Mokėjimas apibendrinti, argumentuotai pagrįsti savo teiginius; 
3. Aiškumas ir nuoseklumas dėstant mintis, atsakymų tikslumas ir visapusiškumas. 
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos  (P – 36 val., E – 16 val.): 

1. Visuomenės samprata, tipologija, chronologija (3/1). 
2. Visuomenė ir žmogus (3/1). 

   3. Visuomenės socialinė, tautinė ir religinė sudėtis, demografinė struktūra (3/2). 
   4. Visuomenės valdymo formos (3/1).  
   5. Visuomenės politinės organizacijos raida (3/1). 
   6. Ekonominė visuomenės gyvenimo sfera (3/2). 
   7. Kultūra. Religijos vieta visuomenėje (3/1). 
   8. Švietimo ir mokslo raida (3/2). 
   9. Komunikacija. Visuomenių bendravimas (3/2). 
   10. Visuomenės mentalitetas (kolektyvinė psichologija) (3/1). 
   11. Kasdienybės fragmentai (3/1). 
   12. Pagrindiniai globalizacijos matmenys (3/1). 

   Seminarai (S – 9 val., Ps – 16 val.): 
1. Luominės visuomenės susiformavimas ir raida (3/5). 
2. Apšvietos epochos naujovės ir modernios visuomenės atsiradimas (3/5). 
3. Posovietinės visuomenės problemos (3/6). 

      
Dalyko studijų metodai: paskaitos ir seminarai. Ištęstinėse studijose dalis kurso studijų bus vykdoma 
nuotoliniu būdu. Bus skaitomos auditorinės paskaitos, naudojant informacines technologijas; dalis medžiagos 
ištęstinėse studijose bus pateikta virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle (skaidrės, tekstinė, vaizdo 
medžiaga). Konsultacija planuojama nuotoliniu būdu. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kaupiamojo 
vertinimo sistema. Galutinis dalyko įvertinimas – individualus kaupiamasis indeksas (IKI): IKI 0,4S + 0,6E. 
Egzaminas laikomas raštu pagal Universitete nustatytą tvarką. 
Vertinimo instrumentai: Probleminiai klausimai, testai, diskusijų rezultatų apibendrinimas. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Seminarai (diskusijos, studentų prezentacijos, darbas 
grupėse, savarankiškas literatūros studijavimas) 

0,4 Seminarų metu 

Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Išsiaiškinti 
visuomenės 
formavimosi, 
valstybės 
funkcionavimo, ūkio 
raidos principus ir 
dėsningumus, šalių 

Studentai įgis žinių apie 
pagrindinius visuomenių 
skirtumus, visuomenės 
raidos dėsningumus; 
analizuos komunikacijos 
sampratos raidą ir formas 
bei įvairių visuomenių 

Paskaitos, diskusijos, 
forumai, seminarai. 

Diskusijų 
apibendrinimas, 
probleminiai klausimai. 
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kultūrinius skirtumus. 
 
Analizuoti ir vertinti 
ekonominę, finansinę 
ir politinę situaciją bei 
socialinius reiškinius 
ir procesus, jų 
pasekmes. 
 
 
Taikyti visuminį 
požiūrį kuriant ir 
brandinant idėjas, 
vertinant nuomones ir 
pasiūlymus, priimant 
sprendimus. 

bendravimo specifiką. 
 
Gebės kritiškai analizuoti 
ir vertinti pasaulyje 
vystančius procesus, 
nustatyti dabarties 
problemų atsiradimo 
priežastis. 

Seminarai, savarankiškas 
literatūros studijavimas. 

Probleminiai klausimai, 
testai. 

Gebės interpretuoti 
pagrindinius istorinius 
faktus, kritiškai analizuos 
ir vertins pasaulyje ir 
Lietuvoje vykstančius 
procesus. 

Seminarai, diskusijos, 
savarankiškas literatūros 
studijavimas ir pagrindinių 
problemų pristatymas. 

Probleminiai klausimai, 
diskusijų 
apibendrinimas, testai. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
1. Giddens A.  Sociologija. Vilnius, 2005. 
2. Eriksen T. H. Akimirkos tironija : greitasis ir lėtasis laikas informacijos amžiuje. Vilnius, 2004. 
3. Held D. ir kt. Globaliniai pokyčiai : politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius, 2002. 
4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra : tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001. 
5. Putinaitė N. Nenutrūkusi styga : prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje. Vilnius, 2007.  
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Bauman Z. Globalizacija : pasekmės žmogui. Vilnius, 2007. 
2. Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 metų, Vilnius, 2000.  
3. Tarpukario Lietuva. Kaunas, 2007. 
4. Europos mentaliteto istorija : pagrindinių temų apybraižos.  / Sudarė P. Dinzelbacher. Vilnius, 1998. 
5. Švedas A. Lietuvio portretas : intelektualinė provokacija. Vilnius, 2011. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. R. Urbaitytė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės 
edukologijos katedra 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. A. Steikūnienė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 
Aprašą parengė: lekt. dr. R. Urbaitytė ir lekt. A. Steikūnienė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės 
edukologijos katedra  
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. R. Garškaitė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2013-10-07, protokolo Nr. 12. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki: 2014-08-31 
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Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos  katedra 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

Dalyko kodas: KEFBB030 
Pavadinimas lietuvių kalba: Psichologija 
Pavadinimas anglų kalba: Psychology 
Dalyko apimtis: 3ECTS kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 36 Pasirengimas egzaminui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 15 Pasirengimas seminarams 16 
Seminarai 9   
... iš jų nuotoliniu būdu -   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 0   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
Studijų dalyko tikslas: formuoti praktines kompetencijas ir gebėjimus įgytas psichologijos mokslines žinias 
pritaikyti praktikoje ugdant save, bendraujant su kitais ir gilinantis į įvairius socialinius, ekonominius, 
visuomeninius procesus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  nereikalingas 
Dalyko studijų rezultatai:  

1. Studentai paaiškins bendrąją filosofinę problematiką, žmogaus fenomenalumo  ir saviraiškos 
priemones bei visuomenės raidos dėsningumus, įvairius socialinius, ekonominius ir visuomenės 
procesus 

2. Studentai bendraus ir bendradarbiaus žodžiu bei raštu. 
3. Studentai kritiškai mąstys, spręs problemas, dirbs savarankiškai ir grupėje, priims sprendimus ir 

prisitaikys prie susidariusių situacijų. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Studijų dalyko sąvokų  supratimas ir teisingas sąvokų 
interpretavimas egzamino darbe. Testų atlikimo kokybė pratybų metu ir gautų rezultatų interpretavimo 
kokybė. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas žaidybinėse situacijose pratybų metu. Individuali 
užduotis atliekama internetu Moodle sistemoje. Referato kokybė, jei studentas studijuoja pagal individualų 
studijų planą. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos(36 val.: 21AB/ 15NB). 
 1. Psichologijos mokslo samprata, istorija (3/2val.) 
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2. Psichiniai reiškiniai (2/2val.) 
3. Jutimai ir suvokimas (5/1val.) 
4. Atmintis (2/1val.) 
5. Mąstymas ir kalba, intelektas. Vaizduotė (6/2val.) 
6. Motyvacija (būsenos – poreikiai/motyvai; emocijos/ jausmai; nuotaikos, vertybės(6/3val.) 
7. Asmenybė (4/2val.) 
8. Asmenybė grupėje (4/1val.) 
9. Bendravimas (4/2val.) 
 
   Pratybos (9 val. AB): 
    Per pratybas studentai tiria save psichologiniais testais, iliustruojančiais įvairias asmenybės 
sampratas. Individualiai įvertinę atlikto testo rezultatus pagilina savęs pažinimą ir praplečia asmenybės 
savybių sampratą. Taikomi šie psichologiniai testai (jų atlikimui, rezultatų apskaičiavimui ir individualiai 
interpretacijai skiriama 16 pratybų kontaktinių valandų): 
1. Aizenko asmenybės tyrimo testas ekstraversijai, introversijai, emociniam stabilumui tirti (2/4val.) 
2. H –T –P (namo – medžio – žmogaus) projekcinis testas asmenybei tirti (2/3val.) 
3. BDHI testas – agresyvumui įvertinti (2/3val.) 
4. Metodika savęs vertinimo adekvatumui nustatyti – tiriamas savigarbos lygis (1/3val.) 
5. Tomaso testas – konfliktų sprendimo būdų įvertinimui (2/3val.) 
 
Dalyko studijų metodai:  Teorinės paskaitos  skaitomos auditorijoje, naudojant  informacijos vizualizacijos 
priemones, skatinant studentus iš anksto pasiskaityti būsimos temos medžiagą ir patiems kelti rūpimus 
klausimus duotosios temos apimtyje; pratybų metu kontaktinės valandos skiriamos testų atlikimo, rezultatų 
vertinimo aiškinimui ir individualiam interpretacijos aptarimu bei debatams grupėje bei žaidybinėse 
situacijose, kaip būtų galima savęs pažinimo rezultatus, panaudoti planuojant karjerą, bendraujant su kitais ir 
t.t.  Ruošimasis ir pati individuali užduotis, papildomos medžiagos studijavimas, ruošiantis pratyboms, 
pasiruošimas egzaminui vyksta nuotoliniu būdu. Jei studijuoja pagal individualų studijų planą, rašo referatą  
pagal vieną pasirinktą paskaitų temą. Konsultuojami sesijos metu ir nuotoliniu būdu  Moddle. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinami pratybų darbai, individuali  užduotis, kuri atsiunčiama Moodle 
sistemoje ir egzamino darbas. Pratybos vertinamos vienu pažymiu dešimties balų sistemoje už dalyvavimą 
jose, visus atliktus testus ir kokybišką rezultatų interpretaciją rašytine forma. Iš dviejų Moodle sistemoje 
pateiktų užduočių pasirenkama viena, ji atsiunčiama dėstytojui ir už ją studentas gauna įvertinimą dešimties 
balų sistemoje. Egzaminui sudaromas testas, į kurio klausimus arba problemines užduotis reikia atsakyti 
savais žodžiais arba pasirinkti vieną duotą atsakymo variantą. Atsakymai vertinami dešimties balų sistemoje. 
Pasiruošimui  egzaminui pateikiami klausimai Moodle sistemoje. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,2 Semestro pabaigoje 
Pratybos 0,3 Per paskutines pratybas 
Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
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Suvokti nuolatinio 
tobulinimosi svarbą 
besikeičiančios 
besivystančios 
informacinės 
visuomenės sąlygomis. 

Mokės apibrėžti 
problematiką, nustatys 
galimas priežastis bei 
galimus sprendimo 
būdus ir pateiks 
turiningas 
rekomendacijas 

 Kūrybiško mąstymo 
analizė, diskusija grupėje 
gautų rezultatų pagrindu. 

Pratybų įvertinimas 

Taikys kritinio 
mąstymo įgūdžius 
naujose situacijose, 
gebės nustatyti galimus 
sprendimo būdus 

Paskaitos apie psichinius 
pažintinius procesus 
(jutimai, suvokimas, 
atmintis, mąstymas, 
vaizduotė) ir intelekto 
sampratą 

Kontrolinis darbas ir 
egzaminas 

Bendraus ir 
bendradarbiaus žodžiu ir 
raštu 

Nuosekliai ir logiškai 
perteiks įgytas žinias 
įvairioms auditorijoms 

Paskaitos apie asmenybę ir 
asmenybę grupėje 
(bendravimą), asmenybės 
pažinimas Aizenko, H-T-P , 
Lekavičienės, Beko testų 
dėka 

Kontrolinis darbas, 
egzaminas, pratybų 
įvertinimas 

Supras bendravimo 
dėsningumus grupėje ir 
tarp dviejų asmenų, 
mokės tinkamu būdu ( 
be pykčio) 
argumentuoti savo 
nuomonę ir spręsti 
iškylančius konfliktus 

Savęs vertinimo adekvatumo 
nustatymo metodika  bei 
Tomaso konfliktų sprendimo 
testas ir BDHI testas pratybų 
metu, diskusija gautų 
rezultatų pagrindu 

Kontrolinis darbas, 
egzaminas, pratybų 
įvertinimas 

Kritiškai mąstys, spręs 
problemas, dirbs 
savarankiškai ir grupėje, 
priims sprendimus ir 
prisitaikys prie 
susidariusių situacijų 

 

Supras kaip 
vadovaujantis teisingai 
įsisavintomis 
psichologijos mokslo 
sąvokomis formuluoti 
savo tolesnius 
pažintinius ir 
profesinius interesus, 
būti lanksčiu ir mokėti 
prisitaikyti prie įvairių 
žmonių ir įvairių 
situacijų 

Paskaitos apie psichiką ir 
motyvaciją, papildomos 
psichologinės literatūros 
studijavimas, pratybos 
būsenų pažinimui įvertinti 

Kontrolinis darbas, 
egzaminas, pratybų 
įvertinimas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Furst M. 1998. Psichologija. Vilnius: Lumene 
2. Jusienė R., Laurinavičius A. 2007. Psichologija. Vilnius: MRU 
3. Lapė J., Navikas G. 2003.Psichologijos įvadas. Vilnius: LTU leidykla 
4. Mayers D. G. 2000. Psichologija. Kaunas: Poligrafija informatika 
5. Palujanskienė A., Tamulynaitė D. 2010. Psichologija.(elektronine forma) 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. 2002. Asmenybė ir bendravimas. Vilnius: Tyto Alba 
2. Legkauskas V. 2001. Psichologijos įvadas. Kaunas: VDU 



 48 

3. Martišius V. 2006. Kognityvinė psichologija. Kaunas: VDU 
4. Pikūnas J., Palujanskienė A. 2000. Asmenybės vystymasis. Kaunas: PLKMŠC 
5. Pikūnas J., Palujanskienė A. 2005. Stresas Atpažinimas Įveikimas . Kaunas: PLKMŠC 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. A. Palujanskienė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės 
edukologijos katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:   
Aprašą parengė: prof. dr. A. Palujanskienė, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, ASU 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: doc. dr. V. Legkauskas, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, 
ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2013-10-07, protokolo Nr. 12. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas: iki 2015-10 -21  
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Kalbų katedra 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KEKAB001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo anglų kalbos pagrindai (B2 – 4 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Business English (B2, level 4) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val.   
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val.,  egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos 2 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Pratybos 44 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   

 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė 
Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi įgyti tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę terminologiją, 
taikyti verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, perprasti bendravimo verslo kalba ypatumus 
ir etikos normas. Įgytas žinias bei gebėjimus kūrybiškai taikyti konkrečiomis verslo situacijomis skaitydami, 
klausydami, rašydami ir kalbėdami. 
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Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Anglų kalbos gramatikos pagrindai ir gebėjimas bendrauti 
kasdienio gyvenimo temomis. 
Dalyko studijų rezultatai: 
   Studento žinios ir supratimas: Perpras tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras. Išmanys verslo tekstų ir verslo 
korespondencijos ypatumus. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Perpras bendravimo verslo kalba ypatumus ir etikos bei verslo kalbos etiketo normas. 
Išmanys dalykinių diskusijų ir vadovavimo susirinkimams metodiką. Susipažins su pranešimų parengimo ir 
pristatymo metodika ir jos taikymo galimybėmis. Gebės dalyvauti dalykinėse diskusijose, pritaikydami kalbos 
stilių adresatui pagal situaciją. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdyti kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Verslo srities terminų praktiškas taikymas imituojamose situacijose. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, pristatant kalbą dalykiniuose susitikimuose, vadovaujant 

susirinkimams. 
3. Gebėjimas suprasti verslo tekstus, apibendrinti ir pateikti surinktą informaciją. 
4. Verslo korespondencijos parengimo kokybė. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais rezultatais, studijų 
bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema Moodle. 
   Pratybos: 

1. Įsidarbinimas (pasirengimas ir dalyvavimas darbo interviu). (Pr 6, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
2. Verslo korespondencija (CV, motyvacinis laiškas, siūlymas, pasiteiravimas, prašymas, pranešimas). 

(Pr. 7, APr 1, T4, E 0,85) 
3. Verslas, jo aplinka, klientai ir jų aptarnavimas. (Pr 7, APr 1, Ik 2, E 0,85) 
4. Kompanijos: jų tipai, vidinė struktūra, organizacinė kultūra, kompanijos pristatymas. (Pr 7, APr 2, In 

2, E 0,85) 
5. Problemų sprendimas. (Pr 5, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
6. Produktai ir reklama. (Pr 5, APr 2, In 2, E 0,85) 
7. Susirinkimai: jų tipai, struktūra, sėkmingo vadovavimo ir dalyvavimo veiksniai. (Pr. 7, APr 2, Ik 2, E 

0,85) 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų analizė. 
Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys komunikacinius 
įgūdžius. Komunikaciniai metodai pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo struktūromis (darbas poromis ir 
komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių principais). Individualių užduočių atlikimas raštu ir 
žodžiu, autentiškų įrašų klausymas, žodyno turtinimas bei verslo tekstų skaitymas. Konsultacijos vykdomos 
pagal dėstytojo individualų darbo grafiką). 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  vyksta 
nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas (demonstravimas 
pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas).  Pratyboms bei savarankiškam darbui skirta medžiaga, įrašai, 
pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei garso pagalba. Studentai 
savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas, analizuoja tekstus, internetinius šaltinius, sprendžia 
problemines kalbos situacijas, vykdo tipinių klaidų analizę.  Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. 
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pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos 
(atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra 
pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę 
(viso apie 20 atsiskaitymų).  Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę 
užduotį grupėse, naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu 
laiku, Moodle paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys 
kaupiamos atliktų darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai 
pateikiami Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo konferencijos 
galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų kriterinė 
kaupiamoji vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav. 
Komandinis darbas 01 8 sav., 14 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 

* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 
sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 sav., 

11 sav. 
Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 

Egzaminas 0,3 13 av. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis koeficientas 
skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra objektyvesnis (pagal šią struktūrą 
turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį 
specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau 
dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų pažymių vidurkį. 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją 
lietuvių/ užsienio 
kalba, užsienio verslo 
kalbos normas 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, pasiteiravimo 
ar pranešimo) rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas. 
 
Egzaminas. 
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Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti diskusijose 
ir rengti pranešimus 
žodžiu bei raštu tiek 
lietuvių, tiek užsienio 
kalbomis įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Perpras bendravimo verslo 
kalba ypatumus ir etikos bei 
verslo kalbos etiketo 
normas. Išmanys dalykinių 
diskusijų ir vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui pagal 
situaciją. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
 
Testas. 
 
Egzaminas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Įvairios 
kooperuoto mokymo 
struktūros (darbas 
poromis ir komandomis, 
profesinio žaidimo, 
varžybų, galvosūkių 
principais). 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir aptarimas. 
 

Komandinis darbas – 
kompanijos pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Egzaminas. 

**Savarankiškai 
mokysis ir nuolat 
ugdys savo 
profesionalumą, 
kūrybiškai ir kritiškai 
mąstyti 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, pasiteiravimo 
ar pranešimo) rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas. 
 
Egzaminas. 

**Dirbti 
savarankiškai ir 
komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Perpras bendravimo verslo 
kalba ypatumus ir etikos bei 
verslo kalbos etiketo 
normas. Išmanys dalykinių 
diskusijų ir vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui pagal 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Įvairios kooperuoto 
mokymo struktūros 
(darbas poromis ir 
komandomis, profesinio 
žaidimo, varžybų, 
galvosūkių principais). 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
 
Komandinis darbas – 
kompanijos pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas. 
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situaciją. atvejo analizė. 
** Taikoma tik Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Abegg, B., Benford, M. (1999). Verslo laiškai anglų kalba. Kaunas: Šviesa. 
2. Allison, J. Emmerson, P. (2007). The Business. Macmillan. 
3. Ashley, B. (1997). A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press. 
4. Comfort, J. (1997). Effective Meetings. Oxford University Press. 
5. Cotton, J. (2002). Market Leader. Course book. Upper Intermediate. Longman, Pearson Education 

Limited. 
6. Robbins, Sue. (2001). First Insights into Business. Longman. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Comfort, J. (1997). Effective Socialising. Oxford University Press. 
2. Cordell, J. (2000). Cambridge Business English Activities. Cambridge University Press. 
3. Nauton, J. (2000). Head for Business. Oxford University Press. 
4. Tullis, G., Trappe, T. (2000). New Insights into Business. Longman. 
5. Wallwork, A. (2001). Business Options. Oxford University Press. 
6. http://www.blueskyinterviews.co.uk/int_art07.htm 
7. http://jobsearch.about.com/cs/careersources/a/10steps.htm 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle [interaktyvus], 
[žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=428>, 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=429>, 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=430>, 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=433>, 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=439>. 

2. Klimovienė G., Barzdžiukienė R. (2002). English for Career Goals. Kaunas, Akademija. 
3. Anglų- lietuvių. Lietuvių- anglų žodynas [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą:  < http://anglu-lietuviu.xb.lt/>. 
4. Exam English [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.examenglish.com/CEFR/B1.htm>. 
5. Language Level [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.languagelevel.com/english/>. 
6. Merriam- Webster [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.merriam-webster.com/>. 
7. Transferable Skills Survey [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

<http://www.d.umn.edu/kmc/student/loon/car/self/career_transfer_survey.html>. 
8. ENGVID [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

<http://www.engvid.com/>. 
9. Useful North American Idioms [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

< http://www.englishcurrent.com/idioms/esl-idioms-intermediate-advanced/>. 
10. Learn English 35 - Job Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

< http://www.youtube.com/watch?v=Ppqcn1CiKEo>. 

http://www.blueskyinterviews.co.uk/int_art07.htm
http://jobsearch.about.com/cs/careersources/a/10steps.htm
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=428
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=429
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=430
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=433
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=439
http://anglu-lietuviu.xb.lt/
http://www.examenglish.com/CEFR/B1.htm
http://www.languagelevel.com/english/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.d.umn.edu/kmc/student/loon/car/self/career_transfer_survey.html
http://www.engvid.com/
http://www.englishcurrent.com/idioms/esl-idioms-intermediate-advanced/
http://www.youtube.com/watch?v=Ppqcn1CiKEo
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11. Interview Simulation [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/eiw/interviews/>. 

12. Expressing Opinion Advance English Conversation [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], 
prieiga per internetą: < http://www.youtube.com/watch?v=Od6-QySXGNk>. 

13. Preparing for a Job Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: < 
http://video.about.com/jobsearch/Preparing-for-a-Job-Interview.htm>. 

14. Preparing for a Job Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://www.money-zine.com/career-development/finding-a-job/preparing-for-a-job-interview/>. 

15. "Tell Me About Yourself" Good Answer vs. Bad Answer [HD] [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. 
gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:  <http://www.youtube.com/watch?v=Cyww7eRVj3E>. 

16. Job Searching [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   
<http://jobsearch.about.com/od/jobinterviewtypes/Types_of_Job_Interviews.htm>. 

17. 100 Job Search Tips from FORTUNE 500 Recruiters [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], 
prieiga per internetą:  < http://www.emc.com/collateral/article/100-job-search-tips.pdf>. 

18. English Page [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.englishpage.com/>. 

19. How to Write a Letter to Your Teacher [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 
internetą: < http://www.wikihow.com/Write-a-Letter-to-Your-Teacher>. 

20. Interview Tips - Preparing for Your Phone Interview [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d], 
prieiga per internetą: 
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9Dogbx_BJWk>. 

21. English 4 U [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.english-4u.de/>. 

22. Adjectives [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://www.edufind.com/english/grammar/adjectives_menu.php>. 

23. Quiz on Adjectives [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   
<http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/cgi-shl/quiz.pl/adjectives_quiz.htm>. 

24. Adjectives Practice Test [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   
<http://www.myenglishlessons.net/quizzes/adjectivesp1.htm>. 

25. Quiz: Adverbs- Position Test [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: < 
http://www.usingenglish.com/quizzes/213.html>. 

26. Adverbs- Menu [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.edufind.com/english/grammar/adverbs_menu2.php>. 

27. Adverbs Quiz [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.englishclub.com/grammar/adverbs_quiz.htm>. 

28. Quiz. Adverbs. [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://www.bbc.co.uk/skillswise/quiz/en26adve-l1-quiz>. 

29. Quiz: Adjective or Adverb? [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:   
<http://www.usingenglish.com/quizzes/33.html>. 

30. English Adjectives Tests [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4688&Itemid=39
2arativeadjectives2.html>. 

31. English Grammar. Modal Verbs. [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
<http://www.learnenglish.de/grammar/verbmodal.htm>. 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/eiw/interviews/
http://www.youtube.com/watch?v=Od6-QySXGNk
http://video.about.com/jobsearch/Preparing-for-a-Job-Interview.htm
http://www.money-zine.com/career-development/finding-a-job/preparing-for-a-job-interview/
http://www.youtube.com/watch?v=Cyww7eRVj3E
http://jobsearch.about.com/od/jobinterviewtypes/Types_of_Job_Interviews.htm
http://www.emc.com/collateral/article/100-job-search-tips.pdf
http://www.englishpage.com/
http://www.wikihow.com/Write-a-Letter-to-Your-Teacher
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9Dogbx_BJWk
http://www.english-4u.de/
http://www.edufind.com/english/grammar/adjectives_menu.php
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/cgi-shl/quiz.pl/adjectives_quiz.htm
http://www.myenglishlessons.net/quizzes/adjectivesp1.htm
http://www.usingenglish.com/quizzes/213.html
http://www.edufind.com/english/grammar/adverbs_menu2.php
http://www.englishclub.com/grammar/adverbs_quiz.htm
http://www.bbc.co.uk/skillswise/quiz/en26adve-l1-quiz
http://www.usingenglish.com/quizzes/33.html
http://www.englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4688&Itemid=392arativeadjectives2.html
http://www.englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4688&Itemid=392arativeadjectives2.html
http://www.learnenglish.de/grammar/verbmodal.htm
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32. Modal Verb Tutorial [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html>. 

33. Modal Verbs Exercises [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
      <http://www.e-grammar.org/modal-verbs-can-may-must/>.  
34. Use of Modal Auxiliaries [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

<http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/cgi-shl/quiz.pl/modal_quiz.htm>. 
35. Grammar Exercise – Modals [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-modals.php>. 
36. Perfect English Grammar [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 

<http://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercises.html>. 
37. Reported Speech [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://www.e-grammar.org/reported-speech/>. 
38. Reported Speech Quiz [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  

<http://esl.about.com/library/quiz/blgrquiz_reported1.htm>. 
* Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Abegg, B., Benford, M. (1999). Verslo laiškai anglų kalba. Kaunas: Šviesa.  
2. Allison, J. Emmerson, P. (2007). The Business. Macmillan.  
3. Cotton, J. (2002). Market Leader. Course book. Upper Intermediate. Longman, Pearson Education 

Limited.  
4. Robbins, Sue. (2001). First Insights into Business. Longman.  
5. Ashley, B. (1997). A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press. 
6. Comfort, J. (1997). Effective Socialising. Oxford University Press. 
7. Cordell, J. (2000). Cambridge Business English Activities. Cambridge University Press. 
8. Nauton, J. (2000). Head for Business. Oxford University Press. 
9. Wallwork, A. (2001). Business Options. Oxford University Press. 

 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. N. Račkauskaitė, lekt. I. Augustaitienė, lekt. R. Barzdžiukienė, lekt. R. 
Lazauskienė, lekt. J. Urbonienė, Kalbų katedra, ASU. 
Aprašą parengė: doc. G. Klimovienė, lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Aida Stiklienė, MEF prodekanė, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012-11-07, protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2012-11-23 d., protokolo Nr.2. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 
 
 

http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html
http://www.e-grammar.org/modal-verbs-can-may-must/
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/cgi-shl/quiz.pl/modal_quiz.htm
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-modals.php
http://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercises.html
http://www.e-grammar.org/reported-speech/
http://esl.about.com/library/quiz/blgrquiz_reported1.htm
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Kalbų katedra 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KEKAB002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo prancūzų kalbos pagrindai (B2 – 4 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Business French (B2, level 4) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val.  
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val.,  egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos 2 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Pratybos 44 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   

 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė 
Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi įgyti tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę terminologiją, 
taikyti verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, perprasti bendravimo verslo kalba ypatumus 
ir etikos normas. Įgytas žinias bei gebėjimus kūrybiškai taikyti konkrečiomis verslo situacijomis skaitydami, 
klausydami, rašydami ir kalbėdami. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prancūzų kalbos gramatikos pagrindai ir gebėjimas bendrauti 
kasdienio gyvenimo temomis. 
Dalyko studijų rezultatai: 
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras. Išmanys verslo tekstų ir verslo 
korespondencijos ypatumus. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Perpras bendravimo verslo kalba ypatumus ir etikos bei verslo kalbos etiketo normas. 
Išmanys dalykinių diskusijų ir vadovavimo susirinkimams metodiką. Susipažins su pranešimų parengimo ir 
pristatymo metodika ir jos taikymo galimybėmis. Gebės dalyvauti dalykinėse diskusijose, pritaikydami kalbos 
stilių adresatui pagal situaciją. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdyti kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Verslo srities terminų praktiškas taikymas imituojamose situacijose. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, pristatant kalbą dalykiniuose susitikimuose, vadovaujant 

susirinkimams. 
3. Gebėjimas suprasti verslo tekstus, apibendrinti ir pateikti surinktą informaciją. 
4. Verslo korespondencijos parengimo kokybė. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais rezultatais, studijų 
bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema Moodle. 
   Pratybos: 

1. Įsidarbinimas (pasirengimas ir dalyvavimas darbo interviu). (Pr 6, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
2. Verslo korespondencija (CV, motyvacinis laiškas, siūlymas, pasiteiravimas, prašymas, pranešimas). 

(Pr. 7, APr 1, T4, E 0,85) 
3. Verslas, jo aplinka, klientai ir jų aptarnavimas. (Pr 7, APr 1, Ik 2, E 0,85) 
4. Kompanijos: jų tipai, vidinė struktūra, organizacinė kultūra, kompanijos pristatymas. (Pr 7, APr 2, In 

2, E 0,85) 
5. Problemų sprendimas. (Pr 5, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
6. Produktai ir reklama. (Pr 5, APr 2, In 2, E 0,85) 
7. Susirinkimai: jų tipai, struktūra, sėkmingo vadovavimo ir dalyvavimo veiksniai. (Pr. 7, APr 2, Ik 2, E 

0,85) 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų analizė. 
Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys komunikacinius 
įgūdžius. Komunikaciniai metodai pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo struktūromis (darbas poromis ir 
komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių principais). Individualių užduočių atlikimas raštu ir 
žodžiu, autentiškų įrašų klausymas, žodyno turtinimas bei verslo tekstų skaitymas. Konsultacijos vykdomos 
pagal dėstytojo individualų darbo grafiką). 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  vyksta 
nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas (demonstravimas 
pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas).  Pratyboms bei savarankiškam darbui skirta medžiaga, įrašai, 
pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei garso pagalba. Studentai 
savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas, analizuoja tekstus, internetinius šaltinius, sprendžia 
problemines kalbos situacijas, vykdo tipinių klaidų analizę.  Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. 
pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos 
(atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra 
pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę 
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(viso apie 20 atsiskaitymų).  Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę 
užduotį grupėse, naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu 
laiku, Moodle paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys 
kaupiamos atliktų darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai 
pateikiami Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo konferencijos 
galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų kriterinė 
kaupiamoji vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav. 
Komandinis darbas 01 8 sav., 14 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 

 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 
sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 sav., 

11 sav. 
Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 

Egzaminas 0,3 14 av. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis koeficientas 
skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra objektyvesnis (pagal šią struktūrą 
turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį 
specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau 
dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją 
lietuvių/ užsienio 
kalba, užsienio verslo 
kalbos normas 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, pasiteiravimo 
ar pranešimo) rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas. 
 
Egzaminas. 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 

Perpras bendravimo verslo 
kalba ypatumus ir etikos bei 
verslo kalbos etiketo 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
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dalyvauti diskusijose 
ir rengti pranešimus 
žodžiu bei raštu tiek 
lietuvių, tiek užsienio 
kalbomis įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

normas. Išmanys dalykinių 
diskusijų ir vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui pagal 
situaciją. 

savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

Testas. 
 
Egzaminas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Įvairios 
kooperuoto mokymo 
struktūros (darbas 
poromis ir komandomis, 
profesinio žaidimo, 
varžybų, galvosūkių 
principais). 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir aptarimas. 
 

Komandinis darbas – 
kompanijos pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Egzaminas. 

*Savarankiškai 
mokysis ir nuolat 
ugdys savo 
profesionalumą, 
kūrybiškai ir kritiškai 
mąstyti 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, pasiteiravimo 
ar pranešimo) rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas. 
 
Egzaminas. 

*Dirbti savarankiškai 
ir komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Perpras bendravimo verslo 
kalba ypatumus ir etikos bei 
verslo kalbos etiketo 
normas. Išmanys dalykinių 
diskusijų ir vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui pagal 
situaciją. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Įvairios kooperuoto 
mokymo struktūros 
(darbas poromis ir 
komandomis, profesinio 
žaidimo, varžybų, 
galvosūkių principais). 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
 
Komandinis darbas – 
kompanijos pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas. 

* Taikoma tik Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai 
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Balaišienė, I., Mickienė, V. (1994). Grammaire pratique. Vilnius, Žodynas. 
2. Danilo, M., Tauzin, B. (2001). Le français de l‘entreprise. Paris. 
3. Fontenay, H. (1984). La bonne correspondance. Paris. 
4. Guide de conversation lituanien-français. Vilnius, Žodynas, 1994. 
5. Lembine, C. (2008). Prancūzų kalba. Vilnius. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Grammaire progressive du français. Paris, 1995. 
2. Kistanova, L.F., Chachkova, S.A. (1995). Le français des affaires. Minskas. 
3. www.fis.ucalgary.ca/elohka/exercices.htm 
4. www.campus-electronique.tm.fr/Testfle/  
5. http://francais-affaires.com/ 
6. http://lexiquefle.free.fr 
7. http://www.acfas.ca/decouvrir/index.html 
 

* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle [interaktyvus], 

[žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
2. Tournier, J., Panchon, M. (1997). Manuel de sciences e'conomiques et humaines. Paris. 
3. Danilo, M., Tauzin, B. (2008). Le francais de l' entreprise. Paris: CLE International. 
4. Desclaude, G., Tonduit, J. (1999). Gestion de l'entreprise agricole, volume 1. Paris. 
5. Fontenay, H. (2000). La bonne correspondance. Paris. 
6. Planifier sa carriere [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 

http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/yourlifestudent-french.pdf >. 
7. Page française [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:   

<http://www.dictionnaire-commercial.com/  >. 
8. Entretien du travail [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                        

< http://questionsdemploi.typepad.fr/questionsdemploi/les-25-questions-les-plus.htm  >.  
9. Français des affaires [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                     

<  http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm  >. 
10. Correspondance commerciale [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2001-2-page-95.htm  >. 
11. Le marche du travail  [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                       

< http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail>. 
12. Trouver un travail [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 

<http://www.pole-emploi.fr/candidat/trouver-du-travail-sortir-des-cliches-sur-la-recherche-d-emploi-
@/suarticle.jspz?id=26261>. 

13. Lettre de motivation [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:   
a. < http://lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com/ >. 

14. Apprendre le francais [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                              
<   http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/decouvrir-discover/formation-training/fls-esl-fra.html.  
>. 

15. Le francais langue secondaire[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:  < 
http://www.laits.utexas.edu/fi/ >. 

http://www.fis.ucalgary.ca/elohka/exercices.htm
http://www.campus-electronique.tm.fr/Testfle/
http://francais-affaires.com/
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.acfas.ca/decouvrir/index.html
http://alis.alberta.ca/pdf/cshop/aaet/yourlifestudent-french.pdf
http://www.dictionnaire-commercial.com/
http://questionsdemploi.typepad.fr/questionsdemploi/les-25-questions-les-plus.htm
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2001-2-page-95.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail
http://www.pole-emploi.fr/candidat/trouver-du-travail-sortir-des-cliches-sur-la-recherche-d-emploi-@/suarticle.jspz?id=26261
http://www.pole-emploi.fr/candidat/trouver-du-travail-sortir-des-cliches-sur-la-recherche-d-emploi-@/suarticle.jspz?id=26261
http://lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com/
http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/decouvrir-discover/formation-training/fls-esl-fra.html
http://www.laits.utexas.edu/fi/


 61 

16. Le candidat recherche [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:            < 
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/recherche-demploi-les-
6-priorites-du-candidat-en-2013.html  >. 

17. Ecrire son CV [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                                 
< http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/cv.html. >. 

18. Toute la cojugaison francaise [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:   
< http://leconjugueur.lefigaro.fr/  >. 

19. Competences [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                                                
<  

*Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Balaišienė, I., Mickienė ,V. (2007). Praktinė prancūzų kalbos gramatika. Grammaire pratique. 

Vilnius. 
2. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
3. Seneca, A.  (1999). Cadres et bases de la vie economique et sociales. Paris. 
4. Le bras Florence. (2002). Le guide Marabout du CV et de la recherche d‘emploi. Marabout. 
5. Juškienė, A. , Katilienė, M., Kaziūnienė K.(2000). Prancūzų-lietuvių kalbų žodynas.Vilnius. 

 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt.. S. Stankevičienė, Kalbų katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: lekt. S. Stankevičienė, Kalbų katedra, ASU. 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Aida Stiklienė, MEF prodekanė, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012-11-07, protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2012-11-23, protokolo Nr.2. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 
 
 
 

http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/recherche-demploi-les-6-priorites-du-candidat-en-2013.html
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/detail/article/recherche-demploi-les-6-priorites-du-candidat-en-2013.html
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/cv.html
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
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Kalbų katedra 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KIKAB003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 – 4 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Business German (B2, level 4) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val.,  egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos 2 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Pratybos 44 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   

 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė 
Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi įgyti tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę terminologiją, 
taikyti verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, perprasti bendravimo verslo kalba ypatumus 
ir etikos normas. Įgytas žinias bei gebėjimus kūrybiškai taikyti konkrečiomis verslo situacijomis skaitydami, 
klausydami, rašydami ir kalbėdami. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Vokiečių kalbos gramatikos pagrindai ir gebėjimas bendrauti 
kasdienio gyvenimo temomis. 
Dalyko studijų rezultatai: 
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras tiek bendrą, tiek konkrečią verslo aplinkos dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras. Išmanys verslo tekstų ir verslo 
korespondencijos ypatumus. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Perpras bendravimo verslo kalba ypatumus ir etikos bei verslo kalbos etiketo normas. 
Išmanys dalykinių diskusijų ir vadovavimo susirinkimams metodiką. Susipažins su pranešimų parengimo ir 
pristatymo metodika ir jos taikymo galimybėmis. Gebės dalyvauti dalykinėse diskusijose, pritaikydami kalbos 
stilių adresatui pagal situaciją. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdyti kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Verslo srities terminų praktiškas taikymas imituojamose situacijose. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant, pristatant kalbą dalykiniuose susitikimuose, vadovaujant 

susirinkimams. 
3. Gebėjimas suprasti verslo tekstus, apibendrinti ir pateikti surinktą informaciją. 
4. Verslo korespondencijos parengimo kokybė. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais rezultatais, studijų 
bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema Moodle. 
   Pratybos: 

1. Įsidarbinimas (pasirengimas ir dalyvavimas darbo interviu). (Pr 6, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
2. Verslo korespondencija (CV, motyvacinis laiškas, siūlymas, pasiteiravimas, prašymas, pranešimas). 

(Pr. 7, APr 1, T4, E 0,85) 
3. Verslas, jo aplinka, klientai ir jų aptarnavimas. (Pr 7, APr 1, Ik 2, E 0,85) 
4. Kompanijos: jų tipai, vidinė struktūra, organizacinė kultūra, kompanijos pristatymas. (Pr 7, APr 2, In 

2, E 0,85) 
5. Problemų sprendimas. (Pr 5, APr 2, Ik 2, E 0,85) 
6. Produktai ir reklama. (Pr 5, APr 2, In 2, E 0,85) 
7. Susirinkimai: jų tipai, struktūra, sėkmingo vadovavimo ir dalyvavimo veiksniai. (Pr. 7, APr 2, Ik 2, E 

0,85) 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų analizė. 
Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys komunikacinius 
įgūdžius. Komunikaciniai metodai pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo struktūromis (darbas poromis ir 
komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių principais). Individualių užduočių atlikimas raštu ir 
žodžiu, autentiškų įrašų klausymas, žodyno turtinimas bei verslo tekstų skaitymas. Konsultacijos vykdomos 
pagal dėstytojo individualų darbo grafiką). 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  vyksta 
nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas (demonstravimas 
pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas).  Pratyboms bei savarankiškam darbui skirta medžiaga, įrašai, 
pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei garso pagalba. Studentai 
savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas, analizuoja tekstus, internetinius šaltinius, sprendžia 
problemines kalbos situacijas, vykdo tipinių klaidų analizę.  Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. 
pranešimų pagal temas rengimas, darbas komandomis, į problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos 
(atvejo analizė, ekspertų metodas, minčių žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra 
pateikiamos skirtingų atsiskaitymo formų užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę 
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(viso apie 20 atsiskaitymų).  Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę 
užduotį grupėse, naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu 
laiku, Moodle paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys 
kaupiamos atliktų darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai 
pateikiami Moodle aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo konferencijos 
galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų kriterinė 
kaupiamoji vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav. 
Komandinis darbas 01 8 sav., 14 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 

* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 
sav., 6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 sav., 

11 sav. 
Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 

Egzaminas 0,3 15 av. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis koeficientas 
skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra objektyvesnis (pagal šią struktūrą 
turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį 
specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau 
dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją 
lietuvių/ užsienio 
kalba, užsienio verslo 
kalbos normas 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, pasiteiravimo 
ar pranešimo) rašymas.  
 
Kalbos vartosenos testas. 
 
Egzaminas. 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 

Perpras bendravimo verslo 
kalba ypatumus ir etikos bei 
verslo kalbos etiketo 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
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dalyvauti diskusijose 
ir rengti pranešimus 
žodžiu bei raštu tiek 
lietuvių, tiek užsienio 
kalbomis įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

normas. Išmanys dalykinių 
diskusijų ir vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui pagal 
situaciją. 

savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo 
analizė. 

Testas. 
 
Egzaminas. 

Dirbti savarankiškai 
ir kolektyve, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, juos 
sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Įvairios 
kooperuoto mokymo 
struktūros (darbas 
poromis ir komandomis, 
profesinio žaidimo, 
varžybų, galvosūkių 
principais). 
Autentiškų įrašų 
klausymas ir aptarimas. 

Komandinis darbas – 
kompanijos pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Egzaminas. 

**Savarankiškai 
mokysis ir nuolat 
ugdys savo 
profesionalumą, 
kūrybiškai ir kritiškai 
mąstyti 

Perpras tiek bendrą, tiek 
konkrečią verslo aplinkos 
dalykinę terminologiją, 
kūrybiškai taikys verslo 
kalbai būtinas gramatines 
kategorijas ir struktūras. 
Išmanys verslo tekstų ir 
verslo korespondencijos 
ypatumus. 

Dalykinės literatūros 
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių 
klaidų analizė. 

Individuali užduotis – 
CV, motyvacinio ir 
verslo laiškų (siūlymo, 
prašymo, pasiteiravimo 
ar pranešimo) rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas. 
 
Egzaminas. 

**Dirbti 
savarankiškai ir 
komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Perpras bendravimo verslo 
kalba ypatumus ir etikos bei 
verslo kalbos etiketo 
normas. Išmanys dalykinių 
diskusijų ir vadovavimo 
susirinkimams metodiką. 
Susipažins su pranešimų 
parengimo ir pristatymo 
metodika ir jos taikymo 
galimybėmis. Gebės 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, pritaikydami 
kalbos stilių adresatui pagal 
situaciją. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Įvairios kooperuoto 
mokymo struktūros 
(darbas poromis ir 
komandomis, profesinio 
žaidimo, varžybų, 
galvosūkių principais). 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. 

Individuali užduotis – 
produkto reklama. 
 
Komandinis darbas – 
kompanijos pristatymas. 
 
Komandinis darbas – 
susirinkimo vedimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas. 

** Taikoma tik Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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1. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
2. Bewerbungstraining. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
3. Hering, A., Matussek, M. (2006). Geschäftskommunikation - Schreiben und Telefonieren. Max 

Hueber Verlag. 
4. Buscha, A., Linthout, G. (2006). Geschäftskommunikation -Verhandlungssprache. Max Hueber 

Verlag. 
5. Deutsch im Geschäftsleben. Telefongespräche. (2000). Kaunas ,,Šviesa“. 
6. A. Höffgen. (2004). Deutsch lernen für den Beruf. Max Hueber Verlag.  

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Deutsch im Detail. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
2. Fit für den TestDaf. (2009). Max Hueber Verlag. 
3. Deutsche Grammatik im Überblick. (2009). Ernst Klett Sprachen. 
4. Fit für Zertifikat Deutsch. (2008). Max Hueber Verlag. 
5. Moment mal! (2002). Langenscheidt. 
6. Pischel, S. (1997). Verslo korespondencija. Vilnius. Alma Litera. 
7. Markt.Wirtschaftstexte für den Unterricht. Inter Nationes.  
8. Em Hauptkurs. Arbeitsbuch. (2004). Max Hueber Verlag. 
9. Em Abschlusskurs Arbeitsbuch. (2004). Max Hueber Verlag. 
10. Auf neuen Wegen. (2004). Max Hueber Verlag.  
11. Training Deutsch für den Beruf. (2004). Max Hueber Verlag.  
12. Geschäftssprache Deutsch. (1998). Inter Nationes. 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle [interaktyvus], 
[žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=432 >. 

2. http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/lehrbuch.htm.  
3. Vokiečių- lietuvių. Lietuvių- vokiečių žodynas [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga 

per internetą:  <http://www.vokieciu-lietuviu.com/ > . 
4. http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home.  
5. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. (2009). Ernst Klett Sprachen. [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. 

gegužės 20 d.], prieiga per internetą:  
ftp://212.49.103.207/koluk007/Unternehmen%20neu/Lehrerhandbuch%20Aufbaukurs.pdf.   

6. Eismann, V. (2006). Training: berufliche Kommunikation. Erfolgreich bei Präsentationen. Cornelsen 
Verlag [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
http://books.google.lt/books?id=93LePr5VXFoC&pg=PA453&lpg=PA453&dq=Eismann,+V.+%282
006%29.+Training:+berufliche+Kommunikation.+Erfolgreich+bei+Pr%C3%A4sentationen.&source=
bl&ots=RvhmzWXmCo&sig=sZU0bnIz1UoKuAcGC-z--nJmc1U&hl=lt&sa=X&ei=P6abUZS9F-
mD4AS7loCoBw&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q=Eismann%2C%20V.%20%282006%29.%2
0Training%3A%20berufliche%20Kommunikation.%20Erfolgreich%20bei%20Pr%C3%A4sentatione
n.&f=false.  

7. Wirtschaftskommunikation. Deutsch. Langenscheidt. (2006) [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 
20 d.], prieiga per internetą: http://www.klett-
langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_den_Beruf/Wirtschafts-
kommunikation_Deutsch/Lehren/Unterrichtsmaterialien/10757.  

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t.  
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen.  

http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=432
http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/lehrbuch.htm
http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home
ftp://212.49.103.207/koluk007/Unternehmen neu/Lehrerhandbuch Aufbaukurs.pdf.
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Kalbų katedra 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
 
Dalyko kodas: KEKAB018 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės anglų kalba (C1 – 5 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: English for Specific Purposes (C1, level 5) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val., egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Konsultacijos 2 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė 
Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi perprasti rekreacinės miškininkystės, miškininkystės ir aplinkosauginę 
terminiją, išmokti taikyti specialybės kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, įgyti intensyvaus 
skaitymo įgūdžius. Komunikuoti aktualiomis specialybės temomis. Lavinti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Įgyta B2 lygmens anglų kalbos kompetencija. 
Dalyko studijų rezultatai:  
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras specialiąją terminologiją, specialybės tekstų ir gramatinių struktūrų 
specifiką, situacijų analizės strategiją. Išmanys specialybės tekstų ypatumus, pranešimo rengimo ir pristatymo 
metodiką, jos taikymo galimybes. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės sisteminti ir analizuoti surinktą informaciją, reikšti savo mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. Gebės pasiruošti ir pristatyti pranešimus, parašyti jų santraukas bei dalyvauti 
diskusijose. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdys kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas anglų kalba. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant. 
3. Pranešimo specialybės tema parengimo ir pateikimo kokybė. 
4. Gebėjimas suprasti specializuotus tekstus, sisteminti ir pateikti surinktą informaciją. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais rezultatais, studijų 
bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema Moodle. 
       Pratybos: 
Miškininkystė 

1. Miško reikšmė ir funkcijos. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
2. Miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
3. Miško paukščiai ir žvėrys. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
4. Biologinės įvairovės išsaugojimo ir ūkinės veiklos subalansuota plėtra. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 

0,57) 
5. Miškų naudojimas, atkūrimas ir apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
6. Ozonas, klimatas ir miškai. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
7. Invazinės rūšys. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 

Taikomoji ekologija 
1. Ekologijos mokslas -  žmogaus, gyvųjų būtybių ir aplinkos tarpusavio sąveika. Ekologijos mokslo 

aktualumas bei raida Lietuvoje. (Pr 6, APr 2, In 2, T 0,67, E 0,67) 
2. Aplinkotyra, ekologija, gamtosauga - profesijos aktualios dabarties visuomenėje. (Pr 6, APr 2, In 1, T 

0,67, E 0,67) 
3. Kompiuterinių  technologijų panaudojimas ekologijoje. (Pr 6, APr 2, In 1, T 0,67, E 0,67) 
4. Bioįvairovės ir genetinių išteklių išsaugojimo svarba, didėjantį augalų bei gyvūnų rūšių nykimą 

įtakojantys veiksniai bei faktoriai. (Pr 8, APr 2, Ik 2, T 0,67, E 0,67) 
5. Nykstančios augalų bei gyvūnų rūšys. Raudonoji knyga, saugomos teritorijos, rezervatai, bei juos 

reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje ir pasaulyje. (Pr 8, APr 3, Ik 2, T 0,67, E 0,67) 
6. Ekosistemų struktūra, savybes, funkcijos ir procesai vykstantys jose. (Pr 8, APr 3, Ik 2, E 0,67) 

Miestų ir rekreacinė miškininkystė 
1. Žmogaus ir aplinkos tarpusavio sąveika. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
2. Rekreacijos objektas ir subjektas, jos rūšys. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
3. Ūkinės veiklos subalansuota plėtra ir rekreacija. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
4. Miestų ir priemiesčių miškų, parkų, kitų želdynų ir želdinių funkcijos ir priežiūros ypatumai. (Pr 6, 

APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
5. Rekreacinių teritorijų planavimas. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
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6. Gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas ir racionalus panaudojimas. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 
0,57) 

7. Biologinė įvairovė ir jos apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų analizė. 
Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys komunikacinius 
įgūdžius. Komunikaciniai metodai yra pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo struktūromis (darbas poromis 
ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių  principais). Ypatingas dėmesys skiriamas 
komandiniam darbui. Individualios užduotys atliekamos raštu ir žodžiu. Konsultacijos vykdomos pagal 
dėstytojo individualų darbo grafiką. 
 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  vyksta 
nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas (demonstravimas 
pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas). Pratyboms bei savarankiškam darbui skirta medžiaga, įrašai, 
pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei garso pagalba. Studentai 
savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas. Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. pranešimų pagal 
temas rengimas, darbas komandomis, į problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos (atvejo analizė, 
ekspertų metodas, minčių žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra pateikiamos skirtingų 
atsiskaitymo formų užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę (viso apie 20 
atsiskaitymų).  Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę užduotį grupėse, 
naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu laiku, Moodle 
paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys kaupiamos atliktų 
darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai pateikiami Moodle 
aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo konferencijos galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav., 14 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav.  
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 

 
* Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 sav., 

6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 sav., 11 
sav. 

Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 
Egzaminas 0,3 13 sav. 

 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis koeficientas 
skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra objektyvesnis (pagal šią struktūrą 
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turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį 
specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau 
dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų pažymių vidurkį. 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją lietuvių/ 
užsienio kalba 

Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką ir situacijų 
analizės strategiją. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, jos 
taikymo galimybes. 

Specialybės tekstų  
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. 

Kalbos vartosenos testas.  
 
 
Egzaminas 
 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti diskusijose 
ir rengti pranešimus 
žodžiu bei raštu tiek 
lietuvių, tiek užsienio 
kalbomis įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose.  

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo analizė. 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
 
Egzaminas 

Dirbti savarankiškai ir 
komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Autentiškų 
įrašų klausymas ir 
aptarimas. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 

**Savarankiškai 
mokysis ir nuolat 
ugdys savo 
profesionalumą, 
kūrybiškai ir kritiškai 
mąstyti 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką ir situacijų 
analizės strategiją. 

Specialybės tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Probleminių kalbos 
situacijų sprendimas, 
tipinių klaidų analizė 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas.  
 
 
Egzaminas 
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Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, jos 
taikymo galimybes 

 

**Dirbti savarankiškai 
ir komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose.  

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo analizė. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 
 

** Taikoma tik Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. English for Environmental Science in Higher Education Studies. Course Book with audio CDs, edited 
by Terry Philips, Garnet publishing Ltd., 2009. 

2. Korshuk, Elena. English for the Environmental Science, Baltic University Press, 2003. 
3. Urbonienė, Jūratė. Forestry Focus, Akademija, 2002. 
4. Biological Diversity: Frontiers in Measurement and Assessment by Anne E.Magurran and Brian 

J.McGill, 2010.  
5. Hammitt W.E., Cole D.N. Wildland recreation: Ecology and management, Second Editon. – New 

York, etc., N.Y.: Wiley, 1988. XII, 361 p. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Konijnendijk C.C. 2000. Adapting forestry to urban demands - role of communication in urban 
forestry in Europe/ Landscape and Urban Planning. 52 (2000). 89 – 100 p. 

2. David Lindenmayer, Jerry Franklin. Towards Forest Sustainability: Regional, National, and Global 
Perspectives. 2003. 212p. 

3. We are the Weather Makers: the Story of Global Warming by Tim Flannery, Kindle Edition – 2007, - 
Kindle eBook. 

4. Principles of Social Evolution (Oxford Series in Ecology and Evolution) by Andrew F.G.Bourke, 
2001. 

5. Theoretical Ecology: Principles and Applications by Robert May and Angela R.McLean, Oxford, 
2007. 

6. The Human Impact on the Natural Environment by Andrew S.Goudie, Blackwell Publishing, 2000. 
7. Sayer, J., Maginnis, S. eds. Forests In Landscapes: Ecosystem Approaches to Sustainability, 248p, 

2005. 
8. Kumar Kohli, R., Jose, S., Pal Sing, H., Rani Batish, D., eds. Invasive Plants And Forest Ecosystems. 

2008. 456p. 
9. Freer-Smith, P.H., Broadmeadow, M.S.J., Lynch, J.M. Forestry And Climate Change. 2007. 260p. 
10. Douglass, R. Forest Recreation. 2000. 390p. 
 

* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle [interaktyvus], 
[žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=503>. 

2. Modern Techology and Farming [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d. ],  prieiga per internetą 
<http://sciencenetlinks.com/lessons/modern-technology-and-farming/>. 

3. The Great Plant Escape [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://urbanext.illinois.edu/gpe/index.cfm>. 

4. English page [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.englishpage.com/>. 

5. Purdue Online Writing Lab [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://owl.english.purdue.edu/owl/>. 

6. English 4 U [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.english-4u.de/>. 

7. BBC Learning English [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/>. 

8. ENGVID [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://www.engvid.com/>. 

9. British Council Learn English [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:< 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ >. 

10. English as a Second Language Online [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 
internetą: <http://www.usingenglish.com/>. 

11. Describing Trends [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.eslhandouts.com/materials/describing_trends.pdf>. 

12. Business English Charts and Graphs [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per 
internetą: <http://www.businessenglishebook.com/business-english-numbers-charts-and-
graphs/business-english-charts-and-graphs/>  

13. ESLFLOW [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.eslflow.com/describinggraphstables.html>  

14. Describing Trends [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: 
<http://www.uefap.com/vocab/exercise/matching/trends.htm> 

* Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. We are the Weather Makers: the Story of Global Warming by Tim Flannery, Kindle Edition – 

2007, - Kindle eBook. 
2. Principles of Social Evolution (Oxford Series in Ecology and Evolution) by Andrew F.G.Bourke, 

2001. 
3. Theoretical Ecology: Principles and Applications by Robert May and Angela R.McLean, Oxford, 

2007. 
4. The Human Impact on the Natural Environment by Andrew S.Goudie, Blackwell Publishing, 

2000. 
5. Sayer, J., Maginnis, S. eds. Forests In Landscapes: Ecosystem Approaches to Sustainability, 248p, 

2005. 
6. Kumar Kohli, R., Jose, S., Pal Sing, H., Rani Batish, D., eds. Invasive Plants And Forest 

Ecosystems. 2008. 456p. 
7. Freer-Smith, P.H., Broadmeadow, M.S.J., Lynch, J.M. Forestry And Climate Change. 2007. 260p. 
8. Douglass, R. Forest Recreation. 2000. 390p. 
9. Air Pollution and Plant Life. Edited by Bell, J. N. B.; Treshow, Michael John Wiley & Sons, 

2002. 466p. 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 

 
 

http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=503
http://sciencenetlinks.com/lessons/modern-technology-and-farming/
http://urbanext.illinois.edu/gpe/index.cfm
http://www.englishpage.com/
http://owl.english.purdue.edu/owl/
http://www.english-4u.de/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://www.engvid.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.usingenglish.com/
http://www.eslhandouts.com/materials/describing_trends.pdf
http://www.businessenglishebook.com/business-english-numbers-charts-and-graphs/business-english-charts-and-graphs/
http://www.businessenglishebook.com/business-english-numbers-charts-and-graphs/business-english-charts-and-graphs/
http://www.eslflow.com/describinggraphstables.html
http://www.uefap.com/vocab/exercise/matching/trends.htm
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. N. Račkauskaitė, lekt. I. Augustaitienė, lekt. R. Barzdžiukienė, lekt. J. Urbonienė, 
Kalbų katedra, ASU. 
Aprašą parengė: lekt. I. Augustaitienė, Kalbų katedra, ASU. 
 
 
 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. A. Stiklienė, MEF prodekanė, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012-11-07, protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2012-11-23, protokolo Nr. 2. 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 
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Kalbų katedra 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KEKAB019 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės prancūzų kalba (C1 – 5 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: French for Specific Purposes (C1, level 5) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val., egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Konsultacijos 2 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė 
Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi perprasti rekreacinės miškininkystės, miškininkystės ir aplinkosauginę 
terminiją, išmokti taikyti specialybės kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, įgyti intensyvaus 
skaitymo įgūdžius. Komunikuoti aktualiomis specialybės temomis. Lavinti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Įgyta B2 lygmens prancūzų kalbos kompetencija. 
Dalyko studijų rezultatai:  
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   Studento žinios ir supratimas: Perpras specialiąją terminologiją, specialybės tekstų ir gramatinių struktūrų 
specifiką, situacijų analizės strategiją. Išmanys specialybės tekstų ypatumus, pranešimo rengimo ir pristatymo 
metodiką, jos taikymo galimybes. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės sisteminti ir analizuoti surinktą informaciją, reikšti savo mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. Gebės pasiruošti ir pristatyti pranešimus, parašyti jų santraukas bei dalyvauti 
diskusijose. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdys kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas prancūzų kalba. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant. 
3. Pranešimo specialybės tema parengimo ir pateikimo kokybė. 
4. Gebėjimas suprasti specializuotus tekstus, sisteminti ir pateikti surinktą informaciją. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais rezultatais, studijų 
bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema Moodle. 
      Pratybos: 
Miškininkystė 

1. Miško reikšmė ir funkcijos. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
2. Miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
3. Miško paukščiai ir žvėrys. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
4. Biologinės įvairovės išsaugojimo ir ūkinės veiklos subalansuota plėtra. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 

0,57) 
5. Miškų naudojimas, atkūrimas ir apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
6. Ozonas, klimatas ir miškai. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
7. Invazinės rūšys. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 

Taikomoji ekologija 
1. Ekologijos mokslas -  žmogaus, gyvųjų būtybių ir aplinkos tarpusavio sąveika. Ekologijos mokslo 

aktualumas bei raida Lietuvoje. (Pr 6, APr 2, In 2, T 0,67, E 0,67) 
2. Aplinkotyra, ekologija, gamtosauga - profesijos aktualios dabarties visuomenėje. (Pr 6, APr 2, In 

1, T 0,67, E 0,67) 
3. Kompiuterinių  technologijų panaudojimas ekologijoje. (Pr 6, APr 2, In 1, T 0,67, E 0,67) 
4. Bioįvairovės ir genetinių išteklių išsaugojimo svarba, didėjantį augalų bei gyvūnų rūšių nykimą 

įtakojantys veiksniai bei faktoriai. (Pr 8, APr 2, Ik 2, T 0,67, E 0,67) 
5. Nykstančios augalų bei gyvūnų rūšys. Raudonoji knyga, saugomos teritorijos, rezervatai, bei juos 

reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje ir pasaulyje. (Pr 8, APr 3, Ik 2, T 0,67, E 0,67) 
6. Ekosistemų struktūra, savybes, funkcijos ir procesai vykstantys jose. (Pr 8, APr 3, Ik 2, E 0,67) 

Miestų ir rekreacinė miškininkystė 
Žmogaus ir aplinkos tarpusavio sąveika. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
Rekreacijos objektas ir subjektas, jos rūšys. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
Ūkinės veiklos subalansuota plėtra ir rekreacija. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
Miestų ir priemiesčių miškų, parkų, kitų želdynų ir želdinių funkcijos ir priežiūros ypatumai. (Pr 6, APr 
1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
Rekreacinių teritorijų planavimas. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
Gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas ir racionalus panaudojimas. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
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Biologinė įvairovė ir jos apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
 
Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų analizė. 
Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys komunikacinius 
įgūdžius. Komunikaciniai metodai yra pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo struktūromis (darbas poromis 
ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių  principais). Ypatingas dėmesys skiriamas 
komandiniam darbui. Individualios užduotys atliekamos raštu ir žodžiu. Konsultacijos vykdomos pagal 
dėstytojo individualų darbo grafiką. 
 
* Dalyko studijų metodai: Pratybos (42 val.), konsultacijos (2 val.)  ir savarankiškas darbas (32 val.)  vyksta 
nuotoliniu būdu. Įvadinėje auditorinėje paskaitoje taikomas informacinis metodas (demonstravimas 
pasitelkiant vaizdo bei garso technologijas). Pratyboms bei savarankiškam darbui skirta medžiaga, įrašai, 
pateiktys ir papildoma literatūra pateikiama Moodle aplinkoje vaizdo bei garso pagalba. Studentai 
savarankiškai įsisavina žinias pagal pateiktas temas. Taikomi aktyvieji mokymo metodai t.y. pranešimų pagal 
temas rengimas, darbas komandomis, į problemų sprendimą orientuotos mokymo veiklos (atvejo analizė, 
ekspertų metodas, minčių žemėlapis). Šiame kurse Moodle mokymosi aplinkoje yra pateikiamos skirtingų 
atsiskaitymo formų užduotys, kurias studentai atlieka sistemingai, t.y. kiekvieną savaitę (viso apie 20 
atsiskaitymų).  Taip pat studentai pagal pateiktus reikalavimus atlieka kūrybinę projektinę užduotį grupėse, 
naudojantis Moodle mokymosi aplinkos priemonėmis: diskusijų forumais, pokalbiais realiu laiku, Moodle 
paštu. Klausymo užduotims atlikti naudojami autentiški garso įrašai. Atliktos užduotys kaupiamos atliktų 
darbų pakete Moodle aplinkoje. Komentarai, pastabos, klaidų analizė ir vertinimai pateikiami Moodle 
aplinkoje. Konsultacijos (2 val.) vykdomos realiu laiku naudojantis vaizdo konferencijos galimybėmis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav., 14 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 

* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 sav., 
6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 sav., 11 

sav. 
Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 

Egzaminas 0,3 13 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis koeficientas 
skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra objektyvesnis (pagal šią struktūrą 
turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį 
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specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau 
dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją lietuvių/ 
užsienio kalba 

Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, jos 
taikymo galimybes. 

Specialybės tekstų  
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. 

Kalbos vartosenos testas.  
 
 
Egzaminas 
 

Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti diskusijose 
ir rengti pranešimus 
žodžiu bei raštu tiek 
lietuvių, tiek užsienio 
kalbomis įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose.  

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo analizė. 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
 
Egzaminas 

Dirbti savarankiškai ir 
komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Autentiškų 
įrašų klausymas ir 
aptarimas. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 

**Savarankiškai 
mokysis ir nuolat 
ugdys savo 
profesionalumą, 
kūrybiškai ir kritiškai 
mąstyti 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 
Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką ir situacijų 
analizės strategiją. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 

Specialybės tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Probleminių kalbos 
situacijų sprendimas, 
tipinių klaidų analizė 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas.  
 
 
Egzaminas 
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pristatymo metodiką, jos 
taikymo galimybes 

**Dirbti savarankiškai 
ir komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose.  

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo analizė. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 
 

** Taikoma tik Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 

1. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
2. Stankevičienė S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Akademija. 
3. Husson Jean-Pierre, (1995). Les Forets françaises. 
4. Champion P.,(2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
5. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 

Papildomi mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 
1. Activités agricoles et environnement. Paris.( 1992). 
2. http://agriculture.gouv.fr/spip/ressourses.themes.alimentationconsomation 
3. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.,(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
4. OCDE,( 2009). Bien et services enviromentaux. 
5. Plusieurs auteurs, 2004.A chacun sa nature.  
6. http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Ebooks-gratuits+Environnement-et-

ecologie/0.html 
7. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
8. Plusieurs auteurs, 2011.Le rechauffement climatique. 
9. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie 
10. http://www.notre-planete.info/ecologie/ 
11. http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/ecologie_133/ 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
2. Stankevičienė S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Akademija. 
3. Husson Jean-Pierre, (1995). Les Forets françaises. 
4. Champion P.,(2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
5. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 

Papildomi mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 
1. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
2. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.,(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture 
4. http://www.fcba.fr/biotechnologie/ 
5. http://www.wikio.fr/economie/agriculture/sylviculture 
6. http://www.thefreedictionary.com/sylviculture 
7. http://www.agroparistech.fr/coursenligne/sylviculture/sylviculture.html 

http://agriculture.gouv.fr/spip/ressourses.themes.alimentationconsomation
http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Ebooks-gratuits+Environnement-et-ecologie/0.html
http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Ebooks-gratuits+Environnement-et-ecologie/0.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://www.notre-planete.info/ecologie/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/ecologie_133/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
http://www.wikio.fr/economie/agriculture/sylviculture
http://www.thefreedictionary.com/sylviculture
http://www.agroparistech.fr/coursenligne/sylviculture/sylviculture.html
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
2. Stankevičienė S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Akademija. 
3. Husson Jean-Pierre, (1995). Les Forets françaises. 
4. Champion P.,(2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
5. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 

Papildomi mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos studentams: 
1. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
2. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.,(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture 
4. http://www.fcba.fr/biotechnologie/ 
5. http://www.wikio.fr/economie/agriculture/sylviculture 
6. http://www.thefreedictionary.com/sylviculture 
7. http://www.agroparistech.fr/coursenligne/sylviculture/sylviculture.html 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:  

a. < http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=520 >. 
2. Stankevičienė, S. (2005). Les arbres de nos forêts et l’environnement. Kaunas, Akademija. 
3. Richard, M. (1997). Agriculture générale. Techniques modernes. Paris. 
4. Roles des forets [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą          < 

http://envol-vert.org/archives/les-services-rendus-par-la-foret> . 
5. Sylviculture [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d. ],  prieiga per internetą                                      

< http://www.banque-pdf.fr/fr_sylviclture.html#ici >. 
6. Perspectives pour l‘environnement [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d.], prieiga per 

internetą: <http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f11.htm >. 
7. Ecosystemes [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:                                                                   

< http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Synthese_Rapport_Final_MEA20100204.pdf> . 

8. Conservation et utisation des forets [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per 
internetą: < http://www.fao.org/docrep/w2149f/w2149f02.htm > .  

9. Statistque et l‘analyse [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-donnees/> . 

10. Biodiversite forestiere [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:                                               
< http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-fr.pdf  > . 

11. Problemes ecologiques [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 
http://www.affection.org/problemes-ecologiques_26101_album_photo/>  . 

12. Apprendre le francais [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:< 
http://www.laits.utexas.edu/fi/ >. 

13. Page francaise [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:          < 
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm  >. 

14. Francais des affaires [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: <  
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php > . 

15. Animaux de la foret [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:                                             
< http://www.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/animaux/@@index.htm> .  

16. Ecologie et environnement [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: < 
http://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp >. 

17. Page francaise [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą:               
<http://www.lepointdufle.net/specialite.htm >. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
http://www.wikio.fr/economie/agriculture/sylviculture
http://www.thefreedictionary.com/sylviculture
http://www.agroparistech.fr/coursenligne/sylviculture/sylviculture.html
http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=520
http://envol-vert.org/archives/les-services-rendus-par-la-foret
http://www.banque-pdf.fr/fr_sylviclture.html#ici
http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f11.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Synthese_Rapport_Final_MEA20100204.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_Synthese_Rapport_Final_MEA20100204.pdf
http://www.fao.org/docrep/w2149f/w2149f02.htm
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-donnees/
http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-fr.pdf
http://www.affection.org/problemes-ecologiques_26101_album_photo/
http://www.laits.utexas.edu/fi/
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/animaux/@@index.htm
http://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
http://www.lepointdufle.net/specialite.htm
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* Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. OCDE, (2009). Bien et services enviromentaux. 
2. Lahmidi, Z. (2005). Sciences-techniques.com. France. 
3. Delpech, R., Dume, G., Galmiche, P.(1995) Vocabulaire. Typologie de stations forestières. 
4. Champion, P. (2003).La France de la technologie science, ingénierie, innovation. 
5. Husson Jean-Pierre. (1995). Les Forets françaises. Paris. 
6. Dauphin, J., Roumagnac, J. 2010. Correspondance agricole. Paris. 
7. Tournier, J., Panchon, M. (1998). Manuel de sciences e'conomiques et humaines. Paris. 
8. Plusieurs auteurs. ( 2011).Le rechauffement climatique. 
9. Petružis, G. (1997). Dictionnaire de la chasse. Vilnius: Enciklopedija. 
10. Plusieurs auteurs. ( 2004). A chacun sa nature. 

*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. S. Stankevičienė, Kalbų katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: lekt. S. Stankevičienė, Kalbų katedra, ASU. 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Aida Stiklienė, MEF prodekanė, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012-11-07, protokolas Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2012-11-23, protokolo Nr.2. 
 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 
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Kalbų katedra 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: KEKAB020 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialybės vokiečių kalba (C1 – 5 lygis) 
Pavadinimas anglų kalba: German for Specific Purposes (C1, level 5) 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
* Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų įvadinei paskaitai 2 val.,  pratyboms 42 val., 
konsultacijoms 2 val., egzaminavimui 2 val., savarankiškam darbui 32 val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Pratybos 44 Atsiskaitymas už pratybų darbus (APr) 12 
Konsultacijos 2 Individualus darbas 4 
Egzaminas 2 Komandinis darbas 8 
  Testai  4 
  Pasirengimas egzaminui 4 
 
* Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 2  Pasirengimas kontroliniam darbui 4 
Pratybos 42 Pasirengimas pratyboms 24 
....iš jų nuotoliniu būdu 42 Pasirengimas egzaminui 4 
Konsultacijos 2   
....iš jų nuotoliniu būdu 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Miestų ir 

rekreacinė miškininkystė 
Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Studentai turi perprasti rekreacinės miškininkystės, miškininkystės ir aplinkosauginę 
terminiją, išmokti taikyti specialybės kalbai būtinas gramatines kategorijas ir struktūras, įgyti intensyvaus 
skaitymo įgūdžius. Komunikuoti aktualiomis specialybės temomis. Lavinti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Įgyta B2 lygmens vokiečių kalbos kompetencija. 
Dalyko studijų rezultatai:  
   Studento žinios ir supratimas: Perpras specialiąją terminologiją, specialybės tekstų ir gramatinių struktūrų 
specifiką, situacijų analizės strategiją. Išmanys specialybės tekstų ypatumus, pranešimo rengimo ir pristatymo 
metodiką, jos taikymo galimybes. 
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   Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės sisteminti ir analizuoti surinktą informaciją, reikšti savo mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. Gebės pasiruošti ir pristatyti pranešimus, parašyti jų santraukas bei dalyvauti 
diskusijose. Išmoks savarankiškai naudotis specialiosios informacijos šaltiniais, juos sisteminti ir pritaikyti 
praktikoje. 
   Vertybinės nuostatos: Ugdys kūrybiškumą, toleranciją ir atvirumą pasauliui. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Pagrindinių specialybės kalbos sąvokų supratimas ir vartojimas vokiečių kalba. 
2. Komunikacijos gebėjimai diskutuojant. 
3. Pranešimo specialybės tema parengimo ir pateikimo kokybė. 
4. Gebėjimas suprasti specializuotus tekstus, sisteminti ir pateikti surinktą informaciją. 

Dalyko turinys: 
    *  Paskaitos:  
Įvadinės paskaitos (2 val.) metu studentai supažindinami su dalyku bei jo tikslu, siekiamais rezultatais, studijų 
bei vertinimo struktūra, vertinimo kriterijais ir nuotolinio mokymosi sistema Moodle. 
      Pratybos: 
Miškininkystė 

1. Miško reikšmė ir funkcijos. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
2. Miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
3. Miško paukščiai ir žvėrys. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
4. Biologinės įvairovės išsaugojimo ir ūkinės veiklos subalansuota plėtra. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 

0,57) 
5. Miškų naudojimas, atkūrimas ir apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
6. Ozonas, klimatas ir miškai. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
7. Invazinės rūšys. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 

Taikomoji ekologija 
1. Ekologijos mokslas -  žmogaus, gyvųjų būtybių ir aplinkos tarpusavio sąveika. Ekologijos mokslo 

aktualumas bei raida Lietuvoje. (Pr 6, APr 2, In 2, T 0,67, E 0,67) 
2. Aplinkotyra, ekologija, gamtosauga - profesijos aktualios dabarties visuomenėje. (Pr 6, APr 2, In 

1, T 0,67, E 0,67) 
3. Kompiuterinių  technologijų panaudojimas ekologijoje. (Pr 6, APr 2, In 1, T 0,67, E 0,67) 
4. Bioįvairovės ir genetinių išteklių išsaugojimo svarba, didėjantį augalų bei gyvūnų rūšių nykimą 

įtakojantys veiksniai bei faktoriai. (Pr 8, APr 2, Ik 2, T 0,67, E 0,67) 
5. Nykstančios augalų bei gyvūnų rūšys. Raudonoji knyga, saugomos teritorijos, rezervatai, bei juos 

reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje ir pasaulyje. (Pr 8, APr 3, Ik 2, T 0,67, E 0,67) 
6. Ekosistemų struktūra, savybes, funkcijos ir procesai vykstantys jose. (Pr 8, APr 3, Ik 2, E 0,67) 

Miestų ir rekreacinė miškininkystė 
1. Žmogaus ir aplinkos tarpusavio sąveika. (Pr 6, APr 1, In 2, T 0,57,E 0,57) 
2. Rekreacijos objektas ir subjektas, jos rūšys. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
3. Ūkinės veiklos subalansuota plėtra ir rekreacija. (Pr 7, APr 2, Ik 2, T 0,57,E 0,57) 
4. Miestų ir priemiesčių miškų, parkų, kitų želdynų ir želdinių funkcijos ir priežiūros ypatumai. (Pr 6, 

APr 1, In 2, T 0,57, E 0,57) 
5. Rekreacinių teritorijų planavimas. (Pr 6, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 0,57) 
6. Gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas ir racionalus panaudojimas. (Pr 7, APr 2, Ik 1, T 0,57, E 

0,57) 
7. Biologinė įvairovė ir jos apsauga. (Pr 6, APr 2, Ik 2, T 0,57, E 0,57) 
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Dalyko studijų metodai: Pasirengimo pratyboms metodai: vadovėlių tekstų, dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių savarankiška analizė, probleminių kalbos situacijų sprendimas, tipinių klaidų analizė. 
Taikomi aktyvieji mokymo metodai (diskusijos, pranešimai, atvejo analizės), formuojantys komunikacinius 
įgūdžius. Komunikaciniai metodai yra pagrįsti įvairiomis kooperuoto mokymo struktūromis (darbas poromis 
ir komandomis, profesinio žaidimo, varžybų, galvosūkių  principais). Ypatingas dėmesys skiriamas 
komandiniam darbui. Individualios užduotys atliekamos raštu ir žodžiu. Konsultacijos vykdomos pagal 
dėstytojo individualų darbo grafiką. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Individualus darbas 0,1 4 sav., 14 sav. 
Komandinis darbas 0,1 8 sav. 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 Kiekvienoms pratyboms 
Testai 0,2 7 sav., 13 sav. 
Egzaminas  0,3 15 sav. 
 

* Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,5 1 sav., 2 sav., 3 sav., 4 sav., 5 sav., 
6 sav., 8 sav., 9 sav., 10 sav., 11 

sav. 
Kontrolinis darbas (Testai) 0,2 7 sav., 12 sav. 

Egzaminas 0,3 13 sav. 
 
Dėl kalbos mokymosi specifikos egzaminui taikomas svorio koeficientas – 0,3. Toks mažesnis koeficientas 
skatina kalbos mokytis sistemingai ir motyvuotai, o egzamino rezultatas yra objektyvesnis (pagal šią struktūrą 
turi būti teigiamas). Vertinant komandinę užduotį, atsižvelgiama į kiekvieno studento indėlį šiame darbe, kurį 
specialiomis anketomis įvertina komandos nariai, o kitų komandų dalyviai jas komentuodami. Vėliau 
dėstytojas įvertina jos atlikimą ir nustato gautų pažymių vidurkį. 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos specialiąją 
terminologiją lietuvių/ 
užsienio kalba 

Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką ir situacijų 
analizės strategiją. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, jos 
taikymo galimybes. 

Specialybės tekstų  
analizė, probleminių 
kalbos situacijų 
sprendimas, tipinių klaidų 
analizė. 

Kalbos vartosenos testas.  
 
 
Egzaminas 
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Aiškiai formuluojant 
mintis bendrauti, 
dalyvauti diskusijose 
ir rengti pranešimus 
žodžiu bei raštu tiek 
lietuvių, tiek užsienio 
kalbomis įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose.  

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo analizė. 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
 
Egzaminas 

Dirbti savarankiškai ir 
komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Aktyvieji metodai – 
diskusijos, pranešimai, 
atvejo analizė. Autentiškų 
įrašų klausymas ir 
aptarimas. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 

**Savarankiškai 
mokysis ir nuolat 
ugdys savo 
profesionalumą, 
kūrybiškai ir kritiškai 
mąstyti 

Išmoks savarankiškai 
naudotis specialiosios 
informacijos šaltiniais, 
juos sisteminti ir 
pritaikyti praktikoje. 
Perpras specialiąją 
terminologiją, 
specialybės teksto bei 
gramatikos struktūrų 
specifiką ir situacijų 
analizės strategiją. 
Išmanys specialybės 
tekstų ypatumus, 
pranešimo rengimo ir 
pristatymo metodiką, jos 
taikymo galimybes 

Specialybės tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Probleminių kalbos 
situacijų sprendimas, 
tipinių klaidų analizė 

Individuali užduotis – 
aktualios specialybės 
temos pristatymas. 
 
Individuali užduotis – 
pranešimo specialybės 
tema santraukos 
rašymas. 
 
Kalbos vartosenos testas.  
 
 
Egzaminas 
 

**Dirbti savarankiškai 
ir komandoje, kurti ir 
konsoliduoti 
aplinkinius bendrai 
veiklai 

Sistemins ir analizuos 
surinktą informaciją. 
Išmoks reikšti savo 
mintis ir požiūrį 
specialybės temomis. 
Gebės pasiruošti ir 
pristatyti pranešimus, 
parašyti jų santraukas bei 
dalyvauti diskusijose.  

Vadovėlių tekstų, 
dalomosios medžiagos ir 
internetinių šaltinių 
savarankiška analizė. 
Tipinių klaidų analizė. 
Kooperuotas mokymas 
varžybų, galvosūkių 
principais. Aktyvieji 
metodai – diskusijos, 
pranešimai, atvejo analizė. 

Komandinė užduotis – 
pranešimas aktualia 
specialybės tema ir jo 
aptarimas. 
 
Testas. 
 
Egzaminas 
 

** Taikoma tik Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 

1. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, Land- und 
Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, Leinweber, Peter. 
Spektrum Akademischer Verlag 2011. 



 87 

2. Ökologie (Gebundene Ausgabe). Colin R. Townsend, John L. Harper. Springer – Lehrbuch 2002. 
3. S. Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007. 
4. Lehrbuch der Bodenkunde (Gebundene Ausgabe). Scheffer Fritz, Schachtschabel Paul. Spektrum 

Akademischer Verlag, Heidelberg 2009. 
5. Erneubare Energien von Christine Wörlen. Verlag Herder 2010. 

Papildomi mokymosi šaltiniai taikomosios ekologijos studijų programos studentams: 
1. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft. Ulmer, Stuttgart 1990. 

Band. 1557.  
2. Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag- 2007. 
3. Webseite des Departaments für Wald- und Bodenwissenschaften der Universität für Bodenkultur 

Wien. 
4. Webpräsenz der Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät für Forst-, Geo- und 

Hydrowissenschaften der TU Dresden. 
5. Webpräsenz der Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement der TU 

München. 
 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 
1. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, Land- und 

Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, Leinweber, Peter. 
Spektrum Akademischer Verlag 2011. 

2. Waldwirtschaft heute. Gilge Harald, Grulich Herbert .AV Buch 2010. 
3. S.Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007.  
4. Der Forstwirt (Gebundene Ausgabe). Jörg van der Heide. Ulmer-Verlag 2004. 
5. Waldpflege und Waldbau. Für Studium und Praxis. Mit einem Abschnitt über Naturschutz im Wald. 

Rittershofer Fredo. Gisela Rittershofer Verlag 1999. 
6. Lehrbuch der Forstwissenschaft, Walther Ludwig (German Edition) Nabu Press-2010. 

Papildomi mokymosi šaltiniai miškininkystės studijų programos studentams: 
1. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft.Ulmer,Stuttgart 1990. Band. 

1557.  
2. Langenscheidt Fachwörterbuch. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau. Deutsch-Englisch. Mühle 

Peter.Langenscheidt –Longman Verlag 1994. 
3. Webseite des Departaments für Wald- und Bodenwissenschaften der Universität für Bodenkultur 

Wien. 
4. Webpräsenz der Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät für Forst-, Geo- und 

Hydrowissenschaften der TU Dresden. 
5. Webpräsenz der Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement der TU München. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, Land- und 
Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, Leinweber, Peter. 
Spektrum Akademischer Verlag 2011. 

2. Waldwirtschaft heute. Gilge Harald, Grulich Herbert .AV Buch 2010. 
3. S.Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007.  
4. Der Forstwirt (Gebundene Ausgabe). Jörg van der Heide. Ulmer-Verlag 2004. 
5. Waldpflege und Waldbau. Für Studium und Praxis. Mit einem Abschnitt über Naturschutz im Wald. 

Rittershofer Fredo. Gisela Rittershofer Verlag 1999. 
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6. Lehrbuch der Forstwissenschaft, Walther Ludwig (German Edition) Nabu Press-2010. 
Papildomi mokymosi šaltiniai miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos studentams: 

1. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft.Ulmer,Stuttgart 1990. 
Band. 1557.  

2. Langenscheidt Fachwörterbuch. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau. Deutsch-Englisch. 
Mühle Peter.Langenscheidt –Longman Verlag 1994. 

3. Webseite des Departaments für Wald- und Bodenwissenschaften der Universität für Bodenkultur 
Wien. 

4. Webpräsenz der Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät für Forst-, Geo- und 
Hydrowissenschaften der TU Dresden. 

5. Webpräsenz der Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement der TU 
München. 

 
* Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Dalyko dėstytojo parengta mokomoji medžiaga virtualioje mokymo aplinkoje Moodle 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: 
<http://moodle.asu.lt/moodle/course/view.php?id=5>. 

2. Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, Land- und 
Forstwirte, Geo- und Umweltwissenschaftler. Blume, Hans Peter, Stahr, Karl, Leinweber, Peter. 
Spektrum Akademischer Verlag 2011. [interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d. ],  prieiga per 
internetąhttp://www.worldcat.org/title/bodenkundliches-praktikum-eine-einfuhrung-in-
pedologisches-arbeiten-fur-okologen-insbesondere-land-und-forstwirte-und-fur-
geowissenschaftler/oclc/755974430?ht=edition&referer=di . 

3. Ökologie (Gebundene Ausgabe). Colin R. Townsend, John L. Harper. Springer – Lehrbuch 2002 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013m. gegužės 20 d.], prieiga per internetą: < 
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologische_%C3%96konomie >. 

4. Lehrbuch der Bodenkunde (Gebundene Ausgabe). Scheffer Fritz, Schachtschabel Paul. Spektrum 
Akademischer Verlag, Heidelberg 2009 [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga 
per internetą: <.  http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/104778814.pdf >. 

5. Erneuerbare Energien von Christine Wörlen. Verlag Herder 2010.  [interaktyvus], [žiūrėta 2013 
m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < http://www.erneuerbare-energien.de/ >. 

6. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft. Ulmer, Stuttgart 1990. 
Band. 1557 [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: http://www6.fh-
eberswalde.de/forst/forstnutzung/diplom_fowi/homepage/dokumente/Vorlesungen/vorlesung%20
1.pdf >. 

7. Waldwirtschaft heute. Gilge Harald, Grulich Herbert .AV Buch 2010 [interaktyvus], [žiūrėta 2013 
m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < 
http://81.169.129.52/page.php?katid=288&PHPSESSID=3885f1e9cb916be905a91da16dba8f92 
>. 

8. Waldpflege und Waldbau. Für Studium und Praxis. Mit einem Abschnitt über Naturschutz im 
Wald. Rittershofer Fredo. Gisela Rittershofer Verlag 1999 [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. 
gegužės 20 d. ], prieiga per internetą: < http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldbau/. 
>. 

9. Lehrbuch der Forstwissenschaft, Walther Ludwig (German Edition) Nabu Press-2010 
[interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d. ], prieiga per internetą:< 
http://books.google.lt/books/about/Lehrbuch_der_Forstwissenschaft.html?id=7RsDAAAAYAAJ
&redir_esc=y  >. 

 
* Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag- 2007.  
2. http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home . 

http://www.worldcat.org/title/bodenkundliches-praktikum-eine-einfuhrung-in-pedologisches-arbeiten-fur-okologen-insbesondere-land-und-forstwirte-und-fur-geowissenschaftler/oclc/755974430?ht=edition&referer=di
http://www.worldcat.org/title/bodenkundliches-praktikum-eine-einfuhrung-in-pedologisches-arbeiten-fur-okologen-insbesondere-land-und-forstwirte-und-fur-geowissenschaftler/oclc/755974430?ht=edition&referer=di
http://www.worldcat.org/title/bodenkundliches-praktikum-eine-einfuhrung-in-pedologisches-arbeiten-fur-okologen-insbesondere-land-und-forstwirte-und-fur-geowissenschaftler/oclc/755974430?ht=edition&referer=di
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologische_%C3%96konomie
http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/104778814.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/
http://www6.fh-eberswalde.de/forst/forstnutzung/diplom_fowi/homepage/dokumente/Vorlesungen/vorlesung%201.pdf
http://www6.fh-eberswalde.de/forst/forstnutzung/diplom_fowi/homepage/dokumente/Vorlesungen/vorlesung%201.pdf
http://www6.fh-eberswalde.de/forst/forstnutzung/diplom_fowi/homepage/dokumente/Vorlesungen/vorlesung%201.pdf
http://81.169.129.52/page.php?katid=288&PHPSESSID=3885f1e9cb916be905a91da16dba8f92
http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldbau/
http://books.google.lt/books/about/Lehrbuch_der_Forstwissenschaft.html?id=7RsDAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://books.google.lt/books/about/Lehrbuch_der_Forstwissenschaft.html?id=7RsDAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home
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3. S. Statkevičienė. Fachtexte und Űbungen / Metodinė medžiaga. Akademija, 2007. 
4. Einführung in die Forstwissenschaft. Zundel Rolf, UTB für Wissenschaft. Ulmer, Stuttgart 1990. 

Band. 
 
 
 
*Ištęstinių studijų studentams, besimokantiems nuotoliniu būdu (Moodle) 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. R. Balčiūnaitė, Kalbų katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. A. Urbaitė, Kalbų katedra, ASU. 
Aprašą parengė: lekt. A. Urbaitė, Kalbų katedra, ASU. 
 
Recenzentai:  
Katedros recenzentas: lekt. I. Kildienė, Kalbų katedra, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. A. Stiklienė, MEF prodekanė, ASU. 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2012-11-07, prot. Nr. 3 (129). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2012-11-23, prot. Nr.2. 
 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAEB034 
Pavadinimas lietuvių kalba: Bendroji chemija 
Pavadinimas anglų kalba: General Chemistry 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditai, 106 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 64 val., savarankiškam darbui 
42 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 30 Pasirengimas kontroliniam darbui 11 
Laboratoriniai darbai 31 Pasirengimas laboratoriniams darbams  10 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Dalyko tikslas: suteikti žinių apie svarbiausius chemijos mokslo teiginius, dėsnius, cheminių elementų ir jų 
junginių savybes, cheminių procesų ir reiškinių esmę bei eksperimentinio darbo laboratorijoje įgūdžių. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: šio dalyko studijoms studentai turi žinoti svarbiausias chemijos 
sąvokas ir dėsnius, pažinti cheminių elementų ir svarbiausių jų junginių savybes, mokėti rašyti cheminių 
reakcijų lygtis.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir jų taikymas: baigę šio dalyko studijas, studentai susiformuos chemijos žinių sistemą, 
apimančią svarbiausius chemijos faktus, sąvokas, dėsningumus ir teorijas, supras ir mokės teisingai vartoti 
chemijos sąvokas ir terminus; žinos pagrindinius cheminius procesus, vykstančius gamtoje, jų reikšmę, 
kiekybinę išraišką ir įtaką žmogui ir aplinkai. Studentai įgis žinias apie neorganinių, organinių, 
metaloorganinių junginių nomenklatūrą, struktūrą, klasifikaciją, svarbesnių junginių savybes, jų gavimą bei 
panaudojimą.  
Gebėjimai ir įgūdžiai: įgys cheminių eksperimentų planavimo ir atlikimo laboratorijoje įgūdžių, rezultatų 
vertinimo ir jų apibendrinimo proceso įgūdžių; gebės saugiai naudotis cheminiais indais bei laboratorine 
įranga, interpretuoti laboratorinius duomenis juos taikant praktikoje; gebės pritaikyti chemijos žinias 
profesinėms, saugos bei aplinkosauginėms problemoms spręsti, susiejant jas su kitų sričių žiniomis. Įgytos 
žinios ir praktiniai gebėjimai bus reikalingi daugelio kitų dalykų tolimesnėse studijose bei profesinėje 
veikloje. 
Vertybinės nuostatos: nuostata nuolat mokytis, ruoštis gyventi informacinės visuomenės sąlygomis; pagarba 
gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti; domėjimasis aplinkos 
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komponentais bei jų kokybe, chemijos mokslo ir biotechnologijų laimėjimais; gebėjimas kritiškai mąstyti, 
kūrybiškai dirbti.  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas; 
3. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
4. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  
5. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:30/21 val. 

1. Įvadas. Trąšų gamyba Lietuvoje (2/1 val.). 
2. Biokuro termochemija (2/1 val.). 
3. Reakcijų greitis ir pusiausvyra. Cheminė katalizė ir biokatalizė (2/2 val.). 
4. Stambiadispersinės ir koloidinės sistemos (2/1 val.). 
5. Tikrieji tirpalai, vanduo (2/2 val.). 
6. Elektrolitų tirpalai (2/1 val.).  
7. Druskų hidrolizė. Buferiniai tirpalai (2/2 val.). 
8. Oksidacijos-redukcijos reakcijos (2/1 val.). 
9. Galvaniniai ir elektrolizės procesai. Korozija (2/2 val.). 
10. Biogeniniai elementai, jų ciklai gamtoje (2/2 val.). 
11. Kokybinės ir kiekybinės analizės pagrindai (4/2 val.). 
12. Kompleksiniai-koordinaciniai junginiai (2/2 val.). 
13. Organiniai junginiai ir polimerinės medžiagos (4/2 val.).  

 
   Laboratoriniai darbai: 

1. Darbų sauga laboratorijoje, laboratoriniai indai ir įranga (1 val.).  
2. Stechiometriniai skaičiavimai ir netirpaus junginio gavimas (3 val.).  
3. Įvairių koncentracijų tirpalų ruošimas ir skiedimas (3 val.).  
4. Druskų hidrolizė (3 val.). 
5. Katijonų-anijonų mišinio kokybinė analizė (3 val.).  
6. Kompleksometrinė kiekybinė analizė (3 val.).  
7. Spektrofotometrinė kiekybinė analizė (3 val.). 
8. Jonometrinė vandens analizė (pH, nitratai) (3 val.). 
9. Alkoholių, aldehidų, karboksirūgščių ir riebalų savybės (3 val.). 
10. Angliavandenių savybės (3 val.). 
11. Aminų, aminorūgščių, baltymų savybės (3 val.). 

Pasiruošimas laboratorinių darbų gynimui (kas antrą savaitę) – (2 val. x 5 = 10 val.) 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos skaitomos probleminiu, vizualizuotu dėstymo metodu, teorinės žinios derinamos su diskusijomis, 
kurioms temos pateikiamos iš anksto. Dalis teorinės medžiagos įsisavinama savarankiškai studijuojant 
nurodytą literatūrą. Studentui ar studentų grupei pristatant paruoštą medžiagą, organizuojama visų paskaitoje 
dalyvaujančių studentų diskusija.   
Teorinės žinios įsisavinamos ir pagilinamos atliekant laboratorinius darbus. Laboratorinių darbų tematika 
derinama su paskaitų tematika: darbai atliekami tik išklausius atitinkamos temos teorinį kursą. Laboratorinio 
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darbo metu pakartotinai pateikiama trumpa teorinė dalis, būtina atlikti laboratorinį darbą. Studentams 
pateikiami paruošti laboratorinių darbų aprašymai, kuriuose studentai surašo gautus rezultatus, atlieka 
skaičiavimus (jei numatyta užduotyje) ir pateikia išvadas. Laboratorinius darbus studentai atlieka pogrupiais,  
darbo rezultatai aptariami diskutuojant mažose grupėse. Laboratorinių darbų gynimui yra paruoštos 
individualios užduotys. Atsiskaitoma raštu, atsakant į pateiktus klausimus. Atsiskaitymas vertinamas pažymiu. 
Semestro bėgyje taip pat rašomas kontrolinis darbas - žinių ir gebėjimų, įgytų išėjus tam tikrą dalyko dalį, 
įvertinimui. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Pasiekimų vertinimui taikoma dešimties 
balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Kas antrą savaitę vykdomas laboratorinių darbų gynimas (5). 
Laboratoriniai darbai bei kontrolinis darbas vertinami atskirai 10 balų sistemoje. Neapgynus 4 darbų iš eilės 
naujo laboratorinio darbo daryti nebeleidžiama. Jei kontrolinis darbas įvertinamas pažymiu 6 (patenkinamai) 
ar daugiau ir, jei gautas pažymys tenkina studentą, per galutinį atsiskaitymą (egzaminą) už tą dalį atsiskaityti 
nereikia. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas* 0,25 8-9 semestro savaitę 
Laboratoriniai darbai 0,25 Po dviejų laboratorinių darbų (5) 
Egzaminas** 0,5 Semestro pabaigoje 
∗Kontrolinis darbas neperrašomas 
∗∗Egzamino ir laboratorinių darbų vertinimas galutiniam vertinimui turi būti teigiamas. 
 
Studentų savarankiškas darbas: 

Savarankiško darbo formos Apimtis, val. 
Pasiruošimas kontroliniam darbui 11 
Pasiruošimas laboratoriniams darbams 10 
Pasiruošimas egzaminui 21 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Žinios ir jų taikymas 
Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius ir cheminius 
metodus, sprendžiant 
miškininkystės 
gamybines bei 
aplinkosaugines 
problemas. 

Baigę šio dalyko studijas, 
studentai susiformuos chemijos 
žinių sistemą, apimančią 
svarbiausius chemijos faktus, 
sąvokas, dėsningumus ir teorijas, 
supras ir mokės teisingai vartoti 
chemijos sąvokas ir terminus; 
žinos pagrindinius cheminius 
procesus, vykstančius gamtoje, jų 
reikšmę, kiekybinę išraišką ir įtaką 
žmogui ir aplinkai. Studentai įgis 
žinias apie neorganinių, organinių, 
metaloorganinių junginių 
nomenklatūrą, struktūrą, 
klasifikaciją, svarbesnių junginių 
savybes, jų gavimą bei 

Paskaitos, 
kontrolinis darbas, 
diskusijos, 
savarankiškas 
darbas. 

Kontrolinis darbas, 
laboratorinių darbų 
atlikimas ir gynimas, 
egzaminas. 
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panaudojimą. 
 

Tyrimų vykdymo 
gebėjimai 
Planuoti mokslinius ar 
technologinius 
tyrimus, interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus. 

Įgys cheminių eksperimentų 
planavimo ir atlikimo 
laboratorijoje įgūdžių, rezultatų 
vertinimo ir jų apibendrinimo 
proceso įgūdžių; gebės saugiai 
naudotis cheminiais indais bei 
laboratorine įranga, interpretuoti 
laboratorinius duomenis juos 
taikant praktikoje; gebės pritaikyti 
chemijos žinias profesinėms, 
saugos bei aplinkosauginėms 
problemoms spręsti, susiejant jas 
su kitų sričių žiniomis. Įgytos 
žinios ir praktiniai gebėjimai bus 
reikalingi daugelio kitų dalykų 
tolimesnėse studijose bei 
profesinėje veikloje. 
 

Paskaitos, praktinių 
įgūdžių 
formavimas 
laboratorinių darbų  
metu, diskusijos, 
savarankiškas 
darbas. 

Laboratorinių darbų 
atlikimas ir gynimas. 

Vertybinės nuostatos 
Pagarba gamtai, 
racionaliam jos 
išteklių naudojimui... 

Nuostata nuolat mokytis, ruoštis 
gyventi informacinės visuomenės 
sąlygomis; pagarba gamtai kaip 
neatsiejamai mūsų gyvenimo 
aplinkai, kurią būtina saugoti ir 
tausoti; domėjimasis aplinkos 
komponentais bei jų kokybe, 
chemijos mokslo ir 
biotechnologijų laimėjimais; 
gebėjimas kritiškai mąstyti, 
kūrybiškai dirbti.  
 

Paskaitos, 
diskusijos, 
savarankiškas 
darbas. 

Kontrolinis darbas, 
laboratorinių darbų 
atlikimas ir gynimas, 
egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Brazauskienė D., Pukelienė D. Neorganinė chemija. - V., 1989. – 317 p. 
2. Buinevičienė G. ir kt. Bendroji chemija. - V., 1991. - 375 p. 
3. Baltrušis R., Dienys G. ir kt. Organinė chemija. – V.: Aldorija, 1999. – 278 p. 
4. Petroševičiūtė O. Bendroji chemija. – KTU, 1997. – 90 p. 
5. Bartaševičienė B., ir kt. Chemija ir cheminė analizė: mokomoji knyga. // Akademija, 2009. – 103 p. 
6. Metodiniai patarimai organinės chemijos laboratoriniams darbams. II leidimas. – Parengė 

V.Gražulevičienė, G.Rutkauskienė, J.Vedegytė. – Kaunas-Akademija, 2004. – 42 p. 
7. Bendroji chemija, laboratorinių darbų aprašas. [Prieiga per internetą: 

http://www.lzuu.lt/fmsi/chem/lt/34029] 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Brazauskienė D.M. Agroekologija ir chemija. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004. – 208 p. 
2. Janickis V., Kreivėnienė N. Neorganinės chemijos teoriniai pagrindai,  praktikos darbai ir uždaviniai. 

– Kaunas: Technologija, 2004. – 166 p. 
3. Bartaševičienė B., Paulauskas V. Neorganinių junginių klasės. Metodiniai patarimai. II leidimas.–

LŽŪU, 2004.–23 p. 

http://www.lzuu.lt/fmsi/chem/lt/34029
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4. Chemijos uždavinynas (AF, MF, ŽŪIF ir VŪŽF studentams). – Parengė B.Bartaševičienė, 
D.Brazauskienė ir kt. – Akademija, 2003. – 80 p. 

5. Bartaševičienė B., Paulauskas V. Neorganinių junginių reakcijos: papildoma mokomoji medžiaga. - 
LŽŪU, 2010. – 51 p. 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. V. Paulauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. J. Vedegytė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. V. Paulauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. B.L. Bartaševičienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr.A. Stiklienė, MEF prodekanė, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-08-28, protokolo Nr.9 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje,  
2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki:    2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos chemija ir toksikologija 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental chemistry and toxicology 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 44 Pasirengimas laboratoriniams darbams  34 
Laboratoriniai darbai 36 Pasirengimas seminarui 10 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji (bakalauro) Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: suformuoti teorinę aplinkos ekosistemų taršos žinių sistemą, lavinti aplinkos tyrimo 
metodų bei informacinių technologijų taikymo praktikoje galimybes atskirų gamtos komponentų aplinkos 
kokybės vertinimui (antrasis dalinis tikslas). 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti bendrosios chemijos, specialiosios fizikos, 
bendrosios ekologijosi dalykų studijos. 
 
Dalyko studijų rezultatai: Žinoti ir taikyti matematinius, fizikinius ir cheminius metodus, statistinę analizę, 
sprendžiant aplinkos pažinimo ir apsaugos problemas. 
 
Dalyko turinys: 
Žinios: 

• Aplinkos sąvokos. Natūralūs ir sintetiniai cheminiai elementai ir junginiai aplinkoje, jų migracija, 
virsmai, kaupimasis; 

• Oro teršalų klasifikacija ir šaltiniai. Oro taršos įtaka aplinkai (žemės ūkio produktų gamybai, žmogui); 
• Gamtinių vandenų sudėtis ir savybės. Vandens ir dirvožemio tarša ir jos šaltiniai. Kompleksinė oro, 

vandens ir dirvožemio taršos įtaka aplinkai; 
• Aplinkos kokybės rodikliai, tyrimo metodai; 
• Cheminių medžiagų toksiškumas, toksinių medžiagų patekimo ir veikimo principai, būdai ir 

pasekmės. 
• Kompleksinis įvairių toksinių medžiagų poveikis aplinkai ir žmogui, neigiamo poveikio mažinimo 

galimybės. Aplinkos kokybę ir taršą reglamentuojantys teisės aktai. 
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Specialieji gebėjimai: 
• Derinti ekosistemų taršai vertinti priežastingumo-pasekmingumo principą. 
• Taikyti kompleksinius aplinkos tyrimo metodus, 
• Vertinti aplinkos kokybę pagal nustatytus rodiklius, teisinius ir norminius dokumentus. 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Asmeninis ir kūrybingas požiūris į aplinkos tausojimo galimybes; 
• Gebėjimas kolektyvinėje aplinkoje suderinti požiūrį ir darbą į sprendžiamas aplinkos problemas. 

 
Vertybinės nuostatos: 
Atsakomybė už savo požiūrį ir darbą. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių cheminių fizikinių procesų, vykstančių aplinkoje, 
dėsningumų ir principų įsisąvinimas ir taikymas praktikoje; išvadų apibendrinimų ir rekomendacijų 
formulavimas ir rengimas, pagrindinės ir papildomos literatūros įsisąvinimas ir pritaikymas laboratorinių ir 
kontrolinio darbo metu, gebėjimas logiškai ir sklandžiai pateikti įsisąvintas žinias žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 44/32 val. 

• Aplinkos sąvokos, kokybė, vertinimas. Natūralūs ir sintetiniai cheminiai elementai ir junginiai 
aplinkoje, jų migracija, virsmai, kaupimasis (5/4 val.); 

• Oro teršalų klasifikacija ir šaltiniai, cheminės reakcijos atmosferoje ir jų poveikis aplinkai (rūgštūs 
krituliai, šiltnamio dujos, ozonas stratosferoje ir troposferoje, lakūs organiniai junginiai, fotocheminė 
oksidacija). Oro taršos įtaka aplinkai (žemės ūkio produktų gamybai, žmogui) (8/8 val.); 

• Gamtinių vandenų sudėtis ir savybės. Vandens ir dirvožemio tarša ir jos šaltiniai. Fizikiniai-cheminiai 
procesai gamtiniuose vandenyse ir dirvožemyje. Vandens ir dirvožemio teršalai (biogeninės 
medžiagos, sunkieji metalai, pesticidai, organiniai ir neorganiniai teršalai). Kompleksinė oro, vandens 
ir dirvožemio taršos įtaka aplinkai (10/4 val.); 

• Aplinkos (oro, vandens, dirvožemio) kokybės rodikliai, tyrimo metodai: svorio, tūrio ir fizikiniai-
cheminiai (spektrinė analizė, chromatografija, elektrocheminė analizė) (8/8 val.). 

• Cheminių medžiagų toksiškumas. Toksikodinaminiai ir toksikokinetiniai principai, medžiagų 
patekimo būdai ir pasekmės (8/4 val.). 

• Kompleksinis įvairių toksinių medžiagų poveikis aplinkai ir žmogui, neigiamo poveikio mažinimo 
galimybės. Aplinkos kokybę ir taršą reglamentuojantys teisiniai ir norminiai dokumentai (5/4 val.). 

 
Laboratoriniai darbai:36/34 val. 

1. Tyrimo metodai naudojami aplinkos tyrimams (3/2 val.); 
2. Aplinkos mėginių parengimas cheminei analizei. Cheminės analizės tikslumas(3/2 val.); 
3. Svorio analizės metodo taikymas aplinkos tyrimuose(3/3 val.); 
4. Tūrio analizės metodo taikymas aplinkos tyrimuose(3/3 val.); 
5. Juslinės analizės metodo taikymas aplinkos tyrimuose (3/3 val.) 
6. Atominės spektrinės analizės metodų taikymas aplinkos tyrimuose (3/3 val.); 
7. Molekulinės spektrinės analizės metodų taikymas aplinkos tyrimuose (3/3 val.) 
8. Radioaktyvių medžiagų nustatymo metodai (3/3 val.); 
9. Chromatografijos taikymas aplinkos tyrimuose (3/3 val.); 
10. Elektrocheminių metodų taikymas aplinkos tyrimuose (3/3 val.); 
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11. Mikrobiologinės taršos nustatymo metodai (3/3 val.); 
12. Biokristalizacijos metodo taikymas aplinkos tyrimuose (3/3 val.). 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos – teorinių žinių suteikimui 
Laboratoriniai darbai – praktinių žinių įsisavinimui 
Seminaras – praktinių žinių analizei ir vertinimui. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už laboratorinius darbus ir seminarą 0,4 Atlikus laboratorinius darbus ir po 
dalyvavimo seminare 

Egzaminas 0,6 Semestro gale  
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais: 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius ir cheminius 
metodus, informacines 
technologijas, 
sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas. 

Fizikinių cheminių 
procesų klasifikacija  

Paskaitos, pagrindinės ir 
papildomos literatūros 
studija 

Trumpa probleminė –
apibendrinamoji 
diskusija 

Fizikinių cheminių 
procesų teoriniai 
pagrindai, jų taikymas 
praktikoje aplinkos 
stebėsenai įgyvendinti 

Paskaitos, pagrindinės 
literatūros studija, 
laboratoriniai darbai 

Trumpa probleminė –
apibendrinamoji 
diskusija, laboratorinių 
darbų atsiskaitymas 

Natūralūs ir sintetiniai 
cheminiai elementai ir 
junginiai aplinkoje, jų 
migracija, virsmai, 
kaupimasis, cheminių 
medžiagų toksiškumo 
vertinimas 

Paskaitos, pagrindinės 
literatūros studija 

Trumpa probleminė –
apibendrinamoji 
diskusija 

Sprendimų 
numatymas aplinkos 
taršos ir jos poveikio 
mažinimo 
problemoms 

Aplinkos rodiklių įtaka 
oro, vandens, dirvožemio 
ir augmenijos rodiklių 
kaitai 

Paskaitos, pagrindinės 
literatūros studija, 
laboratoriniai darbai 

Trumpa probleminė –
apibendrinamoji 
diskusija, laboratorinių 
darbų atsiskaitymas 

Aplinkos rodiklių įtaka 
žmogaus organizmui 

Paskaitos, pagrindinės 
literatūros studija 

 

   
Suprasti ir praktiškai 
taikyti aplinkos 
rodiklių nustatymo 
metodus, jų rezultatų 
pateikimas ir 
vertinimas pagal 

Praktinis darbas su 
laboratorine įranga 

Laboratoriniai darbai  

Mokslinių, spec. 
literatūros šaltinių studija, 
rengiant darbų išvadas ir 
rekomendacijas 

Paskaita, laboratoriniai 
darbai, papildomos 
literatūros studija 

Trumpa probleminė –
apibendrinamoji 
diskusija, laboratorinių 
darbų atsiskaitymas 
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teisinius dokumentus    
Etniniai moraliniai 
aspektai probleminėse 
diskusijose, pagarba 
dvasinėms kultūrinėms 
vertybėms 

Pilietinė ir moralinė 
atsakomybė, 
nepriklausomas požiūris 
ir pozicija 

Paskaita, seminaras Reziumuojanti -
probleminė  diskusija 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Lietuvninkas, Arvydas Aplinkos geochemija. Vilnius, Technika, 2012. 
2. Baltrėnas P., Butkus D., Oškinis V., Vasarevičius S., Zigmontienė A. „Aplinkos apsauga“, Vilnius, 

2008. 
3. Baird, Colin. Environmental chemistry : [featuring articles from Scientific American], 2012. 
4. Stine, Karen E. Principles of toxicology. Boca Raton, Fla. : CRC, 2006. 
5. Wright J.Environmental chemistry. London, 2003 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Europe senvironment. The fourth assessment. European Environment Agency, 2010. 
2. Paliulis D. Aplinkos taršos nustatymo metodai : mokomoji knyga; Vilnius: 2004. 
3. Conell W., Miller J. G. Chemistry and ecotoxicology of pollution, 1984. 

 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. D. Šileikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: lekt. dr. D. Šileikienė,  Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai:  
Instituto recenzentas: doc. dr. E. Sendžikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. V. Gražulevičienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
 

Dalyko kodas: MFITB068 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialioji fizika 
Pavadinimas anglų kalba: Special physics  
Dalyko apimtis: 4. kreditų, 106 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 64 val., savarankiškam darbui  42 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 34 Pasirengimas individualiam darbui 11 
...iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas laboratoriniams darbams  11 
Laboratoriniai darbai 27 Pasirengimas egzaminui 21 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: – supažindinti studentus su fizikos ir meteorologijos tiriamais reiškiniais, jų tyrimo 
metodais, išmokant racionaliai šiuos metodus taikyti praktinėje veikloje, supažindinti su pavojingų 
atmosferinių reiškinių prognozės metodais. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Chemijos, fizikos, informatikos ir matematikos žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  

Studento žinios ir supratimas:   Baigęs dalyko studijas studentas turi žinoti: fizikos ir meteorologijos tiriamus 
reiškinius. 

 Gebėjimai ir įgūdžiai: Išklausęs kursą studentas bus įsisavinęs fizikinius ir meteorologinius dirvožemio, oro, 
atmosferos ir saulės spinduliuotės parametrų tyrimo metodus ir  mokės šiuos tyrimo metodus  panaudoti 
praktinėje veikloje, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas. Sugebės atlikti medžių, augalų ligų, kenkėjų 
pasirodymo ir pagal vietinius požymius trumpalaikes orų prognozes. Studentai įgyja  gebėjimą  dirbti 
komandoje,  kūrybiškai, kritiškai mąstyti.  

Vertybinės nuostatos:  siekti darnios ūkinės veikos sąveikos su aplinkos apsauga.  

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Fizikos ir meteorologijos mokslų tikslų, uždavinių, pagrindinių Lietuvos teisinių aktų, normatyvinių 
dokumentų , reglamentuojančių   Lietuvos gamtos išteklių naudojimą ir jos   išsaugojimą,  suvokimas ir 
pagrindinių fizikos ir meteorologijos sąvokų supratimas bei vartojimas. 



 100 

2. Žinių apie  fizikos, biofizikos ir meteorologijos reiškinius ir jų tyrimų metodų panaudojimo aspektus 
įsisavinimas ir jų taikymas praktinėje veikloje:  

2.1. Įsisavinęs fizikos žinias, studentas galės sėkmingai studijuoti dirvotyrą, meteorologiją, kraštovaizdžio 
ekologiją ir kraštotvarką, informatika , GIS pagrindus, hidrobiologiją, ekologinę genetiką, bendrąją ekologiją 
ir kitus dalykus. Panaudodamas fizikinius tyrimo metodus, ekologas galės kūrybiškai savo žinias pritaikyti 
praktikoje, siekti darnios ūkinės veikos sąveikos su aplinkos apsauga. 
2.2. Bakalauras, išstudijavęs meteorologiją,  mokės naudotis meteorologine ir klimatine informacija, atlikti 
meteorologinius tyrimus ir prognozes. Šio modulio studijos leis lanksčiau organizuoti gamybą ne tik miške, 
bet visoje su gamta susijusioje darbinėje aplinkoje, sumažins galimus nuostolius esant nepalankiems ir 
pavojingiems orams. 

Dalyko turinys: 
   Paskaitos: (P – 18(AB)/16(NB); E - 21) 
1. Fizika 
1.1. Svyravimai ir bangos (P – 1/2, E – 1 val). 
1.2. Skysčių kinematika ir dinamika (P – 1/2, E – 1 val). 
1.3. Molekulinė fizika ir termodinamika(P – 2/1, E – 1 val). 
1.4. Elektriniai ir magnetiniai reiškiniai gamtoje (P – 1/1, E – 1 val). 
1.5. Biofizikos elementai (P – 1/1, E – 1 val). 
1.6. Taikomosios optikos elementai (P – 1/1, E – 2 val). 
1.7. Dozimetrija ir apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo (P – 1/0, E – 1 val). 
2. Meteorologija 
2.1. Atmosfera (P – 1/1, E – 1 val). 
2.2. Saulės spinduliuotė (P – 1/1, E – 2 val). 
2.3.  Dirvožemio temperatūros režimas (P – 1/1, E – 1 val). 
2.4. Oro temperatūros režimas (P – 1/1, E – 1 val). 
2.5. Vandens garai atmosferoje. Garavimas, kondensacija, sublimacija (P – 1/1, E – 2 val).. 
2.6. Krituliai. Sniego danga. Dirvožemio drėgnumas (P – 1/1, E – 2 val). 
2.7. Vėjas. Orai (P – 1/1, E – 1 val). 
2.8. Pavojingi meteorologiniai reiškiniai (P – 2/0, E – 1 val). 
2.9. Klimatas ir jo reikšmė žemės ūkio gamybai (P – 1/1, E – 2 val).          
 
   Laboratoriniai darbai: (L - 27; Pl - 11) 

Atsinaujinantys ir taupantys energijos šaltiniai.(L-6; Pl- 2) 
Dirvožemio ir oro temperatūros režimas.( L-6; Pl - 2) 
Atmosferos cirkuliacija ir transformacija.( L-6; Pl - 3). 
Kondensacijos ir sublimacijos produktai.( L-3; Pl - 2). 
Skysčių kinematika ir dinamika (L-6; Pl - 2). 
 

Dalyko studijų metodai: aiškinamasis – demonstracinis metodas, diskusija, savarankiškas darbas 1-2 studentų 
grupelėse – atvejo analizė, savarankiškas mokymasis, naudojantis papildoma medžiaga; 
 Paskaitose ir darbuose apžvelgiama temai skirta teorinė medžiaga, akcentuojami esminiai klausimai, paremti 
pavyzdžiais, nurodomi informacijos šaltiniai, susiję su nagrinėjama tema, diskusijai pateikiami klausimai; 
laboratoriniai darbai atliekami  individualiai arba dviese, o jų gynimas vyksta individualiai raštu arba žodžiu. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Studentų pasiekimų vertinimui dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Dalyko studijos 
vertinamos pagal operatyvinio ir galutinio atsiskaitymo rezultatus. Operatyviai vertinami laboratoriniai darbai 
bei individualus darbas. Egzaminą laiko tik turintys operatyvinio atsiskaitymo įvertinimus.  
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
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Laboratoriniai darbai 0,2 Sekančio laboratorinio darbo pradžioje  
Individualus darbas 0,2 Likus mėnesiui iki sesijos pradžios 
Egzaminas 0,6 Išklausius dalyko kursą, sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius ir 
cheminius metodus, 
informacines 
technologijas, 
sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas. 

Baigęs dalyko studijas 
studentas turi žinoti: fizikos 
ir meteorologijos tiriamus 
reiškinius. 

aiškinamasis - 
demonstracinis 
metodas, 
tiksliniai skaitymai, 
diskusija. 

 atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, testas, stebėjimas, 
grįžtamasis ryšys. 

Išklausęs kursą studentas 
bus įsisavinęs fizikinius ir 
meteorologinius 
dirvožemio, oro, 
atmosferos ir saulės 
spinduliuotės parametrų 
tyrimo metodus ir  mokės 
šiuos tyrimo metodus  
panaudoti praktinėje 
veikloje, sprendžiant 
aplinkos apsaugos 
problemas. Sugebės atlikti 
medžių, augalų ligų, 
kenkėjų pasirodymo ir 
pagal vietinius požymius 
trumpalaikes orų 
prognozes. Studentai įgyja  
gebėjimą  dirbti 
komandoje,  kūrybiškai, 
kritiškai mąstyti. 

aiškinamasis -
demonstracinis 
metodas, tiksliniai 
skaitymai, 
diskusija. 

atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, testas, stebėjimas, 
grįžtamasis ryšys. 

Siekti darnios ūkinės 
veikos sąveikos su aplinkos 
apsauga. 

aiškinamasis - 
demonstracinis 
metodas, 
tiksliniai skaitymai, 
diskusija.  

atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, testas, stebėjimas, 
grįžtamasis ryšys. 

 
Anotacija anglų kalba. Students complete the following theoretical course: physics and meteorology. Physics: 
oscillations and waves, liquid mechanics, molecular physics and thermodynamics, electric and magnetic 
phenomena in nature, elements of biophysics, details of applied optics, dosimetry and radiation protection. 
Meteorology: air, solar radiation, mode of soil and air temperature, vapour of water in air, evaporation, 
condensation, sublimation, precipitation, coat of snow, humidity of soil, wind, weather, dangerous phenomena 
of meteorology and climate. They fulfil 5 laboratory works and one individual task according to the above – 
mentioned course. 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Specialioji fizika: vadovėlis/ Juozas Navickas, Vidmantas Ambrasas, Dalia Girdauskienė, Ona 

Majauskienė, Regina Šaudienė; Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 
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2. Agrofizika ir agrometeorologija: vadovėlis/ Juozas Navickas, Vitalis Antanas Kasperiūnas; 

Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 

3. Agrofizika ir agrometeorologija: mokomoji knyga/ Juozas Navickas; Akademija, Lietuvos žemės ūkio 

universitetas, 2008. 

4. Fizika I: mokomoji knyga/ Juozas Navickas; Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 

5. Fizika II: mokomoji knyga/ Juozas Navickas; Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Agrofizikos ir agrometeorologijos laboratoriniai darbai: metodinė priemonė/Juozas Navickas, Vida 

Abaravičiūtė, Dalia Girdauskienė, Vitalis Kasperiūnas, Ona Majauskienė, Regina Šaudienė; 

Akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 

2. Elektros laboratoriniai darbai/ Juozas Navickas, Vida Abaravičiūtė, Dalia Girdauskienė, Vitalis 

Kasperiūnas, Ona Majauskienė, Regina Šaudienė, Arnoldas Užupis; Akademija, Lietuvos žemės ūkio 

universitetas, 2007. 

3. Molekulinės fizikos laboratoriniai darbai: mokomoji knyga /Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

Fizikos katedra ; [sudarė O. Majauskienė]. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto 

Leidybos centras, 2004. 

4. Fizika, mechanika, termodinamika ir elektromagnetizmas : mokomoji knyga / Liudvikas Augulis. 

Kaunas: KTU, 2005. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. D. Girdauskienė, Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  lekt. Dalia Kasperiūnaitė, asist. J. Sakaliūnienė, Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. D. Girdauskienė, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras, ASU. 
 
Recenzentai: 
Centro recenzentas: doc. dr. Arnoldas Užupis, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras, 
ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota centro posėdyje: 2013-04-23 d., protokolas Nr. 4. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3.  
 
Aprobuota adaptuotas aprašas nuotolinėms studijoms centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras, 2013-05-16, protokolas Nr. 5. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015-10-21. 
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Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: AFADB019 
Pavadinimas lietuvių kalba: Dirvotyra 
Pavadinimas anglų kalba: Soil Science 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 90 val. (iš jų 87 val. akivaizdiniu ir 3 val. 
nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 70 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 33 Pasirengimas laboratoriniams darbams 36 
... iš jų nuotoliniu būdu 3 Pasirengimas egzaminui 27 
Laboratoriniai darbai 33 Kita 7 
Mokomoji praktika 20   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis: 

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: rengti teoriškai gerai pasirengusius, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti 
miškininkystės, taikomosios ekologijos bei miesto ir rekreacinės miškininkystės bakalaurus, turinčius žinių 
apie dirvožemį, jo susidarymą, sandarą, savybes, geografinį paplitimą ir raidą, miško augavietes pagal 
dirvožemio sąlygas, gebančius vertinti, planuoti, diegti darnios miškininkystės principus miškininkavimo ir 
taikomosios ekologijos praktikoje besikeičiančiomis gyvenimo sąlygomis. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: augalų biologijos, chemijos ir fizikos žinios (iš pirmojo 
semestro ir vidurinės mokyklos) bei kompiuterinio raštingumo pagrindai. 
Dalyko studijų rezultatai: 

Žinios ir jų taikymas: studentai, baigę dalykų žinias, žino Dirvotyros istorinę raidą pasaulyje ir 
Lietuvoje, sąsajas su kitais mokslais; suvokia dirvožemio vietą aplinkoje ir išskirtinį jo vaidmenį 
miškininkystėje bei ekologijoje; jie turi geologinių procesų ir dirvodaros veiksnių žinių; supranta dirvožemio 
sandarą, sudėtį, fizikines, chemines ir biologines savybes bei jų režimus; žino racionalaus dirvožemio 
naudojimo būdus ir apsaugos priemones. 

Specialieji gebėjimai: taikyti dirvožemių sistematiką; identifikuoti dirvožemio sistematinį vienetą  
pagal Lietuvos dirvožemių (1999) ir tarptautinę (WRB) klasifikacijas, identifikuoti miško augavietę pagal 
dirvožemio sąlygas ir jo tinkamumą konkretiems miško ir rekreacinės aplinkos augalams augti; žino miško 
kadastro principus ir reikšmę. 
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Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: planuoti įvairios krypties miškininkystės ir ekologijos strategiją, 
derinant dirvotyros ir profesines žinias savarankiškai ir komandoje; tausoti dirvožemį, saugoti jį nuo 
užterštumo, atstatyti pažeistų dirvožemių derlingumą, juos rekultivuojant; visur ir visada jausti sąžiningumą ir 
asmeninę atsakomybę už savo veiksmus bei sprendimus. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: išplėstinis studijų rezultatų vertinimas nuo 10 balų (pasiekti visi 
studijų tikslai) iki slenkstinio balo 5 (žinios, gebėjimai ir įgūdžiai tenkina minimalius reikalavimus). 

1. Dirvožemio, kaip gamtos ištekliaus ir nepakeičiamo nacionalinio turto, vertės pripažinimas. 
2. Pagrindinių mineralų bei uolienų pažinimas, geologinių procesų (dūlėjimo) supratimas. 
3. Dirvodaros veiksnių ir procesų apibrėžimas; dirvožemio mineralinės ir organinės dalies 

identifikavimas. 
4. Dirvožemio fizikinių, cheminių ir biologinių savybių įvardijimas ir argumentavimas. 
5. Dirvožemio profilio morfologinės sandaros išmanymas ir apibūdinimas; pasaulio ir Lietuvos 

dirvožemių sistematinis grupavimas pagal naujausias klasifikacijas. 
6. Miško augaviečių supratimas ir jų ryšio su dirvožemio savybėmis suvokimas. 
7. Žmogaus ūkinės veiklos įtakos dirvožemiui reguliavimas ir dirvožemio saugos priemonių parinkimas. 
8. Dirvotyroje vartojamų terminų suvokimas, taikymas ir interpretavimas. 

 
Dalyko turinys: 
    Paskaitos: 33 kontaktinio darbo val./ 27 savarankiško darbo val. 
1. Dirvožemio mokslas ir istorinė jo raida. Žemės vidaus sandara ir sudėtis. Dirvožemį formuojantys procesai. 
Uolienų dūlėjimas. Dirvodarinės uolienos ir jų geologinė klasifikacija (4/5). 
2. Dirvodaros teorija. Dirvodaros veiksniai miške. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio granuliometrinė 
sudėtis. Dirvožemio mineralinė dalis ir jos cheminė sudėtis. Organinė dirvožemio dalis ir jos šaltiniai (4/4). 
3. Dirvožemio koloidai, sorbcija, pH, oksidacija ir redukcija. Bendrosios fizikinės savybės. Dirvožemio 
drėgmė, oras, šiluma ir jų režimai. Dirvožemio derlingumas ir jo reguliavimas miške (4/3). 
4. Morfologinė dirvožemio sandara ir savybės. Dirvožemių sistematika, klasifikavimas ir diagnostikos 
principai. Pagrindiniai dirvožemių paplitimo dėsningumai (platuminis ir vertikalusis zoniškumas) (4/4). 
5. Pagrindiniai nurodymai apibūdinti pasaulio dirvožemio išteklius (World Referente Base for Soil Resourses). 
Dirvožemių diagnostiniai horizontai, diagnostinės savybės, diagnostinės medžiagos. Pasaulio dirvožemių 
grupės ir jų paplitimo dėsningumai (4/3) (NB). 
6. Lietuvos dirvožemių klasifikacija (1999) ir pagrindinių dirvožemio grupių charakteristika (4/3). 
7. Miško augavietės, jų skirstymas pagal dirvožemio sąlygas ir taikymas miškininkystėje. Miško dirvožemio 
dangos ir augaviečių tyrimai bei kartografavimas (4/4). 
8. Teoriniai ir praktiniai dirvožemio apsaugos aspektai (4/1). 
 
   Laboratoriniai darbai: 33 kontaktinio darbo val./ 36 savarankiško darbo val. 
1. Mineralų, uolienų bei dirvodarinių medžiagų savybių apibūdinimas (3/4). 
2. Dirvožemio granuliometrinės sudėties ir bendrųjų fizikinių savybių nustatymas (3/5). 
3. Dirvožemio drėgnio nustatymas ir oro kiekio dirvožemyje apskaičiavimas (4/5). 
4. Dirvožemio humusingumo nustatymas ir jo azotingumo apskaičiavimas. Dirvožemio karbonatingumo 
tyrimas (4/5). 
5. Dirvožemio rūgštingumo ir šarmingumo  nustatymas (4/5).  
6-9. Dirvožemių morfologinių savybių nagrinėjimas ir jo sistematinių vienetų (I-IV lygyje) nustatymas pagal 
naująją Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (1999) prie mokomųjų dirvožemio monolitų stendų. Miško 
augaviečių nustatymas pagal dirvožemių savybes (15/12). 
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   Mokomoji praktika: 20 kontaktinio darbo val./ 7 savarankiško darbo val. 
   Studentai, vadovaujami praktiką vedančio dėstytojo, apžiūri geologines uolienų atodangas ir dirvodarines 
uolienas, susipažįsta su miško ir dirbamos žemės dirvožemio danga Dubdavos mokomosios miškų 
girininkijos, Šakių, Kėdainių urėdijų miškuose, Kauno m. rekreacinėse zonose. Mokomosios praktikos metu 
atidengiami, aprašomi ir diagnozuojami būdingi dirvožemio profiliai pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją 
(LDK-99), nustatomos miško augavietės, įvertinama tiriamo dirvožemio būklė, aptariamas jo tinkamumas 
skirtingoms miško medžių ir želdinių rekreacinėse zonose rūšims, siūlomos jo pagerinimo priemonės. 
 
Dalyko studijų metodai: paskaita, paskaita su diskusija, vienos minutės refleksija, atvejo analizė, individuali 
užduotis, bibliografijos sąrašo sudarymas, darbas individualiai ir grupėse, ekspertų metodas, pasisakymas ir 
pristatymas žodžiu. 

Paskaitose informacija pateikiama šiuolaikinėmis vaizdinėmis priemonėmis, siekiant aktyvaus 
studenų įsijungimo į klausimų svarstymą. Paskaitose dalis medžiagos teikiama viešai auditorijos diskusijai, 
taip provokuojant studentus įsitraukti į pateiktos užduoties (praktinės situacijos ir pan.) sprendimą, nuomonės 
ir argumentų viešą išsakymą. Kiekvienos paskaitos gale stengiamasi trumpai apibendrinti nagrinėtą tematiką 
(refleksija) ir pateikiamos nuorodos kitai paskaitai, kad studentai ja ausidomėtų ir pasiskaitytų savarankiškai. 

Viena paskaita pateikiama Moodle sistemoje, kuri taikoma kaip nuotolinio mokymo priemonė. 
Laboratorinius darbus studentai dirba poromis pagal dėstytojo pateiktas individualias užduotis, 

vadovaudamiesi specialiomis metodinėmis studijų priemonėmis ir nurodyta literatūra. Savarankiškas darbas – 
duotojo dirvožemio ėminio fizikinių bei cheminių savybių nustatymas, jo pagerinimo priemonių pasiūlymas; 
dirvožemio pažinimas, jo sistematinio vieneto nustatymas pagal Lietuvos dirvožemių 1999 m. klasifikaciją. 
Miško augavietės nustatymas pagal dirvožemio sąlygas. Už darbą studentas atsiskaito individualiai bendroje 
grupėje. Taip įgyvendinamas komandinis darbo stilius. Dirvožemių klasifikacijos darbai baigiami praktišku 
priemonių parinkimu tausoti ir išsaugoti dirvožemio dangą. 

Mokomojoje praktikoje dirvožemio dangos ir miško augaviečių pažinimas derinamas su 
dirvodarinių uolienų (geologijos pagrindai), reljefo (geomorfologijos pagrindai) ir augalijos (geobotanikos 
pagrindai) studijomis gamtoje. Aprašytos dirvožemio anketos papildomos uolienų, mineralų ir augalų 
pavyzdžiais. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų kritinė 
kaupiamoji vertinimo sistema. Vertinami laboratoriniai darbai, mokomoji praktika, žodiniai atsakymai į 4 
bilieto klausimus, naudojantis Lietuvos, Europos ir pasaulio dirvožemių žemėlapiais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,2 Po kiekvieno laboratorinio darbo 
Mokomoji praktika 0,2 Studijų kalendoriuje numatytu laiku 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius ir cheminius 

Žinios ir jų taikymas: 
- geologinių procesų ir 
dirvodaros veiksnių 

Paskaita su diskusija, 
refleksija, atvejo analizė, 
laboratoriniai darbai ir 

Apklausa žodžiu ir raštu,  
individualios užduoties ir 
ekologinio atvejo 
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metodus, informacines 
technologijas, 
sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas 

žinios; 
- dirvožemio sudėties ir 
fizikinių, cheminių, 
biologinių savybių bei 
režimų supratimas; 
- racionalaus dirvožemio 
naudojimo ir apsaugos 
įvertinimas 

individualios užduotys, 
bibliografijos sąrašo 
sudarymas 
 

analizės vertinimas  
 

Identifikuoti miško 
žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemių grupes, 
miško produkciją, 
ekologines problemas 

Specialieji gebėjimai: 
- taikyti dirvožemių 
sistematiką; 
- identifikuoti dirvožemio 
sistematinį vienetą; 
- identifikuoti miško 
augavietę pagal 
dirvožemio sąlygas 

Paskaita su diskusija, 
refleksija, atvejo analizė, 
laboratoriniai darbai ir 
individualios užduotys, 
grupės diskusija, 
pasisakymas ir pristatymas 
žodžiu 
 

Apklausa žodžiu ir raštu, 
individualios užduoties ir 
ekologinio atvejo 
analizės vertinimas, 
pasisakymų ir pristatymų 
vertinimas 

Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje ekologijos 
klausimais 

 

Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai: 
- planuoti vietovės 
ekologijos strategiją 
derinant dirvotyros, 
miškininkystės, 
agronomijos žinias 
savarankiškai ir 
komandoje 

Paskaita su diskusija ir 
refleksija, atvejo 
(problemos) analizė, 
ekspertų metodas, 
pasisakymas ir pristatymas 
žodžiu 
 

Apklausa žodžiu ir raštu, 
ekologinio atvejo 
(problemos) analizės 
vertinimas,  pasisakymų 
ir pristatymų vertinimas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Motuzas A., Buivydaitė V., Vaisvalavičius R., Šleinys R. Dirvotyra: [vadovėlis]. 2-asis atnauj, 
papild. ir patais. leid. Vilnius: Enciklopedija, 2009. 335 p. 

2. Buivydaitė V., Butkus V., Motuzas A., Pečkytė A., Vaisvalavičius R., Vaišvila Z., Zakarauskaitė D. 
Geologijos pagrindų ir dirvotyros laboratorinių darbų aprašas: sąsiuvinis: studijų priemonė / 
Lietuvos žemės ūkio universitetas. Agronomijos fakultetas. Dirvotyros ir agrochemijos katedra. 3-
iasis atnaujintas, papild. ir pataisytas leid. Akademija, 2009. 90 p.  

3. Mažvila J., Vaičys M., Buivydaitė V. Lietuvos dirvožemių makromorfologinė diagnostika: 
[monografija]. Akademija (Kėdainių r.): Lietuvos žemdirbystės institutas. 2006. 283 p. 

4. Buivydaitė V., Motuzas A., Vaičys M. Naujoji Lietuvos dirvožemių klasifikacija (1999) / Metodinė 
priemonė laboratoriniams darbams atlikti. Akademija, 2001. 86 p. 

5. Eidukevičienė M. Lietuvos gamtinė geografija: [vadovėlis]. Klaipėda, 2009. 162 p. 
6. Miško augaviečių tipai: [metodinė priemonė] / Sudarytojas prof. habil. dr. M. Vaičys. Kaunas, 

Lututė, 2006. 95 p.  
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Baltrėnas P., Butkus D., Oškinis V., Vasarevičius S., Zigmontienė A. Aplinkos apsauga: 
[vadovėlis].  Vilnius: Technika, 2008. 576 p.  

2. Handbook of Soil Science / ed. M. E. Sumner, 2000. 1998 p. 
3. Juknys R. Aplinkotyra: [Bendrasis vadovėlis]. Kaunas: VDU leidykla, 2005. 334 p. 
4. Managing Soil Quality: challenges to modern agriculture / edited by P. Schjønning, S. Elmholt 

and B.T. Christensen. – 2004, 344 p. 
5. Motuzas A.J., Buivydaitė V., Danilevičius V., Šleinys R. Dirvotyra. Vilnius, 1996. 374 p. 
6. Lietuvos dirvožemiai: [kolektyvinė monografija] / Sudarė M. Eidukevičienė, V. Vasiliauskienė. 

Lietuvos mokslas. Vilnius, 2001. 1244 p. 
7. Žiogas A., Zakarauskaitė D. Dirvožemio biologija: [mokomoji knyga]. Akademija, 2010. 136 p. 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. A. Motuzas, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų 
institutas, Agronomijos fakultetas. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. R. Vaisvalavičius, lekt. dr. J. Aleinikovienė, Agroekosistemų ir dirvožemio 
mokslų institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. A. Motuzas, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. R. Vaisvalavičius, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 13 (12). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:   Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Kraštovaizdžio ekologija ir kraštotvarka 
Pavadinimas anglų kalba: Landscape ecology and management 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Kursinis projektas 44 
Pratybos * 38   
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
* praktiniai darbai vykdomi pogrupiais kompiuterių klasėje 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis studijų šakos dalykas 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinias apie kraštovaizdžio struktūrą, bioekologinį potencialą, 
kraštovaizdžio formavimą teritorijų planavimo priemonėmis. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę bendrosios ekologijos, dirvotyros, 
GIS pagrindų, specialiosios ekologijos, biologinės įvairovės ir jos apsaugos,  aplinkos kokybės ir jos 
vertinimo studijų dalykus.  
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir taikymas:  
1. Supranta kraštovaizdžio teritorinių vienetų struktūrą ir procesus, vykstančius juose. 
2. Supranta Lietuvos kraštovaizdžio formavimosi ir formavimo ypatumus. 
3. Supranta teritorijų planavimo dokumentų sistemą, teritorijų planavimo procesą. 
4. Supranta ir taiko kraštovaizdžio erdvinės struktūros formavimo principus, kraštovaizdžio ekologinės 
pusiausvyros palaikymo, biologinės įvairovės saugojimo teritorijų planavimo priemones. 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
1.  Geba vertinti kraštovaizdžio struktūros kiekybinius rodiklius ir juos interpretuoja siūlant kraštovaizdžio 
formavimo priemones. 
Specialieji gebėjimai: 
1. Taiko GIS ir kitas informacines technologijas vertinant bei sprendžiant kraštovaizdžio ekologines 
problemas. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
1. Darnaus vystymosi principų taikymas kraštotvarkoje. 
2. Aplinkosauginių veiksmų kraštovaizdžio teritoriniame vienete plano parengimas.  
Vertybinės nuostatos:   
1. Pagarba gamtai, nuostata derinti teritorijos naudojimo socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus, 
gyventi informacinės visuomenės sąlygomis. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
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1. Kraštovaizdžio ekologijos, teritorijų planavimo pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Dalyko studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, taikymas nesudėtingose situacijose. 
3. Kraštovaizdžio erdvinės struktūros, naudojimo problemų identifikavimas ir jų sprendinių pagrindimas. 
4. Kursinio projekto atlikimo kokybė: kraštovaizdžio teritorinio vieneto esamos būklės vertinimas, veiksmų 
planas, siūlomi sprendiniai teritorijų planavimui, planavimo sprendinių įgyvendinimo pasekmių vertinimas.  
5. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 42 val. 
1. Kraštovaizdžio, kraštovaizdžio ekologijos samprata. Kraštovaizdį formuojantys veiksniai. 2/1 val. 
(kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo (pasirengimas egzaminui) apimtis);  
2. Kraštovaizdžio geomorfologinė struktūra. Kraštovaizdžio funkcionavimo ir formavimo ypatumai 
skirtinguose žemėvaizdžių tipuose. 3/3 val.; 
3. Neigiami procesai kraštovaizdyje. Kraštovaizdžio atsparumas, savivalos potencialas. 3/2 val.; 
4. Kraštovaizdžio mozaika biologinės įvairovės aspektu: buveinių fragmentacija, kraštovaizdžio vientisumas, 
ekologiniai koridoriai, tinklai. Biologinės įvairovės erdviniai principai ir jų taikymas kraštovaizdžio 
planavime. 8/5 val.; 
5. Gamtinio karkaso, kaip priemonės kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai išlaikyti, formavimo ypatumai. 
Ekologinio tinklo formavimo ypatumai. Želdynų sistemos formavimo ypatumai. 4/3 val.; 
6. Kraštovaizdžio pokyčių stebėsena. 1/0 val.; 
7. Teritorijų planavimo dokumentų sistema. Teritorijų planavimo procesas. 6/4 val.; 
8.  Lietuvos kraštovaizdžio įsisavinimo pagrindiniai etapai ir jų įtaka kraštovaizdžio struktūrai. 4/4 val.; 
9. Žemės reformos ir su jomis susiję kraštovaizdžio formavimo ypatumai, žemėtvarkinės problemos. 5/3 
val.; 
10. Saugomų teritorijų planavimo ypatumai. 2/3 val.; 
11. Rekreacinių teritorijų  planavimo ir projektavimo ypatumai. 3/3 val.; 
12. Miestų plėtra kraštotvarkoje. Regioninė politika kraštotvarkoje. 2/2 val.; 
13. Kraštovaizdžio vizualinės kokybės reguliavimas ir visuomenės dalyvavimas kraštotvarkoje. 2/1 val. 
 
Pratybos: 
1. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto ekologinio stabilumo pokyčio vertinimas. 3/3 val. (kontaktinio darbo 
apimtis/savarankiško darbo (kursinio projekto rengimas pagal pratybų užduotis) apimtis); 
2. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto renatūralizacijos pokyčio gamtinio karkaso teritorijose vertinimas. 3/1 
val.; 
3. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto mozaikos morfologinės erdvinės struktūros analizė. 3/2 val.; 
4. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto vientisumo analizė, kaip priemonė kraštovaizdžio formavimo 
sprendiniams pagrįsti. 3/3 val. 
5. Kraštotvarkinių sprendimų kraštovaizdžio teritoriniame vienete apžvalga ir siūlymai. 3/6 val.  
6. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto rekreacinio potencialo vertinimas. 3/ 3 val.; 
7. Kraštovaizdžio teritorinio vieneto aplinkosaugos veiksmų plano rengimas. 3/6 val. ; 
8. Erdvinė miškų, žaliosios infrastruktūros plėtra kraštovaizdžio teritoriniame vienete. 5/5 val.; 
9. Kraštovaizdžio formavimo sprendinių priėmimas ir jų galimų pasekmių vertinimas. 3/6 val.; 
10. Kraštovaizdžio modeliavimas ir vizualinės kokybės vertinimas. 5/5 val..  
11. Kursinio projekto gynimas. 4/4 val. 
 
Kursinio darbo (projekto) tematika: Kraštovaizdžio teritorinio vieneto kraštovaizdžio struktūros vertinimas, 
formavimo sprendinių parinkimas ir jų pagrindimas (naudojami pratybų metus surinkti duomenys). 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų ir pratybų 
metu studentai įtraukiami į diskusijas. Studentai skatinami atskirais klausimais diskusijoms pasiruošti 
savarankiškai. Kraštovaizdžio struktūros kiekybiniams rodikliams vertinti pratybos atliekamos kompiuterių 
klasėje taikant specializuotas kompiuterines programas (ArcGIS, Guidos, Conefor). Kraštovaizdžio modeliai 
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kuriami, taikant ArcGIS, SketchUp ir kt. programinę įrangą. Kraštovaizdžio teritoriniai vienetai vertinimui 
parenkami kiekvienam studentui skirtingi. Pratybų metu taikomi atvejų analizės, problemos išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos raidos tendencijų nustatymo/įžvalgų metodai. Pratybų metu gauti kraštovaizdžio 
struktūros vertinimo rezultatai išsaugomi laikinosiose laikmenose. Studentai savarankiškai apibendrina 
pratybų metu surinktus kraštovaizdžio teritorinio vieneto vertinimo rezultatus kursiniame projekte taikydami 
kraštovaizdžio ekologijos, kraštotvarkos teorines žinias, suformuluoja išvadas, teikia siūlymus neigiamoms 
kraštovaizdžio raidos tendencijoms spręsti. Studentai pratybų užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi 
pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Atsiskaitant už 
kursinį projektą, vertinami atliktų pratybų metu gauti rezultatai ir jų apibendrinimas, aplinkosaugos veiksmų 
planas, pasiūlymai kraštovaizdžiui formuoti, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys ir probleminiai 
klausimai. Teorinės žinios vertinamos taip pat egzamino metu. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Kursinis projektas 0,4 Iki egzaminų sesijos 

Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
 
 
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 
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Žinios ir jų taikymas. 
 
Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Supranta 
kraštovaizdžio 
teritorinių vienetų 
struktūrą ir procesus, 
vykstančius juose. 
 
Supranta 
kraštovaizdžio 
erdvinės struktūros 
formavimo principus, 
kraštovaizdžio 
ekologinės 
pusiausvyros 
palaikymo, biologinės 
įvairovės saugojimo 
teritorijų planavimo 
priemones 
 
Supranta teritorijų 
planavimo dokumentų 
sistemą, teritorijų 
planavimo procesą. 
 
Supranta ir taiko 
kraštovaizdžio 
struktūros formavimo 
bioekologinius 
principus, 
kraštovaizdžio 
ekologinės 
pusiausvyros 
palaikymo teritorijų 
planavimo priemones. 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama panaudojant 
multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Paskaitų ir 
pratybų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas. 
 Studentai savarankiškai 
apibendrina pratybų metu 
surinktus kraštovaizdžio 
teritorinio vieneto vertinimo 
rezultatus kursiniame projekte 
taikydami kraštovaizdžio 
ekologijos, kraštotvarkos 
teorines žinias, suformuluoja 
išvadas, teikia siūlymus 
neigiamoms kraštovaizdžio 
raidos tendencijoms spręsti 

Atsiskaitant už kursinį 
projektą, vertinami atliktų 
pratybų metu gauti 
rezultatai ir jų 
apibendrinimas, 
aplinkosaugos veiksmų 
planas, pasiūlymai 
kraštovaizdžiui formuoti, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
ir probleminiai klausimai. 
Teorinės žinios 
vertinamos taip pat 
egzamino metu. 
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Tyrimų vykdymo 
gebėjimai. 
 
Integruojant teorines 
žinias nagrinėjama 
tema, identifikuoti 
pasirinktą tyrimo 
problemą, analizuoti 
anksčiau atliktus 
atitinkamos temos 
darbus, pritaikyti 
metodiką tyrimams bei 
projektiniams 
sprendimams atlikti ir 
formuluoti išvadas bei 
galimus problemų 
sprendimo būdus 
 
 

Geba vertinti 
kraštovaizdžio 
struktūros kiekybinius 
rodiklius ir juos 
interpretuoja siūlant 
kraštovaizdžio 
formavimo priemones 
 
 
 
 
 

Kraštovaizdžio teritoriniai 
vienetai vertinimui parenkami 
kiekvienam studentui skirtingi. 
Pratybų metu taikomi atvejų 
analizės, problemos išskyrimo 
ir sprendimo, teritorijos raidos 
tendencijų nustatymo/įžvalgų 
metodai. Pratybų metu gauti 
kraštovaizdžio struktūros 
vertinimo rezultatai išsaugomi 
laikinosiose laikmenose. 
Studentai savarankiškai 
apibendrina pratybų metu 
surinktus kraštovaizdžio 
teritorinio vieneto vertinimo 
rezultatus kursiniame projekte 
taikydami kraštovaizdžio 
ekologijos, kraštotvarkos 
teorines žinias, suformuluoja 
išvadas, teikia siūlymus 
neigiamoms kraštovaizdžio 
raidos tendencijoms spręsti. 
Studentai pratybų užduotis 
atlieka savarankiškai 
naudodamiesi pratybų aprašais 
ir konsultuodamiesi su 
dėstytoju.  

Atsiskaitant už kursinį 
projektą, vertinami atliktų 
pratybų metu gauti 
rezultatai ir jų 
apibendrinimas, 
aplinkosaugos veiksmų 
planas, pasiūlymai 
kraštovaizdžiui formuoti, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
ir probleminiai klausimai. 
Teorinės žinios 
vertinamos taip pat 
egzamino metu. 
 

Specialieji gebėjimai. 
 
Taikyti informacines 
technologijas, vertinant ir 
sprendžiant ekologines 
problemas. 
 

Taiko GIS ir kitas 
informacines 
technologijas 
vertinant bei 
sprendžiant 
kraštovaizdžio 
ekologines problemas. 
 

Kraštovaizdžio struktūros 
kiekybiniams rodikliams 
vertinti pratybos atliekamos 
kompiuterių klasėje taikant 
specializuotas kompiuterines 
programas (ArcGIS, Guidos, 
Conefor). Kraštovaizdžio 
modeliai kuriami, taikant 
ArcGIS, SketchUp ir kt. 
programinę įrangą 

Atsiskaitant už kursinį 
projektą, vertinami atliktų 
pratybų metu gauti 
rezultatai. 
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Socialiniai gebėjimai ir 
asmeniniai gebėjimai 
 
Sprendžiant teorinius-
praktinius ir praktinius 
uždavinius, atsirinkti 
sprendimui parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingą dalykinę 
informaciją, siekiant 
racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos ir 
technologinių veiksnių 
derinio 

Darnaus vystymosi 
principų taikymas 
kraštotvarkoje. 
 

Studentai skatinami atskirais 
klausimais diskusijoms 
pasiruošti savarankiškai. 
 
Pratybų metu gauti 
kraštovaizdžio struktūros 
vertinimo rezultatai išsaugomi 
laikinosiose laikmenose. 
Studentai savarankiškai 
apibendrina pratybų metu 
surinktus kraštovaizdžio 
teritorinio vieneto vertinimo 
rezultatus kursiniame projekte 
taikydami kraštovaizdžio 
ekologijos, kraštotvarkos 
teorines žinias, suformuluoja 
išvadas, teikia siūlymus 
neigiamoms kraštovaizdžio 
raidos tendencijoms spręsti, 
parengia aplinkosaugos 
veiksmų planą 

Atsiskaitant už kursinį 
projektą, vertinami atliktų 
pratybų metu gauti 
rezultatai ir jų 
apibendrinimas, 
aplinkosaugos veiksmų 
planas, pasiūlymai 
kraštovaizdžiui formuoti, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
ir probleminiai klausimai. 
Teorinės žinios 
vertinamos taip pat 
egzamino metu. 
 

Socialiniai gebėjimai ir 
asmeniniai gebėjimai 
 
Gebėti planuoti veiksmų 
strategiją ir gebėti dirbti 
savarankiškai ar 
komandoje 

Aplinkosauginių 
veiksmų 
kraštovaizdžio 
teritoriniame vienete 
plano parengimas.  
 

Atsiskaitant už kursinį 
projektą, vertinami atliktų 
pratybų metu gauti 
rezultatai ir jų 
apibendrinimas, 
aplinkosaugos veiksmų 
planas, pasiūlymai 
kraštovaizdžiui formuoti, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
ir probleminiai klausimai.  

Vertybinės nuostatos 
Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, kuriamoms 
rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir kokybiškai 
atliekamu darbu 

Pagarba gamtai, 
nuostata derinti 
teritorijos naudojimo 
socialinius, 
ekonominius ir 
ekologinius interesus, 
gyventi informacinės 
visuomenės 
sąlygomis. 
 

Paskaitų ir pratybų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas. Kursinis projektas. 

Atsiskaitymas už kursinį  
projektą atlikimo kokybė. 
Trumpų atsakymų 
reikalaujantys klausimai. 
Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Basalykas A. Lietuvos TSR kraštovaizdis. Vilnius, 1977.  

2. Brazaitis G., Žalkauskas R. Kraštovaizdžio ekologija ir apsauga [elektroninis išteklius] / G. Brazaitis, 
R. Žalkauskas ; BPD , Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija, 2008. HTML 

3. Bučas J. Kraštotvarkos pagrindai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Technologija, 
2001. 282 p. 

4. 
Gurskienė V., Ivavičiūtė G. Kraštovaizdžio planavimas [Elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. 
Aleksandro Stulginskio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Žemėtvarkos katedra. 
Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012 

5. Kavaliauskas P. Kraštovaizdžio samprata ir planavimas. Mokomoji knyga. Vilniaus universitetas. 
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Geografijos institutas, 1995. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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: Springer, 2002. 

2. 
Bendaravičius B. Kraštotvarka [elektroninis išteklius]: mokomoji knyga. Lietuvos žemės ūkio 
universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Melioracijos katedra. Kaunas-Akademija [i.e. 
Kaunas]:Ardiva, 2008.  
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Architecture and Land-Use Planning. Published by Harvard University Graduate School of Design, 
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6. Forman R. T. T. 2008. Urban Regions: Ecology and Planning Beyound the City (Cambridge Studies 
Landscape). Cambridge University Press, 432 p. 
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http://www.fao.org/docrep/T0715E/T0715E00.htm 

8. Gurskienė V., Ivavičiūtė G. Rekreacinė kraštotvarka [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga. Lietuvos 
žemės ūkio universitetas. Žemėtvarkos katedra. Kaunas: Ardiva, 2008 

9. Gurskienė V., Tarvydienė M. E. Teritorijų planavimas [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga. Lietuvos 
žemės ūkio universitetas. Žemėtvarkos katedra. Kaunas: Ardiva, 2008 

10. Jankauskaitė M. Kraštovaizdžio ekologinių (geoekologinių) tyrimų metodologiniai pagrindai. 
Mokomoji knyga. Vilnius, 2004. 

11. 
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of major importance for wild flora and fauna - Guidance on the implementation of Article 3 of the 
Birds Directive (79/409/EEC) and Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC). Institute for European 
Environmental Policy (IEEP), Brussels, 114 pp. & Annexes. 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf)  

12. Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. Kaunas: Lietuvos ornitologų 
draugija, 2006.  

13. Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. Kaunas: Lietuvos ornitologų draugija, 2005.  

14. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė: kraštovaizdžio formavimo sprendimai.  Tęstinis rinkinys / sudarytoja 
G. Godienė. Vilnius : Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013. T2, 103 p. 

15. Lietuvos regionų tradicinė kaimo architektūra. Etninės kultūros globos taryba. 2008. Prieiga per 
internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7011&p_d=92644&p_k=1 

16. Marsh W. M. 2005. Landscape planing environmental applications.  Wiley, 457 p. 

17. McGarigal, K. and Marks B.J. Fragstats: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape 
Structure. Forest Science Department, Oregon State University, USA, 1994. 

18. McHarg I. L. 1992. Design with nature. New York [etc.]: Wiley & Sons,  198 p. 

19. National Planning Systems. COMMIN The Baltic Spatial Conceptshare. 04 Planning Systems. 
http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 

20. Pilkauskas R. Kraštovaizdžio vertinimas Vilniaus plėtojimo projektuos. Geografijos metraštis, XVII t., 
1979. 

21. 

Richard T.T. Forman, Daniel Sperling, John A. Bissonette, Anthony P. Clevenger, Carol D. Cutshall, 
Virginia H. Dale, Lenore Fahrig, Robert L. France, Charles R. Goldman, Kevin Heanue, Julia Jones, 
Frederick Swanson, Thomas Turrentine, Thomas C. Winter. Road ecology: science and solutions. 
Waschington, D.C. : Island Press, 2003. 481 p. 

22. Sharon K. C. 2009. Ecology of Fragmented Landscape. The Johns Hopkins University Press, 360 p. 

23. Taikomoji kraštotvarka / [parengė R. Survila, R. Palčiauskaitė ir kt.]. Vilnius: Valstybinis žemėtvarkos 
institutas, Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius. 1998. 103 p. 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  lekt. K. Šimkevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-09, protokolo Nr.5. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų studijų srities Ekologijos šakos (Biologijos 
kryptis) Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje 2013-10-21, protokolo Nr. 3 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Biogeografija 
Pavadinimas anglų kalba: Biogeography 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 25 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 6 
Pratybos 20 Kontroliniam darbui 10 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 16 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Supažindinti su Žemės gyvuoju pasauliu, jų pasiskirstymo dėsningumais ir 
priežastingumu, reikšme biosferai, resursais, apsauga.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti augalų biologijos, stuburinių ir bestuburių biologijos 
ir bendrosios ekologijos kursai.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios:   
1. Suvokti organizmų pasiskirstymo geografinius dėsningumus ir jų plitimo galimybes. 
2. Apibūdinti floristinį ir faunistinį Žemės suskirstymą. 
3. Apibūdinti atskirų biomų tipus. 
Bendrieji gebėjimai: 
1. Dirbti komandoje. 
2. Taikyti informacines technologijas. 
3. Sisteminti informaciją. 
4. Įdomiai paruošti ir pristatyti pranešimus. 
Vertybės: 
1. Atsakomybė už atliekamą darbą. 
2. Atsakomybė ateities kartoms. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas. Savarankiškų pratybos darbų atlikimo kokybė, papildomos 
literatūros savarankiškos studijos. 

Dalyko turinys: 
Paskaitos (25/16 val.):  
1. Biogeografija ir jos ryšys su kitomis mokslo šakomis. 1/1 val. 
2. Biogeografiniai procesai: rūšių atsiradimas, diversifikacija, plitimas, išnykimas. 3/2 val. 
3. Arealai, jų reikšmė vertinant organizmus. 3/1 val. 
4. Buveinės, aplinkos ir nišos. 1/1 val. 
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5. Aplinkos veiksniai ir gyvybė 2/1 val. 
6. Istorinė biogeografija. 1/1 val. 
7. Sausumos biomai. 7/4 val. 
8. Vandenynų bendrijos. 2/1 val. 
9. Gėlūjų vandenų bendrijos. 2/1 val. 
10. Aukštikalnių bendrijos. 1/1 val. 
11. Salų biogeografija. 1/1 val. 
12. Lietuvos biogeografinis rajonavimas. 1/1 val. 
 
Pratybos (20/8 val.):  
1. Organizmų skirtinguose biomuose ar regionuose analizė. 20/16 val. 

Dalyko studijų metodai: paskaitos, studentų prezentacijų pristatymas, darbas porose, diskusijos. Studentai 
turės pristatyti prezentaciją paskirta tema, analizuojant pateikiamą informaciją, įtraukiant kitus studentus į 
diskusiją. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Prezentacijos pristatymas 0,3 Viduryje semestro 
Egzaminas 0,7 Pabaigus paskaitas 
Prezentacija bus vertinama pagal jai skirto pristatymo laiko limito nukrypimus, prezentacijos turinį/atitikimą 
temai, skaidrių kokybę. Egzaminas bus laikomas testo forma.  

Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie 
atskirų gamtos 
elementų struktūrą, 
savybes, ekosistemoje 
esančių organizmų 
sistemines grupes, 
biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Suvokti organizmų 
pasiskirstymo 
geografinius 
dėsningumus ir jų 
plitimo galimybes 

Paskaitos Testas 

Apibūdinti floristinį ir 
faunistinį Žemės 
suskirstymą 

Paskaitos Testas 

Apibūdinti atskirų biomų 
tipus 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas 

Testas, prezentacija 

Pateikti informaciją 
argumentuotai ir 
aiškiai raštu arba 
žodžiu įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms. 
Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje. 

Dirbti komandoje Studentų prezentacijų 
pristatymas, darbas 
porose, diskusijos 

Prezentacija 

Taikyti informacines 
technologijas 

Studentų prezentacijų 
pristatymas 

Prezentacija 

Sisteminti informaciją Studentų prezentacijų 
pristatymas, diskusijos 

Prezentacija 

Parengti ir pristatyti 
pranešimus 

Studentų prezentacijų 
pristatymas 

Prezentacija 

Teorinių-praktinių ir 
praktinių uždavinių 
sprendimui parinkti, 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą 

Studentų prezentacijų 
pristatymas, darbas 
porose 

Prezentacija 
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taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingas 
dalykines žinias, 
siekiant racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio. 

Atsakomybė ateities 
kartoms 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
diskusijos 

Prezentacija 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Lomolino M.V., Riddle B.R., Whittaker R.J., Brown J.H. Biogeography. 2010.  
Natkevičaitė–Ivanauskienė M. Botaninė geografija ir fitocenologijos pagrindai. V., 1983. 
Richard J. Hugget. Fundamentals of Biogeography. London and NY, 2004.  
Valenta V. Biogeografija. LŽŪU, 2010.  
Voronov A., Drozdov N., Krivolucky D., Mialo E. Biogeografija s osnovami ekologii. M., 2002. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  
Jarošenko F. D. Obščaja biogeografija, Vilnius, 1975.  
Kazlauskas R.  Bestuburių zoologija, V., 1988 
Kurlavičius P. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti. V., 2003.  
Lietuvos fauna. Žinduoliai. V., 1988. 
Lopatin L. Zoogeografija, M. 1989. 
Mačionis A. Stuburinių zoologija, V.1989. 
Mc. Arthur, Wilson E. The theory of island Biogeography. Princeton, 1967. 
Naujalis J. Augalų populiacinė ekologija. V., 1992. 
Navasaitis M. Dendrologija. V., 2004 
Puplesis R. Pasaulio biologinė įvairovė. K., 2002. 
Valter G. Rastitelnost zemnogo sara. T. 2,3. M., 1975. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Ž. Preikša, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Aprašą parengė: lekt. dr. Ž. Preikša, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU.  
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:   Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
 
Dalyko kodas: MFITB009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aukštoji matematika ir tikimybių teorija 
Pavadinimas anglų kalba: Higher mathematics and probability theory 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditų, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 64 valandų, savarankiškam darbui 
43 valandos 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 34 Pasirengimas pratybų darbams 8 
... iš jų nuotoliniu būdu 19 Kontrolinis darbas 10 
Pratybų darbai 27 Pasirengimas egzaminui 21 
... iš jų nuotoliniu būdu 17 Kita 4 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis: 

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Šio dalyko studijoms reikalingos vidurinės mokyklos 
matematikos programos žinios. 
 
Dalyko tikslas: suteikti matematinių žinių ir informacinių technologijų taikymo gebėjimų, padedančių geriau 
ir giliau įsisavinti specialybės dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  

Žinios ir jų taikymas 
paaiškinti pagrindinius tiesinės algebros, vektorių teorijos, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo, 
diferencialinių lygčių, tikimybių teorijos teiginius, sąvokas ir jų panaudojimo metodu;  
užrašyti komandas ir komandų junginius diferencialinio ir integralinio skaičiavimo, algebrinių ir 
diferencialinių lygčių sprendimui ir jų vizualizavimui (MAPLE aplinkoje); 
Tyrimų vykdymo gebėjimai 
numatyti matematinių metodų parinkimo ir taikymo būdus praktinių uždavinių sprendimui.  
Vertybinės nuostatos: dalyko studijų metu ugdoma kūrybingo ir kruopštaus darbo nuostata. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų ir jų fizinės prasmės supratimas. 
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2. Įgautų žinių taikymas sprendžiant nesudėtingus praktinės veiklos uždavinius. 
3. Gebėjimas naudotis kompiuterine matematikos sistema (MAPLE) ir matematine literatūra.  
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 34/19/21 val. (AB/NB/SD) 

1. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos ir jų sprendimas. 4/2/2 val.  
2. Vektoriai, veiksmai su vektoriais ir jų taikymai. 3/3/3 val.. 
3. Tiesė plokštumoje. 3/3/3 val.  
4. Funkcijos apibrėžimas ir savybės. Išvestinė diferencialas ir jų taikymas funkcijos tyrimui. 6/3/3 val.  
5. Integralų skaičiavimo metodai ir jų pritaikymas skaičiuoti plotą ir sukinio tūriui. 6/3/3 val.  
6. Diferencialinės lygtys ir jų sprendimas kintamųjų atskyrimo metodu. 2/0/1 val.  
7. Įvykiai ir jų tikimybių skaičiavimas. 4/2/2 val.  
8. Atsitiktiniai dydžiai ir jų skaitinės charakteristikos. 3/1/2 val.  
9. Tikimybiniai skirstiniai, normalusis ir binominis. 3/2/2 val.  

 
    Pratybos:27/17 val. 

1. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos ir jų sprendimas. Vektoriai, veiksmai su jais ir jų 
taikymai. Tiesė plokštumoje. 3/7 val. (AB/NB). 

2. Funkcijos apibrėžimas ir savybės. Išvestinė diferencialas ir funkcijos tyrimas. 3/3 val. (AB/NB). 
3. Integralų skaičiavimo metodai ir jų pritaikymai plotui ir sukinio tūriui apskaičiuoti. Diferencialinės 

lygtys ir jų sprendimas kintamųjų atskyrimo metodu. 3/5 val. (AB/NB). 
4. Tikimybių teorija. 1/2 val. (AB/NB). 

a. Pastaba: iš pratybų akivaizdiniu būdu bendros valandų apimties darbui su kompiuterine 
matematikos sistema skiriama 4 valandos (supažindinimui su MAPLE aplinka ir temoms 1, 2, 
3.). 

 

Studentų savarankiški darbai: 

Savarankiško darbo formos Valandų skaičius 
Namų darbų rengimas 23  
Pasirengimas egzaminui 20 

 
Dalyko studijų metodai:  
Akivaizdiniu būdu: paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą; 
paskaitose pateikiami pagrindiniai teorijos klausimai, praplečiant aiškinimą iliustraciniais pavyzdžiais; 
pratybose įtvirtinamos teorinės žinios, sprendžiami atitinkami uždavinių pavyzdžiai; pratybose kompiuterių 
klasėje, naudojant kompiuterinę algebros sistemą MAPLE, braižomos funkcijos, sprendžiamos algebrinės ir 
diferencialinės lygtys bei jų sistemos, diferencijuojama ir integruojama. Neakivaizdiniu būdu: paskaitų 
medžiaga su tipinių uždavinių sprendimais pateikiama Moodle aplinkoje; namų užduotys pateikiamos Moodle 
aplinkoje. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Namų darbai 0,4 Už kiekvieną temą 
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Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo 
metodais:  

Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Žinoti ir taikyti 
matematinius, 
fizikinius ir cheminius 
metodus, informacines 
technologijas, 
sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas. 
 

paaiškinti pagrindinius 
tiesinės algebros, 
vektorių teorijos, 
diferencialinio ir 
integralinio skaičiavimo, 
diferencialinių lygčių, 
tikimybių teorijos 
teiginius, sąvokas ir jų 
panaudojimo metodus; 
užrašyti komandas ir 
komandų junginius 
diferencialinio ir 
integralinio skaičiavimo, 
algebrinių ir 
diferencialinių lygčių 
sprendimui ir jų 
vizualizavimui (MAPLE 
aplinkoje). 

Paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai, praktiniai 
darbai kompiuterių 
klasėje, savarankiškas 
darbas, probleminis 
dėstymas, diskusijos. 

Praktinių užsiėmimų 
vertinimas, savarankiškų 
darbų vertinimas, 
kontrolinių darbų 
vertinimas, egzaminas. 

Planuoti mokslinius ar 
technologinius 
tyrimus, interpretuoti 
statistinės analizės 
rezultatus 

numatyti matematinių 
metodų parinkimo ir 
taikymo būdus praktinių 
uždavinių sprendimui. 

Paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai, savarankiškas 
darbas, probleminis 
dėstymas, diskusijos. 

Praktinių užsiėmimų 
vertinimas, savarankiškų 
darbų vertinimas, 
kontrolinių darbų 
vertinimas, egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Rumšas A. Trumpas aukštosios matematikos kursas (Vadovėlis aukštųjų mokyklų ekonomikos ir gamtos 

mokslų specialybių studentams). – Vilnius: Mokslas, 1976. 
2. Apynis A., Stankus E. Matematika (Vadovėlis su taikymo ekonomikoje pavyzdžiais). - Vilnius: TEV, 2001. 
3. Pekarskas V. Trumpas matematikos kursas (Vadovėlis). - Kaunas: Technologija, 2005. 
4. Rupšys P. MAPLE V. Kompiuterinė matematikos sistema (Mokomoji knyga). - LŽUU, 2007. Prieiga per 

internetą: http://www.lzuu.lt/nm/failai/Maple/Ieiti.htm  
5. Olsson U., Engstrand U., Rupšys P. Statistiniai metodai SAS ir MINITAB (Mokomoji knyga). – LŽŪU, 

2007. Prieiga per internetą: http://www.lzuu.lt/nm/lt/30568  
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Vilkelienė R., Didžgalvis R. Tiesinė algebra (Metodinė priemonė). – LŽŪU Leidybinis centras, 2001. 
2. Faires I.D., Faires B.T. Calculus. Second Edition. – USA, 1988. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. (HP) P. Rupšys, Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: doc. dr. (HP) P. Rupšys, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras, ASU. 
 

http://www.lzuu.lt/nm/failai/Maple/Ieiti.htm
http://www.lzuu.lt/nm/lt/30568
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Recenzentai: 
Centro recenzentas: doc. dr. D. Raškinienė, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: asist. D. Jonikavičius, Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota centro posėdyje: 2013-04-23, protokolo Nr. 4. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr. 3. 
Aprobuota adaptuotas aprašas nuotolinėms studijoms centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras, 2013-05-16. Protokolas Nr. 5. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2014-08-31. 
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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
 
Dalyko kodas: MFITB034  
Pavadinimas lietuvių kalba: Informatika 
Pavadinimas anglų kalba: Informatics 
Dalyko apimtis: 4 kreditai, 107 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 64 val., savarankiškam darbui 43 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 21 Pasirengimas pratyboms  ir atsiskaitymams 12 

iš jų nuotoliniu būdu 15 Kontrolinis darbas 10 
Pratybos 40 Pasirengimas egzaminui 21 

iš jų nuotoliniu būdu 16   
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programos Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: plėsti ir gilinti informatikos žinias, gerinti kompetencijas kompiuterių taikymo srityje, 
išugdyti jų tikslingo, racionalaus, sąmoningo naudojimo įgūdžius studijų, specialybės ir bendro pobūdžio 
srityse.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: vidurinio ugdymo programos bendrojo informacijos 
technologijų kurso ir matematikos pagrindai. 
Dalyko studijų rezultatai:  
 Studento žinios ir supratimas:  

− Apibūdina kompiuterio techninės ir programinės įrangos elementus ir jų paskirtis; 
− Nusako skaičiavimų universalumo ir formulių racionalumo principus; išvardina skaičiuoklės funkcijų 

grupes ir apibūdina jų naudojimo ypatumus; 
− Žino tyčinių ir atsitiktinių klaidų tipus ir priežastis, išvardina apsaugos priemones, nusako duomenų 

kopijavimo ir importavimo iš kitų šaltinių galimybes; 
− Apibūdina pagrindinius duomenų bazės loginės struktūros sudarymo ir realizavimo etapus, objektų 

tipus, jų paskirtis ir kūrimo principus; 
− Nusako informacinėmis technologijomis sukurtų objektų integravimo pristatomuosiuose darbuose 

būdus ir principus. 
 
 Bendrieji gebėjimai ir įgūdžiai:  

− Naudoja skaičiuoklės įrankius ir kitas priemones praktinių uždavinių sprendimui, vengia veiksmų, 
gresiančių atsitiktinėmis klaidomis;  
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− Analizuoja, interpretuoja rezultatus, vaizduoja grafiškai;  
− Projektuoja ir realizuoja nesudėtingą duomenų bazę, tikslingai kuria ir koreguoja jos objektus; 
− Rengia integruotus pristatomuosius dokumentus; 
− Naudojasi informacinių technologijų literatūros šaltiniais, įvairių tipų programinėmis pagalbomis; 

 Vertybinės nuostatos: 
− Atsakingumas, garbingumas; 
− Dirbti sąžiningai, darbą atlikti gerai, kruopščiai ir laiku;  
− Žingeidumas, kūrybiškumas, atvirumas naujovėms, dalykiškas bendravimas. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

− Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
− Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimo lygis; 
− Gebėjimas pritaikyti turimas žinias atliekant praktines užduotis ir analizuojant gautus rezultatus; 
− Darbų atlikimo kokybė skaičiavimų teisingumo, universalumo, realizavimo priemonių racionalumo 

požiūriu. 
 
Dalyko turinys: 
 Paskaitos: 

Tema 
Kontaktinės 

valandos 
(21/15) 

Studentų 
savarankiško 

darbo valandos 
(21E) 

Informatikos dalykas: objektas, programa ir nuostatos, priemonių 
pristatymas. 1/0 1 

Kompiuteriai: raida, techninė įranga, duomenų struktūros,  
programinė įranga, kompiuterių virusai. 4/4 4 

Kompiuterių tinklai ir jų informacinės paslaugos, darbas 
kompiuterių tinkle. 3/3 4 

Elektroninių skaičiuoklių technologijos.  6/5 6 
Reliacinės duomenų bazės ir jų technologijos. 4/2 5 
Struktūruoti pristatomieji darbai, objektų integravimas. 3/1 1 
 

Praktiniai darbai: 

Tema 
Kontaktinės 

valandos 
(40/16) 

Studentų 
savarankiško 

darbo valandos 
(12Pp,) 

Pradinių žinių patikrinimo testas. ASU tinklas ir paštas. 3/0  
Integruoti dokumentai: studijų, mokslo ir kiti pristatomieji 
darbai. 4/1 2 

Lentelių šablonų rengimas ir naudojimas skaičiuoklėse. 
Duomenų grafinė analizė. 5/3 2 

Matematinių, loginių ir kitų funkcijų naudojimas skaičiuoklėse. 
Makrokomandos. 6/3 2 

Praktinių uždavinių sprendimas, pritaikant prognozavimo, 
reikšmės parinkimo ir kt. skaičiuoklių priemones. 5/3 2 

Vienos lentelės duomenų bazė (skaičiuoklės sąrašas): kūrimas, 5/2 2 
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duomenų apdorojimas, rezultatų analizė. 
DB loginės struktūros kūrimas, projektavimas, realizavimas. DB 
naudojimas: formų, užklausų, ataskaitų kūrimas ir redagavimas. 8/3 2 

Kompleksinis darbas, pagal aptartą praktinę užduotį. 4/1  
 
Dalyko studijų metodai:  
Studijose taikomi informaciniai, praktiniai-operaciniai, kūrybiniai metodai, o jiems realizuoti —  naudojamos 
įvairios priemonės: paskaitos, praktinių temų prezentacija, kitos praktinės mokomosios ir savitikros 
priemonės, konsultacijos, savarankiškas darbas, diskusijos, darbas grupėse, individuali pagalba ar 
konsultavimas darbo vietoje. 
Ištęstinėse studijose dalis dalyko studijų vykdoma nuotoliniu būdu, o studijų metodai papildomai realizuojami 
virtualiomis tokiomis priemonėmis: 
 Virtualioje aplinkoje talpinama: 

− paskaitų mokomoji medžiaga skaidrėmis; 
− pratybų mokomoji medžiaga metodinių patarimų ir užduočių rinkmenomis; 

 Virtualios mokymo aplinkos Moodle priemonėmis organizuojama: 
− naujienų forumas; 
− konsultacijos; 
− savitikros užduotys ir testai; 
− diskusijos 

Dalis virtualioje aplinkoje talpinamos medžiagos gali būti naudojama nuolatinėse studijose. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Dalyko studijų rezultatams vertinti taikoma dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema pagal įvardintus 
kriterijus.  
Pratybų rezultatai tikrinami tarpiniais atsiskaitymais pagal temas ir vertinami 10 balų sistema arba įskaita. 
Semestro pabaigoje studentas pateikia ir apgina savarankišką Informatikos dalyko darbą - pagal individualią 
užduotį parengtą integruotą dokumentą su objektais iš savo praktinių darbų. Teorinės žinios tikrinamos testo 
pagalba egzamino metu; jame taip pat atliekama praktinė užduotis iš anksto žinomomis (nurodytomis) pratybų 
temomis.  
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Praktinių darbų atsiskaitymai 0,3 Semestro metu, atlikus darbą 
Individuali užduotis 0,1 Semestro pabaigoje iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) Numatomi studijų dalyko rezultatai 

Studijų metodai  

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai Žinios ir jų taikymas 



 126 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, fizikinius ir 
cheminius metodus, 
informacines technologijas, 
sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas. 

Apibūdina kompiuterio techninės ir 
programinės įrangos elementus ir jų 
paskirtis; 
Nusako skaičiavimų universalumo 
ir formulių racionalumo principus; 
išvardina skaičiuoklės funkcijų 
grupes ir apibūdina jų naudojimo 
ypatumus; 
Žino tyčinių ir atsitiktinių klaidų 
tipus ir priežastis, išvardina 
apsaugos priemones, nusako 
duomenų kopijavimo ir 
importavimo iš kitų šaltinių 
galimybes; 
Apibūdina pagrindinius duomenų 
bazės loginės struktūros sudarymo 
ir realizavimo etapus, objektų tipus, 
jų paskirtis ir kūrimo principus; 
Nusako informacinėmis 
technologijomis sukurtų objektų 
integravimo pristatomuosiuose 
darbuose būdus ir principus.  

Studijose taikomi 
informaciniai, 
praktiniai-
operaciniai, 
kūrybiniai metodai, 
o jiems realizuoti 
naudojamos 
įvairios priemonės: 
paskaitos, praktinių 
temų prezentacija, 
kitos praktinės 
mokomosios ir 
savitikros 
priemonės, 
konsultacijos, 
savarankiškas 
darbas, diskusijos, 
darbas grupėse, 
individuali pagalba 
ar konsultavimas 
darbo vietoje. 
Ištęstinėse studijose 
dalis dalyko studijų 
vykdoma 
nuotoliniu būdu, o 
studijų metodai 
papildomai 
realizuojami 
virtualiomis 
tokiomis 
priemonėmis: 
Virtualioje 
aplinkoje 
talpinama: 
paskaitų mokomoji 
medžiaga 
skaidrėmis; 
pratybų mokomoji 
medžiaga 
metodinių patarimų 
ir užduočių 
rinkmenomis; 
Virtualios mokymo 
aplinkos Moodle 
priemonėmis 

Formalusis 
kriterinis 
(atsiskaitymai, 
kontrolinis, 
egzaminas), 
neformalusis, 
nuolatinis 

Specialieji gebėjimai 

Taikyti informacines 
technologijas, vertinant ir 
sprendžiant ekologines 
problemas 

Naudoja skaičiuoklės įrankius ir 
kitas priemones praktinių uždavinių 
sprendimui, vengia veiksmų, 
gresiančių atsitiktinėmis klaidomis;  
Projektuoja ir realizuoja 
nesudėtingą duomenų bazę, 
tikslingai kuria ir koreguoja jos 
objektus; 
Naudojasi informacinių 
technologijų literatūros šaltiniais, 
įvairių tipų programinėmis 
pagalbomis;  

Socialiniai gebėjimai ir asmeniniai gebėjimai 

Gebėti argumentuotai ir 
aiškiai raštu arba žodžiu 
pateikti informaciją 
įvairioms klausytojų 
auditorijoms 

Analizuoja, interpretuoja rezultatus, 
vaizduoja grafiškai;  
Rengia integruotus pristatomuosius 
dokumentus  

Vertybinės nuostatos 
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Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, kuriamoms 
rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir kokybiškai 
atliekamu darbu  

Pasitikėjimas savo jėgomis, 
ryžtas prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus  

Atsakingumas, garbingumas; 
Dirbti sąžiningai, darbą atlikti 
gerai, kruopščiai ir laiku;  
Žingeidumas, kūrybiškumas, 
atvirumas naujovėms, dalykiškas 
bendravimas. 
 

organizuojama: 
naujienų forumas; 
konsultacijos; 
savitikros užduotys 
ir testai; 
diskusijos 
Dalis virtualioje 
aplinkoje 
talpinamos 
medžiagos gali būti 
naudojama 
nuolatinėse 
studijose 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Leonavičienė B., 2011. Microsoft Office 2010. Kaunas: Smaltija, 416 p. 
2. Vidžiūnas A., Vidžiūnaitė M., 2011. Microsoft Excel 2010 : skaičiuoklių taikymas apskaitoje ir 

vadyboje. Kaunas: Smaltija, 352 p. 
3. Dulinskas D., Dulinskienė J., 2010. ECDL 5.0 visiems. Kompiuterinio raštingumo pagrindai. UAB 

„Prografika“, 324 p. 
4. Zalieckaitė L., 2009. ACCESS 2007: duomenų bazės ekonomikoje ir vadyboje: mokomoji knyga. 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,174 p. 
5. Masionytė G. Taikomoji informatika. Pratybų aprašai :[elektroninis išteklius] / LŽŪU. Akademija, 

2011. 112 p. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Vidžiūnas A., Vidžiūnaitė M., 2010. Microsoft Word 2010 :naudotojo vadovas. Kaunas: Smaltija, 328 
p. 

2. Vidžiūnas A., 2009. Interneto paslaugos ir svetainių kūrimas. Kaunas: Smaltija, 327 p. 
3. Skyrius R.  Mikalauskienė A., Zalieckaitė L., 2008. Informacijos ir komunikacijos technologijos: 

vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 359 p. 
4. Janickienė D., 2005. Informatika: vadovėlis. Kaunas:Vytauto Didžiojo universitetas, 541 p. 
5. Vineet Joshi Chairman, A text book on Informatics Practices, Class XI,  

http://ebookbrowse.com/final-informatics-practices-class-xi-pdf-d74794828 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. N. Laurinavičienė, Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. G. Masionytė, doc. dr. A. Zajančkauskas, lekt. V. Venckūnienė, asist. A. Čiūtienė, 
Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras, ASU. 
 
Aprašą parengė: lekt. N. Laurinavičienė, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras, ASU. 
Recenzentai:  
Centro recenzentas: doc. dr. D. Rimkuvienė, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. M. Pilkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota centro posėdyje: 2013-04-23, protokolas Nr. 4. 
Aprobuota adaptuotas aprašas nuotolinėms studijoms centro posėdyje: Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centras, 2013-05-16. Protokolas Nr. 5. 

http://ebookbrowse.com/final-informatics-practices-class-xi-pdf-d74794828
http://ebookbrowse.com/final-informatics-practices-class-xi-pdf-d74794828
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Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21 protokolo Nr.3.  
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015-10-21 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Geografinių informacinių sistemų pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Fundamentals of Geographic Information Systems 
Dalyko apimtis: 5 kreditai, 134 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 64 val. 
Nuotoliniu būdu dėstoma 68 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 28 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 15 
... iš jų nuotoliniu būdu 24 Individuali užduotis 22 
Pratybos 38 Pasirengimas egzaminui 27 
... iš jų nuotoliniu būdu 20   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui taikyti geografines informacines sistemas 
erdvinėms problemoms spręsti: rinkti, apdoroti, analizuoti, vaizduoti geografinius duomenis, diegti GIS 
grindžiamas technologijas, naudoti profesionalią GIS programinę įrangą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš studijuodamas šį dalyką studentas turi turėti susiformavęs 
bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
1. Supranta GIS esmę ir jos reikšmę ekologijoje. 
2. Suvokia realaus pasaulio struktūrizavimo ir atvaizdavimo skaitmeniniuose tikrovės modeliuose principus. 
3. Supranta geografinių duomenų rinkimo ir apdorojimo, duomenų bazių sudarymo, erdvinės analizės ir 
modeliavimo metodus, geografinių duomenų atvaizdavimo ir skaitmeninės kartografijos pasinaudojant 
šiuolaikinėmis GIS technologijomis sprendimus. 
4. Žino ir moka naudotis esamomis GIS duomenų bazėmis. 
5. Supranta GIS technologijomis grindžiamų sprendimų diegimo etapus ir reikalavimus. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1. Geba, naudoja, valdo ir kuria geografinę informaciją, kuria naujas geografinių duomenų bazes bei 
efektyviai pasinaudoja esamomis geografinių duomenų bazėmis, jas pritaiko specifiniams poreikiams tenkinti.  
2. Geografinių duomenų pagrindu atlieka erdvinę analizę bei modeliavimą, sudaro žemėlapius ir planus.  
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3. Geba planuoti ir diegti GIS technologijų panaudojimą konkretiems taikomiesiems uždaviniams spręsti. 
Vertybinės nuostatos: 
1. Pagarba savo pasirinktai profesijai, gamtai. 
2. Pasitikėjimas savimi ir kūrybinis požiūris į darbą. 
3. Atsakomybės jausmas saugant GIS technologijų autorines teises, nepakantumas piratavimui. 
4. Pasiruošimas gyventi informacinės visuomenės sąlygomis.  
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir jų taikymas nesudėtingose situacijose.  
2. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas.  
3. Pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai; praktinių problemų identifikavimas ir jų 
sprendinių argumentavimas. 
4. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:28/24/27 val. (AB/NB/SD) 
1 paskaita. Geografinių informacinių sistemų (GIS) samprata. 2/0/1 val.  
2 paskaita. Geografiniai duomenys, jų esmė. 2/0/2 val. 
3 paskaita. GIS duomenų modeliai. 2/2/2 val. 
4 paskaita. Šiuolaikiniai GIS duomenų rinkimo sudarymo būdai (1). 2/2/2 val. 
5 paskaita. Šiuolaikiniai GIS duomenų rinkimo sudarymo būdai (2). 2/2/2 val.  
6 paskaita. GIS duomenų bazių sudarymas ir administravimas. 2/2/2 val.  
7 paskaita. GIS duomenų bazės Lietuvoje. 2/2/2 val. 
8 paskaita. GIS programinė įranga. 2/2/2 val.  
9 paskaita. Paskirstytoji GIS. 2/2/2 val. 
10 paskaita: GIS analizės funkcijos. 2/2/2 val.  
11 paskaita. Erdvinis modeliavimas GIS. 2/2/2 val. 
12 paskaita. Kartografavimas ir GIS. 2/2/2 val. 
13 paskaita. GIS projektų valdymas. 2/2/2 val. 
14 paskaita. GIS naudojimas. 2/2/2 val.    
   Pratybos:38/20/15 
Darbas 1. GIS projekto planavimas. 4/2/2 val.  
Darbas 2. GIS duomenų bazės sudarymas. 8/4/3 val. 
Darbas 3. Geografinių duomenų paruošimas analizei. 12/6/5val. 
Darbas 4. Geografinių duomenų analizė. 8/4/3 val. 
Darbas 5. Geografinių duomenų analizės rezultatų atvaizdavimas. 6/4/2 val. 
 
Individualios užduoties tematika:  
Nurodytos teritorijos bei turinio GIS duomenų bazės sudarymas, naudojant analogų pavidale pateiktus 
pradinius duomenis, įvairių objektų padėties nustatymas naudojantis pasaulinės kosminės navigacijos sistemos 
priemonėmis bei šios informacijos patalpinimas GIS duomenų bazėje, nuotolinių tyrimų vaizdų bei paskirstytų 
geografinių duomenų paieška bei įkėlimas į GIS duomenų bazę, kuriamos GIS duomenų bazės metaduomenų 
sukūrimas bei ataskaitos parengimas, kur detaliai iliustruojama sukurta GIS duomenų bazė. Individuali 
užduotis taip pat gali būti parenkama asmeniškai kiekvienam studentui, atsižvelgiant į jo specifinius 
pageidavimus, jei šie susiję su studijuojamo dalyko turiniu.  
 
Dalyko studijų metodai:  
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Teorinis dalyko kursas yra išdėstomas per 14 paskaitų, kurių trukmė po 2 akademines valandas. Visa paskaitų 
medžiaga pateikiama naudojant nuotolinio mokymo sistemą, auditorijose ji vizualizuojama panaudojant 
multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu demonstruojama nuotolinių tyrimų bei pasaulinės 
kosminės navigacijos sistemų techninė įranga. Pratybos atliekamos specializuotoje GIS kompiuterių klasėje, 
naudojant specialiai paruoštą metodinę medžiagą bei duomenų bazes. Studentams sudaromos sąlygos pratybas 
atlikti savarankiškai, naudojant specialias studentams skirtas GIS programinės įrangos licencijas. Individualią 
užduotį studentai gali atlikti specializuotoje GIS kompiuterių klasėje arba savarankiškai, tam naudodami 
specialias studentams skirtas GIS programinės įrangos licencijas, kurios pateikiamos kurso pradžioje. 
Studentams taip pat yra pateikiami pasaulinės kosminės navigacijos sistemos imtuvai, reikiami individualiai 
užduočiai atlikti. 
Ištęstinėse studijose dalis dalyko studijų atliekama nuotoliniu būdu. Teorinis dalyko kursas bus pateikiamas 
naudojant paskaitos vaizdo įrašą, paskaitoje pateiktos medžiagos apibendrinimą skaidrėse ir elektroninę 
paskaitos konspekto versiją. Paskaitų metu bus galima užduoti klausimus paskaitos tematika ir nedelsiant 
gauti į juos atsakymą. Klausimus apie teorinius kurso aspektus galima užduoti raštu viso kurso metu. Pateikti 
klausimai ir atsakymai prieinami visiems kurso dalyviams. 
Pratybos organizuojamos nuotoliniu būdu. Pratybose naudojami geografiniai duomenys pateikiami nuotolinio 
mokymo sistemoje. Visiems studentams pateikiama mokomoji ArcGIS programos versija, kuri turi būti 
įdiegta studentų darbo vietose. Programinė įrangos licencija užtikrina visų pratybų bei individualios užduoties 
atlikimą. Pratybų metodiniai nurodymai yra pateikiami elektroniniame pavidale. Pratybų atlikimas taip pat 
demonstruojamas naudojant nuotolinio mokymo sistemos funkcionalumą. Nustatytu metu studentas gali 
pateikti klausimus žodžiu bei nedelsiant gauti atsakymą. Į raštu pateiktus klausimu yra atsakoma raštu per 
nustatytą laikotarpį. Pateikti su pratybų atlikimu susiję klausimai ir atsakymai prieinami visiems kurso 
dalyviams. 
Kurso pabaigoje rengiama virtuali konsultacijų sesija, kurios metu studentai gali pateikti žodžiu ir raštu 
klausimus ir nedelsiant gauti į juos atsakymus. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,4 Po kiekvieno pratybų darbo atlikimo, iki 
sesijos 

Individuali užduotis 0,1 Iki sesijos 
Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo 
metodais:  

Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Žinoti ir taikyti 
matematinius, fizikinius 
ir cheminius metodus, 
informacines 
technologijas, 
sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas 

Supranta GIS esmę ir jos 
reikšmę ekologijoje 

Paskaitos ir pratybų darbai Egzaminas ir pratybų 
darbų gynimas 

Suvokia realaus pasaulio 
struktūrizavimo ir 
atvaizdavimo 
skaitmeniniuose tikrovės 
modeliuose principus 
Supranta geografinių 
duomenų rinkimo ir 
apdorojimo, duomenų 
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bazių sudarymo, erdvinės 
analizės ir modeliavimo 
metodus, geografinių 
duomenų atvaizdavimo ir 
skaitmeninės 
kartografijos 
pasinaudojant 
šiuolaikinėmis GIS 
technologijomis 
sprendimus 
Žino ir moka naudotis 
esamomis GIS duomenų 
bazėmis 
Supranta GIS 
technologijomis 
grindžiamų sprendimų 
diegimo etapus ir 
reikalavimus 

Taikyti informacines 
technologijas, vertinant 
ir sprendžiant ekologines 
problemas 

Geba, naudoja, valdo ir 
kuria geografinę 
informaciją, kuria naujas 
geografinių duomenų 
bazes bei efektyviai 
pasinaudoja esamomis 
geografinių duomenų 
bazėmis, jas pritaiko 
specifiniams poreikiams 
tenkinti  

Paskaitos ir pratybų 
darbai, individuali 
užduotis 

Egzaminas ir pratybų 
darbų bei individualios 
užduoties ataskaitos 
gynimas 

Geografinių duomenų 
pagrindu atlieka erdvinę 
analizę bei modeliavimą, 
sudaro žemėlapius ir 
planus 
Geba planuoti ir diegti 
GIS technologijų 
panaudojimą konkretiems 
taikomiesiems 
uždaviniams spręsti 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Mozgeris G., Dumbrauskas A., Geoinformacinių sistemų pagrindai. Mokomoji knyga, Lietuvos žemės ūkio 
universitetas, Kaunas, 2008, 186 p. [Prieiga per internetą http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 
Mozgeris G., Augustaitis A., Darbo ArcGIS 9.3 programine įranga pagrindai. Papildoma mokomoji medžiaga, 
Lietuvos žemės ūkio universitetas, Aplinkos institutas, Miškų ir ekologijos fakultetas, 2010, 146 p. [Prieiga 
per internetą http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mozgeris G., Geoinformatika aplinkotyroje, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, - 228 p. 
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2005, Geographic Information Systems and 
Science, 2nd edition, Wiley. 



 133 

Mozgeris G., Ekologijoje ir aplinkotyroje naudojami šiuolaikiški erdvinės analizės metodai ir jų praktinis 
panaudojimas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, - 104 p. [Prieiga per internetą 
http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 
Činga G., Deltuvas R., Kuliešis A., Mankus R., Mažeika J.A., Mozgeris G., Puodžiūnas M., Rutkauskas A., 
Tebėra A., Vitunskas D., Miško naudojimas ir logistika. Vadovėlis, Akademija (Kauno raj.), 2008, 400 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. G.Mozgeris, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. dr. A.Augustaitis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. G. Mozgeris, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: asist. D. Jonikavičius, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-14, Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas:AFBBB003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Augalų biologija 
Pavadinimas anglų kalba: Plant Biology 
Dalyko apimtis: 9 ECTS kreditų, 240 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 126 val., savarankiškam darbui 114 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 61 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Laboratoriniai darbai 60 Pasirengimas laboratoriniams darbams  46 
Konsultacijos 3 Pasirengimas egzaminui 48 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: plėtoti žinių, mokėjimų, įgūdžių sistemą, užtikrinančią augalų ląstelių, audinių, organų 
ir juose vykstančių procesų kompleksinį pažinimą; ugdyti kompetencijas.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Būtini biologijos, fizikos, chemijos žinių pagrindai.  
      Studento žinios ir supratimas:  studentai, baigę dalyko studijas žinos augalinių ląstelių struktūrą ir 
organoidus bei jų funkcijas. Žinos, kokios meristemos ir kur augaluose randamos. Žinos pagrindines šaknų 
formas ir funkcijas, skirtumus tarp vienaskilčių ir dviskilčių augalų stiebų bei lapų sandaros. Žinos 
pagrindines žiedo sudedamąsias dalis ir kiekvienos jų funkciją. Mokės apibūdinti augalų šeimas, parengti 
herbarą. Žinos kaip augalai prisitaiko prie aplinkos sąlygų.  
Gebėjimai ir įgūdžiai: gebės dirbti savarankiškai ir grupėse, įvertinti ir racionaliai panaudoti bei derinti 
augalijos, kaip gamtos dalies, įvairovės išteklius.   
Vertybinės nuostatos: atsakingumas, pagarba gamtai, supančiai aplinkai, kūrybiškas aplinkos bei žmogaus 
veiksnių derinimas. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: saugus ir teisingas laboratorinės technikos naudojimas 
(mikroskopavimas, preparatų ruošimas). Pagrindinių sąvokų supratimas, apibūdinimas bei vartojimas; 
savarankiškų darbų atlikimo kokybė. Augalinių ląstelių ir audinių teisingas aprašymas,  gyvų ir herbarizuotų 
augalų botaninių lotyniškų ir lietuviškų vardų žinojimas. Augaluose vykstančių procesų įtakos augalų 
adaptacijai įvairių veiksnių poveikyje įvertinimas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 61/48 val. 
1. Augalai ir gyvybė. Augalų vaidmuo pasaulio ekosistemoje. Augalinių  ląstelių struktūra ir funkcijos. 9/6 
val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo apimtis).  
2. Augalų augimas ir vystymasis. Pirminis augimas: ląstelės ir audiniai. Pirminis augimas: stiebai, šaknys, 
lapai. Antrinis augimas. 8/5 val. 
3. Lapų, stiebų, šaknų anatominė ir morfologinė sandara. 4/6 val. 
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4. Generatyvinių organų anatominė ir morfologinė sandara. Augalų lytinis dauginimasis. 4/4 val. 
5. Augalų karalystė. Biologinės sistematikos metodai ir principai.  Žiedinių augalų klasifikacija ir sistemos. 
Augalų įvairovės evoliucija. Botaninė nomenklatūra.  8/6val. 
6. Beindžiai ir besėkliai induočiai augalai. Plikasėkliai augalai. Žiedinių augalų šeimos. 8/5 val. 
7. Ląstelės biochemija ir fiziologija. Pagrindinių ląstelės organoidų sandara ir funkcijos. 2/2 val. 
8. Termodinaminis ir kinetinis dalelių judėjimo aiškinimas. Ląstelių vandens potencialo algebrinė suma. 
Tirpalų toniškumas. Medžiagų patekimas į ląstelę. 3/2 val. 
9. Vandens apykaitos fiziologija. Šaknų slėgis, transpiracija. Vandens režimas, reguliavimo ir reguliavimosi 
principai. 3/3 val. 
10. Tręšimo fiziologija. Mineralinės mitybos elementų klasifikavimo principai. Antrinis elementų 
perdirbimas. Tręšimo lygio diagnostika. 2/2 val. 
11. Energijos transformacija fotosintezės ir kvėpavimo procesuose. Fotofiziniai, fotocheminiai ir biocheminiai 
fotosintezės procesai ir reakcijos. Augalų klasifikavimas pagal anglies dioksido asimiliavimo tipą. Fotosintezė 
ir kvėpavimo įtaka derliui ir kokybei. 6/3 val. 
12. Augalų augimo ir vystymosi fiziologija. Augalų judesiai. Augalų vystimosi periodizacija. Natūralūs ir 
sintetiniai augimo reguliatoriai. 2/2 val. 
13. Augalų stresas ir adaptacija. Nepalankūs aplinkos veiksniai ir klasifikavimas Augalų žiemkentiškumas. 
Jarovizacija (vernalizacija). Grūdinimas. 2/2 val. 
 
   Laboratoriniai darbai: 60/46 val. 
1. Augalinių ląstelių struktūra ir funkcijos. Mikroskopija. Plastidės. 3/2 val.(kontaktinio darbo 
apimtis/savarankiško darbo apimtis). 
2. Antriniai metabolitai – ląstelės sulčių medžiagos (alkaloidai, terpenoidai ir kt.). Sėklų sandara. Atsarginės 
maisto medžiagos - baltymai, riebalai, angliavandeniai. 5/4 val. 
3. Augalų audiniai (epidermis, pagrindiniai audiniai, apytakos audiniai, viršūninės ir šoninės meristemos). 5/4 
val. 
4. Šaknų sandara. Pirminės anatominės sandaros šaknys. Antrinės sandaros šaknys. 3/3 val. 
5. Pirminė ir antrinė stiebų sandara. 3/3 val. 
6. Lapų anatominė ir morfologinė sandara (epidermis, žiotelės, plaukeliai, indų kūleliai ir kt.). 4/3 val. 
7. Žiedai, sėklos, vaisiai (žiedo sudėtinės dalys, žiedadulkių dygimas ir augimas ir kt.). 5/4 val. 
8. Augalų karalystė. Archegoniniai augalai (samanos, paparčiai, asiūkliai). Plikasėkliai. Žiedinių augalų 
šeimos (Brassicaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Poaceae, 
Liliaceae, Iridaceae ir kt.)  ir jų charakteristika. 8/5 val. 
9. Plazmolizė ir deplazmolizė. 4/3 val. 
10. Ląstelių osmosinio potencialo nustatymas. Ląstelių vandens potencialo nustatymas. 3/2 val. 
11. Fotosintezės pigmentai ir jų savybės. 4/2 val. 
12. Fotosintezės intensyvumo nustatymas vandens augaluose. Augalų atsparumas nepalankiems veiksniams. 
6/5 val. 
13. Kvėpavimo intensyvumo ir koeficiento nustatymas. 4/3 val. 
14. Transpiracijos tyrimai. 3/3 val. 
Dalyko studijų metodai: Teorinių ir laboratorinių darbų metu naudojamos šiuolaikės studijų priemonės, 
taikomi probleminio mokymo elementai, studentai įtraukiami į diskusijas, dalis paskaitų medžiagos 
užduodama studijuoti ir pristatyti savarankiškai. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Semestro eigoje 
Laboratoriniai darbai 0,2 Semestro eigoje 
Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Žinos, kokios meristemos 
ir kur augaluose 
randamos. Žinos 
pagrindines šaknų formas 
ir funkcijas, skirtumus tarp 
vienaskilčių ir dviskilčių 
augalų stiebų, bei lapų 
sandaros. Žinos 
pagrindines žiedo 
sudedamąsias dalis ir 
kiekvienos jų funkciją. 
Žinos augaluose 
vykstančius gyvybinius 
procesus ir jų 
dėsningumus.  
Žinos kaip augalai 
prisitaiko prie aplinkos 
sąlygų. 

Paskaita, laboratorinis 
darbas, minčių lietus 
 

Pokalbis, grupelių 
vertinimas, atsakinėjimas 
žodžiu ir raštu, testas 
Atsakymai į 
probleminius klausimus, 
dalyvavimas diskusijose. 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, 
ekologines savybes. 

Mokės apibūdinti augalų 
šeimas, parengti herbarą. 
Numatys augalų augimo ir 
vystymosi reguliavimo – 
valdymo principus, 
siekiant optimalaus jų 
produktyvumo ir kokybės.    
Gebės nustatyti ryšį tarp  
augalų procesų ir 
produktyvumo. 
 

Paskaita, laboratorinis 
darbas, minčių lietus 
 

Pokalbis, grupelių 
vertinimas, atsakinėjimas 
žodžiu ir raštu, testas. 
Atsakymai į 
probleminius klausimus, 
dalyvavimas diskusijose. 
 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
1. Bell, P.R., Hemsley, A.R. Green plants. Their origin and diversity. – Cambrigde, 2000.-349 p. 
2. Dagys J. Augalų anatomija ir morfologija.-V.,1985.-349p. 
3. Purvinas E., Skirgailaitė V. Botanika.- V., 1975.- 366 p. 
4. Opik, H, Rolfe S.A., Willis, A.J. 2005. The physiology of flowering plants.  
5. Stašauskaitė S. Augalų vystymosi fiziologija.-V.:Debesija,1995. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Curtis A., Raven P.H. Biology of Plants. -N.Y., 1981 – 430 p. 
2. Davis W.P., Salomon E.P., Berg L.R. The World of Biology. - Philadelphia etc.: Saunders college 
publishing,1990. - 928 p. 
3. Gudžinskas  Z. Lietuvos induočiai augalai.-V., 1999.-211 p. 
4. Hegi G. Illustrierte Flora von Mittleuropa.-Berlin, Hamburg, 1984. I-VI T. 
5. Hickey M., King C. Common families of flowering plants. Cambridge: Cambridge university press, 2004, 
(5th ed.).– 212 p. 
6. Kutorga E. Botanikos ir mikologijos nomenklatūra.-V.,1997.-72 p. 
7. Mader S. Biologija. -V., 1999, I-II kn. 
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8. Tainz, L., Zeiger, E. Plant physiology. Sunderland, Mass.:Sinauer Associater. 2006. 
9. Bluzmanas P. ir kt. Augalų fiziologija.-V.:Mokslas,1991. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. S. Gliožeris, Biologijos ir augalų biotechnologijos 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. A. S. Tamošiūnas, lekt. dr. J. Sinkevičienė, doc. dr. R. Malinauskaitė, 
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
 
Aprašą parengė: prof. dr .S. Gliožeris; doc. dr. R. Malinauskaitė, Biologijos ir augalų biotechnologijos 
institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. J. Sinkevičienė, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Ž.Preikša, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-09-26, protokolo  Nr. 16. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki:    2015-10-21. 
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Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas:AFBBB007 
Pavadinimas lietuvių kalba: Mikrobiologija 
Pavadinimas anglų kalba: Microbiology 
Dalyko apimtis:3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 25 Pasirengimas laboratoriniams darbams  6 
Laboratoriniai darbai 20 Kontrolinis darbas 10 
Mokomoji praktika - Pasirengimas egzaminui 16 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinių apie mikroorganizmų sandarą, savybes, paplitimą ir įvairovę, 
jų naudingumą ar kenksmingumą ir svarbą gamtoje bei žmogaus gyvenime. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti baigę arba lygiagrečiai vykti chemijos, 
augalų biologijos dalykų studijos. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas:  

1. Žinos mikroorganizmų savybes ir įvairovę; 
2. Žinos mikroorganizmų veiklos ypatumus ir pasekmes; 
3. Gebėti paaiškinti mikrobiologinius reiškinius vykstančius gamtoje. 

   Gebėjimai ir įgūdžiai:  
1. Supras ir palygins eukariotinių ir prokariotinių mikroorganizmų tarpusavio skirtumus bei jų veiklą;  
2. Parinkti tinkamiausius mikroorganizmų tyrimo ir kontrolės metodus. 

   Vertybinės nuostatos:  
1. Formuojama pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir 

tausoti;  
2. Siekiamybė bus racionalus mikroorganizmų ir žmogaus veiklos bei aplinkos veiksnių derinys. 

  
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas; 
3. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; 
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4. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas; 
5. Papildomos literatūros ir interneto šaltinių studijos. 

Dalyko turinys: 
   Paskaitos (25/16 val):  
1. Mikrobiologijos istorija. Mikrobiologijos objektai – eukariotiniai, prokariotiniai mikroorganizmai, 

neląstelinės sandaros mikrobiologiniai objektai. (2/1); 
2. Mikroorganizmų bendri bruožai. Prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų sandara ir skirtumai. 

Mikrobiologinių objektų klasifikavimo principai. (2/2); 
3. Bakterijų sandara ir ypatumai. (3/2); 
4. Mikromicetų sandara ir ypatumai. (2/1); 
5. Neląstelinės sandaros mikrobiologinių objektų sandara ir ypatumai. Virusai,  viroidai, prionai. (2/2); 
6. Aplinkos veiksniai ir mikroorganizmųvystymasis I (2/1); 
7. Aplinkos veiksniai ir mikroorganizmų vystymasis II (2/1); 
8. Mikroorganizmų mityba ir jos tipai. Mikrobų naudojami anglies, azoto ir kai kurių kitų cheminių 

elementų šaltiniai. Augimo faktoriai. (2/1); 
9. Mikroorganizmų metabolizmas -  rūgimai (2/2); 
10. Mikroorganizmų metabolizmas -  kvėpavimas (2/1); 
11. Mikroorganizmų biologiškai aktyvios medžiagos (2/1); 
12. Mikroorganizmai biotechnologijoje (2/1). 

 
   Laboratoriniai darbai (20/6 val): 

1.  Mikroorganizmų augimo fizikinės, cheminės, kontrolės priemonės - aparatai, sterilizavimo būdai, 
indai. Mitybinės terpės (2/1);  

2. Fiksuoto dažyto preparato paruošimas, bakterijų formų įvairovė (3/1);  
3. Bakterijų dažymas Gramo metodu (3/1);. 
4. Gyvų mikroorganizmų stebėjimas kabančio lašo preparate, taksis (2/1); 
5. Mikromicetų morfologija (2/0); 
6. Alkoholinio rūgimo mikroorganizmai (2/0); 
7. Pienarūgščio rūgimo mikroorganizmai (2/1); 
8. Sviestarūgščio rūgimo mikroorganizmai (2/0); 
9. Azotą fiksuojantys mikroorganizmai, pupinių šeimos augalų gumbelinės bakterijos (2/1); 

 
Dalyko studijų metodai: Perteikiant dalyko turinį bus naudojami tradiciniai ir inovatyvūs studijų metodai. Į 
dalį paskaitų studentai turės ateiti pasirengę savarankiškai, diskusijos bus kuriamos ir paskaitų metu. Dalį 
paskaitų medžiagos studentai turės išnagrinėti patys, o vėliau diskutuoti tais klausimais visi kartu auditorijoje, 
bus kuriama atvejo analizė. Praktinių įgūdžių studentai įgys laboratorinių darbų metu.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,5 Semestro eigoje 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
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Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį. 

Žinos mikroorganizmų 
savybes ir įvairovę;Žinos 
mikroorganizmų veiklos 
ypatumus ir pasekmes; 
Gebėti paaiškinti 
mikrobiologinius 
reiškinius vykstančius 
gamtoje. 
 

Paskaita su diskusija, 
refleksija 

Atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu. 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, miško 
tipus bei ekologines 
savybes. 

Supras ir palygins 
eukariotinių ir 
prokariotinių 
mikroorganizmų 
tarpusavio skirtumus bei 
jų veiklą; Parinkti 
tinkamiausius 
mikroorganizmų tyrimo ir 
kontrolės metodus. 

Paskaita su diskusija, 
refleksija, problemos 
analizė 

Atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, problemos analizės 
vertinimas. 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, kuriamoms 
rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir 
kokybiškai atliekamu 
darbu Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 

Formuojama pagarba 
gamtai kaip neatsiejamai 
mūsų gyvenimo aplinkai, 
kurią būtina saugoti ir 
tausoti; Siekiamybė bus 
racionalus 
mikroorganizmų ir 
žmogaus veiklos bei 
aplinkos veiksnių derinys. 

Paskaita su diskusija, 
Refleksija, atvejo 
analizė 

Atsakinėjimas žodžiu ir 
raštu, atvejo analizės 
vertinimas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Pranaitis P. Mikrobiologijos pagrindai. Kaunas, 2009 
2. Pranaitis P., Krasauskas A. Mikrobiologijos laboratoriniai darbai. Akademija, 2009 
3. Madigan M. Brock biology of microorganisms. Pearson Prentice Hall, 2006 
4. Bauman R. Microbiology  Pearson/Benjamin Cummings, 2007 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Dabkevičius Z. Mikrobiologijos ir bakteriologijos pagrindai.  Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 
2008 

2. Cappuccino, J. Microbiology : a laboratory manual, 2008 
3. Modern soil microbiology (edited by Elsas D. Et al.) CRC press, 2007 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Krasauskas, Biologijos ir augalų biotechnologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: dr. E. Kazlauskas, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. A. Krasauskas, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. A. Šaluchaitė, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-09-26, prot. Nr. 16. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, prot. Nr.3. 
Dalyko aprašas atestuotas iki:    2015-10-21. 
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Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas:AFBBB023 
Pavadinimas lietuvių kalba: BESTUBURIŲ ZOOLOGIJA 
Pavadinimas anglų kalba:  INVERTEBRATE ZOOLOGY 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 133 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 63 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 33 Pasirengimas kontroliniam darbui 15 
Pratybos 33 Pasirengimas pratyboms 21 
Konsultacijos 2 .....................................  
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 27 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti studentams žinių apie gyvojo pasaulio sandarą, bestuburių gyvūnų sistematiką, 
pagrindinių sistematinių grupių atstovus, jų morfologiją, bendruosius vystymosi bei ekologijos bruožus, padėti 
įsisavinti bestuburių gyvūnų apibūdinimo, apskaitų bei biologijos tyrimo metodikas.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  Studentai turi turėti biologijos ir ekologijos pagrindus.   

Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas:  

1. Žino vienaląsčių ir daugialąsčių bestuburių gyvūnų sistematiką, pagrindinių tipų atstovus, jų 
morfologiją ir bioekologiją, tarpusavio santykių formas, monitoringo ir apsaugos principus; 

2. Supranta gamtosaugines problemas ir bioįvairovės išsaugojimo būtinybę. 
Gebėjimai ir įgūdžiai:  

1. Geba atpažinti ir apibūdinti pagrindinius bestuburius gyvūnus, paaiškinti jų biologijos ypatumus; 
2. Geba atlikti bestuburių gyvūnų apskaitas, atsakingai priimti reikalingus sprendimus, atsižvelgiant į 

aplinkos veiksnius, gamtosaugos reikalavimus; 
3. Geba įgytas žinias taikyti studijose ir moksliniuose tyrimuose vertinant aplinkos kokybę, o taip pat 

bioindikacijos ir augalų apsaugos srityse. 
Vertybinės nuostatos:  

1. Pagarbus požiūris į bet kokias gyvybės formas, į gamtą bendrai;  
2. Supratimas apie bestuburių gyvūnų reikšmę, jų monitoringo ir kontrolės būtinybę; 
3. Sugebėjimas bendrauti, pagristi savo nuomonę  ir naudotis specialybės literatūra. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
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1. Taksonomijos, zoologijos, entomologijos, ekologijos tikslų, uždavinių, sąvokų bei terminų 
įsisavinimas ir vartojimas; 

2. Žinių apie bestuburių gyvūnų sistematiką, ekologinius ryšius, tarpusavio santykius, biologiją 
morfologiją ir filogenezę įsisavinimas ir pritaikymas. 

Dalyko turinys: 
Paskaitos (33/27): 

1. Gyvųjų organizmų apžvalga. Gyvūnų karalystė. Taksonominiai vienetai. Bestuburių zoologijos 
objektas, uždaviniai, istorijos apžvalga, reikšmė (2/2 val.)  

2. Vienaląsčių gyvūnų tipai. Sarkodiniai. Žiuželiniai. Sporagyviai. Knidosporidijos. Mikrosporidijos. 
Blakstienotieji. Šių tipų pagrindiniai atstovai, ekologija, reikšmė (4/4 val.). 

3. Daugialąsčių gyvūnų tipai. Plokščiagyviai. Pintys. Duobagyviai. Šukuočiai. Plokščiosios kirmėlės 
Blakstienotosios kirmėlės, Dinofilidai, Dygiastraubliai. Apvaliosios kirmėlės. Žieduotosios kirmėlės. 
Echiuridai, Sipunkulidai (8/5 val.). 

4. Nariuotakojų tipas. Vėžiagyvių, voragyvių, šimtakojų klasės. Jų morfologija sistematika ir ekologija 
(4/4 val.). 

5. Vabzdžių klasė ( morfologija, kūno danga, raumenų, virškinimo, kraujotakos, kvėpavimo, nervų, 
šalinimo, lytinė, endokrininė sistemos, jutimo organai, elgsena). Dauginimasis ir vystimasis. 
Ekologija. Sistematika (8/6 val.). 

6. Moliuskų, Dygiaodžių, Poganoforų, Šeriažandžių tipai (4/4 val.). 
7. Bestuburių tyrimo metodai. Bestuburių apsaugos problemos (3/2 val.).  

 
Pratybos (33/21): 

1. Vienalasčių gyvūnų morfologija 6/3 val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo apimtis). 
2. Pintys. Duobagyviai. Šukuočiai (4/3 val.). 
3. Kirmelių morfologija (4/3 val.).  
4. Moliuskų, Dygiaodžių morfologija (4/3 val.). 
5. Vėžiagyvių, voragyvių, šimtakojų klasės (4/3 val.). 
6. Vabzdžių morfologija, vystymąsis (5/3 val.).  
7. Vabzdžių sistematika (6/3 val.). 
 

Mokomoji praktika: Mokomoji praktika įeina į MEEKB11E Ekologijos kompleksinę praktiką 1. 
Kontrolinio darbo tematika: Bestuburių gyvūnų  atpažinimo ir taksonominės priklausomybės testas. 
Dalyko studijų metodai: Perteikiant dalyko turinį naudojami tradiciniai ir inovatyvūs studijų metodai. 
Tradiciniams studijų metodams atstovauja klasikinė paskaita (įvairių temų nagrinėjimas). Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama panaudojant multi-media įrangą, video aparatūrą. Užsiėmimų metu dalis laiko skiriama 
studentų pasisakymams, diskusijoms. Praktinių darbų metu duodamos užduotys panaudojant gyvūnų 
pavyzdžius, jų preparatus ar paveikslus. Studentai užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi pratybų 
aprašais, apibūdinimo raktais, kolekcijomis ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Darbų metu kiekvienas studentas 
turi galimybę individualiai naudotis mikroskopu. Atskirų darbo etapų demonstracijai naudojama video kamera 
sujungta su mikroskopu ir kompiuterine įranga. Praktinių darbų rezultatų pristatymas (gynimas) yra 
privalomas.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 Taikoma 10 balų kriterinė kaupiamojo vertinimo struktūra. Kontrolinio darbo metu studentai atsako į 
testo klausimus, pasirinkdami vieną iš 3 pateiktų atsakymų, atpažista 10 pateiktų dėstytojo gyvūnų ar jų 
paveikslų, nurodo jų taksonominę priklausomybę. Praktinių darbų kokybė vertinama atsižvelgiant į 
individualaus darbo, o taip pat atsakymų į klausimus ir sugebėjimo diskutuoti kokybę. Egzamino metu 
pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys probleminiai klausimai Egzaminas – galutinis studento žinių 
įvertinimas, kurį laikyti turi teisę tik tie, kurie turi  pratybų ir kitų savarankiškų darbų įvertinimus. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymų terminai 

Pratybos           0,3 Semestro eigoje 
Kontrolinis darbas           0,2 Išklausius 50 proc. kurso 
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Egzaminas           0,5 Sesijos metu 
 

Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 
siekiniai Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  Studentų pasiekimų 

vertinimo metodai 
Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį. 

Žinos vienaląsčių ir daugialąsčių 
bestuburių gyvūnų sistematiką, 
pagrindinių tipų atstovus, jų 
morfologiją, bioekologiją, 
monitoringo ir apsaugos principus, 
gyvųjų organizmų tarpusavio 
santykių formas. 

Paskaitos,  
praktinis darbas, 
diskusijos,  
atvejo analizė 

Pratybų vertinimas, 
probleminiai klausimai,  
egzaminas 

Supras gamtosaugines problemas ir 
bioįvairovės išsaugojimo būtinybę. 

Paskaitos,  
diskusijos,  
atvejo analizė 

Probleminiai klausimai,  
egzaminas 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, 
ekologines savybes. 

Geba atpažinti ir apibūdinti 
pagrindinius bestuburius gyvūnus, 
paaiškinti jų biologijos ypatumus, 
atlikti apskaitas, atsakingai priimti 
reikalingus sprendimus, 
atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, 
gamtosaugos reikalavimus. 

Paskaitos, 
praktinis darbas, 
diskusijos,  
atvejo analizė 

Pratybų vertinimas, 
probleminiai klausimai,  
egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Kazlauskas R. Bestuburių zoologija-V.: Mokslas, 1988. - 384 p. 
2. Mažiulis D., Starodubaitė M. Zoologija. – V.: Siveida, 2001.- 296p. 
3. Ruppert E.E., Barnes R.D. Invertebrate zoology. - 1994.- 294 p.. 
4. Žiogas A. Bestuburių zoologija ir apsauga. K.,2009.-96 p. 

 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Burnie D. Gyvūnų enciklopedija. - V.: Trys nykštukai, 2003.- 318 p. 
2. Kazlauskas R. Lietuvos drugiai. – V.:Mokslas, 1984. – 191 p. 
3. Lešinskas. A., Pileckis S. Vadovas lietuvos vabzdžiams pažinti. – V: Mintis, 1967.- 372 p. 
4. Pileckis S., Monsevičius V. Lietuvos fauna. Vabalai. – T I-II. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 

1995-1997. p. 
5. Šivickis P. Lietuvos moliuskai ir jų apibūdinimas. – V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros 

leidykla, 1960. – 351 p. 
6. Žiogas A. Miško entomologija. Vadovėlis. Kaunas - Akademija, 1997, 271 p.  
 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. A. Žiogas, Biologijos ir augalų biotechnologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. V. Tamutis, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. A. Žiogas, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. S. Kazlauskaitė, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Dautartė. Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-09-26, protokolo Nr. 16. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
Dalyko aprašas atestuotas iki:    2015-10-21. 
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Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: AFBBB025 
Pavadinimas lietuvių kalba: Mikologija ir augalų patologija  
Pavadinimas anglų kalba: Mycology and Plant Pathology  
Dalyko apimtis: 4 kreditų, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 51 val.  
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 27 Pasirengimas kontroliniam darbui 12 
Laboratoriniai darbai 26 Pasirengimas laboratoriniams darbams  18 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji  Taikomoji ekologija  Privalomasis  
 
Dalykas priklauso biomedicinos mokslų sričiai, biologijos krypčiai, ekologijos šakai.  
Studijų dalyko tikslas: suteikti studentams žinių apie grybų karalystę, jų sistematiką, pagrindinių sistematinių 
grupių atstovus, jų morfologiją, bendruosius vystymosi bei ekologijos bruožus, padėti įsisavinti grybų 
apibūdinimo, biologijos tyrimo metodikas. Suteikti fitopatologijos bei augalų apsaugos metodų žinių.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi turėti biologijos, botanikos, ekologijos, chemijos 
pagrindus. 
Dalyko studijų rezultatai:  

1. Studento žinios ir supratimas:  
2. Žinos grybų sistematiką, pagrindinių klasių atstovus, jų morfologiją ir bioekologiją, monitoringo ir 

apsaugos principus; 
3. Supras gamtosaugines problemas ir bioįvairovės išsaugojimo būtinybę. 

Gebėjimai ir įgūdžiai:  
1. Gebės atpažinti ir apibūdinti grybus, paaiškinti jų biologijos ypatumus; 
2. Gebės įvertinti patogeninių grybų daroma žalą, atsakingai priimti reikalingus sprendimus, 

atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, gamtosaugos reikalavimus; 
3. Gebės įgytas žinias taikyti studijose ir moksliniuose tyrimuose vertinant aplinkos kokybę, o taip 

pat bioindikacijos ir augalų apsaugos srityse. 
Vertybinės nuostatos:  

1. Pagarbus požiūris į bet kokias gyvybės formas, į gamtą bendrai;  
2. Supratimas apie grybų reikšmę, jų monitoringo ir kontrolės būtinybę; 
3. Sugebėjimas bendrauti, pagristi savo nuomonę  ir naudotis specialybės literatūra. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1) Mikologijos ir augalų patologijos sampratos suvokimas, sąvokų bei terminų įsisavinimas ir vartojimas;  
2) Žinių apie patogenus, jų plitimo bei valdymo dėsningumus įsisavinimas;  
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3) Kokybiškas ir savalaikis kontrolinio darbo, laboratorinių darbų atlikimas ir apgynimas, gebėjimas pateikti 
argumentuotas išvadas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 27/21 val. (kontaktinio darbo/studento savarankiško darbo). 

1. Mikologijos raida pasaulyje ir Lietuvoje. Mikologijos objektas (1/1). 
2. Grybų morfologija (2/2). 
3. Grybų dauginimasis (2/2). 
4. Grybų plitimas, aplinkos sąlygų poreikiai, mityba (2/2). 
5. Grybų sistematika (2/2).  
6. Grybų reikšmė ekosistemoje (1/1). 
7. Žmones ir gyvūnus pažeidžiantys grybai (2/2). 
8. Maisto produktus, medieną ir tekstilę gadinantys grybai (2/2). 
9. Augalus pažeidžiantys grybai (augalų grybinių ligų simptomai ir jų tipai, augalo šeimininko ir 

patogeno sąveika, grybinių ligų diagnostikos metodai) (4/3).  
10. Grybų praktinis pritaikymas (1/1).  
11. Kerpės (1/1). 
12. Augalų apsaugos metodai (4/3).  
13. Augalų grybinių ligų kontrolė (3/1).  

   Laboratoriniai darbai: 26/18 val. (kontaktinio darbo/studento savarankiško darbo). 
1. Grybų morfologija (3/2). 
2. Patogeninių grybų izoliavimas: pasiruošimas izoliavimui, izoliavimas nuo lapų, stiebų, šaknų, vaisių ir 

sėklų. Sukėlėjų diagnostika (3/2). 
3. Grybinių ligų simptomai (3/1). 
4. Mikroskopinis augalų ligų sukėlėjų diagnozavimas (3/3). 
5. Kepurėtųjų grybų apibūdinimas (3/2). 
6. Kempininių grybų apibūdinimas (3/2). 
7. Lauko augalų ligų sukėlėjų diagnozavimas (3/2). 
8. Augalų apsaugos organizavimas ūkyje ir darbo sauga (2/2). 
9. Pesticidų normų, skiedinių koncentracijų, reikmių ūkiui paskaičiavimas (3/2). 

   Mokomoji praktika: 1kr. apimties „Ekologijos kompleksinė praktika 1“ MEEKB11E sudėtyje.  
Kursinio darbo (projekto) tematika: nenumatytas  
Dalyko studijų metodai: Dėstymo formos: paskaitos, laboratoriniai darbai, skirtingos savarankiško darbo 
formos. Užsiėmimų metu dalis laiko, paprastai paskaitos gale, skiriama studentų pasisakymams, diskusijoms. 
Paskaitos pradedamos vienos minutės refleksija praėjusios paskaitos metu išdėstytos medžiagos pagrindu. 
Paskaitos vizulizuojamos panaudojant grafoprojektorių, video aparatūrą, multimedia projektorių. 
Laboratoriniai darbai atliekami specializuotoje Fitopatologijos laboratorijoje. Laboratorinių darbų metu, kur 
daugiausiai taikomi atvejo ar problemos analizės studijų metodai, naudojami laboratorinių darbų aprašai, 
patogenų pažeistų augalų pavyzdžiai, mikroskopai, lupos, laboratorinė įranga, indai bei reikalingos 
medžiagos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Operatyviai vertinami laboratoriniai darbai, kuriuos atsiskaitant gali būti taikomi testai. Tarpiniam žinių 
atsiskaitymui rengiamas kontrolinis darbas. Egzaminą laiko tik turintys operatyvinio ir tarpinio atsiskaitymo 
rezultatus. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,25 Išklausius pusę kurso 
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Laboratorinių darbų gynimas 0,25 Semestro eigoje 
Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Žinos grybų sistematiką, 
pagrindinių klasių 
atstovus, jų morfologiją ir 
bioekologiją, 
monitoringo ir apsaugos 
principus 

Paskaitos. 
Įvadinio klausimo 
diskusija. 
Laboratoriniai darbai 

Pokalbis: atsakinėjimas 
žodžiu ir raštu 

Supras gamtosaugines 
problemas ir bioįvairovės 
išsaugojimo būtinybę.  

Vienos minutės refleksija, 
paskaita su diskusija. 
 

Pokalbis, vertinimas 
darbo vietoje. 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, 
ekologines savybes. 

 Gebės atpažinti ir 
apibūdinti grybus, 
paaiškinti jų biologijos 
ypatumus  

Paskaitos su  
diskusija. 
Laboratoriniai darbai. 
Minčių lietus. 

Pokalbis, atsakinėjimas 
žodžiu ir raštu, testas. 

Gebės įvertinti 
patogeninių grybų 
daroma žalą, atsakingai 
priimti reikalingus 
sprendimus, atsižvelgiant 
į aplinkos veiksnius, 
gamtosaugos 
reikalavimus  

Vienos minutės refleksija, 
paskaita su diskusija. 
Laboratoriniai darbai. 

Pokalbis, atsakinėjimas 
žodžiu ir raštu, testas. 

Gebės įgytas žinias 
taikyti studijose ir 
moksliniuose tyrimuose 
vertinant aplinkos 
kokybę, o taip pat 
bioindikacijos ir augalų 
apsaugos srityse. 

Vienos minutės refleksija, 
paskaita su diskusija. 
Minčių lietus.  

Pokalbis: atsakinėjimas 
žodžiu ir raštu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
1. Dabkevičius Z. Mikologijos pagrindai. - Lietuvos žemdirbystės institutas. 2009. 
2. Agrios G.N. Plant pathology/by George N.Agrios (5th ed.). –New York, USA, 2005. 
3. Urbonas V. Lietuvos grybų atlasas. – Kaunas, 2007. 
4. Žuklys L., Žuklienė R., Pileckis S. ir kt.Žemės ūkio fitopatologijos ir entomologijos laboratoriniai darbai/ 

- V.: Mintis, 1971. 
5. Matthews G.A., Pesticides: Health, Safety and the Environment. - Blackwell Publishing, 2006. 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  

1. Mazelaitis J., Urbonas V. Lietuvos grybai. – Vilnius, 1980. 
2. Dabkebičius Z., Brazauskienė I. Augalų patologija. – Akademija, Kėdainių r., 2007. 
3. Kalėdienė L. Grybų sistematikos įvadas. – Vilnius, 1999. 
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4. Repšienė D., Špokienė N. Augalų cheminė ir biologinė apsauga. V.: Mokslas, 1989. 
5. Šaluchaitė A., Tamutis V. Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje. – Lietuvos žemės ūkio 

universitetas. 
6. Fungicides in crop protection /H.G. Hewitt. -- Wallingford, UK; New York, NY: CAB International, 

1998.  
7. Dabkevičius Z., Vasiliauskas A., Žiogas A. Miško fitopatologija. –Kaunas, 2006. 
8. Pileckis S., Valenta V., Vasiliauskas A., Žuklys L. Svarbiausių miško medžių kenkėjai ir ligos. – 

Vilnius, 1968. 
9. Мюллер Э., Леффлер В. Микология  - Москва, 1995.  

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. S. Kazlauskaitė, Biologijos ir augalų biotechnologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. A. Šaluchaitė, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU.  
Aprašą parengė: lekt. A. Šaluchaitė, doc. dr. S. Kazlauskaitė,  Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, 
ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. R. Malinauskaitė, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-09-26, protokolo  Nr. 16. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
Dalyko aprašas atestuotas iki:    2015-10-21. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS (nuotoliniu būdu) 

Dalyko kodas: MEMBB002 

Pavadinimas lietuvių kalba: Dendrologija 

Pavadinimas anglų kalba: Dendrology 

Dalyko apimtis ir struktūra: 6 ETCS kreditų, 160 valandos, iš jų kontaktiniam darbui - 84 val., 

savarankiškam darbui - 76 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos: 41 Individuali užduotis  13 

          iš jų nuotoliniu būdu 36 Kontrolinis darbas 16 

Pratybų darbai 39 Pasirengimas pratybų atsiskaitymams  15 

Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 

Egzaminas 2   

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Pirmoji  Taikomoji ekologija Privalomasis 

 

Dalyko tikslas: Suteikti kompetentingas žinias apie autochtonines ir pagrindines svetimkraštes dendrofloros 
rūšis, jų biologiją, ekologiją, taikymo sritis ir išlavinti įgūdžius atpažinti dendrofloros rūšis pagal pagrindinius 
morfologinius požymius.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms. Reikalingos dirvožemio mokslo, botanikos pagrindų žinios. 

Dalyko studijų rezultatai: 

   Studento žinios ir supratimas: 

žinos autochtonines ir svetimkraštes dendrofloros rūšis, naudojamas miško ir dekoratyviniam želdinimui; 
žinos medžių ir krūmų klasifikacijos tipus pagal habitą, lapų formą ir spalvą, fenologines fazes; 
žinos skirtingo derlingumo, drėgnumo, rūgštumo ir apšviestumo sąlygoms tinkamus auginti sumedėjusius 
augalus. 

Gebėjimai ir įgūdžiai: 
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gebės pažinti 250 svarbiausių Lietuvoje augančių ir auginamų sumedėjusių augalų rūšis pagal jų 
morfologinius požymius;  
bus įgudęs atpažinti fenologinio vystymosi fazes. 
 
Vertybinės nuostatos: 

Laboratorinių darbų metu ugdomos kūrybiško, kolektyvinio, kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas, lotyniško augalo vardo žinojimas; 
Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
Savarankiško darbo atlikimo kokybė. 
 

Dalyko turinys.  

Paskaitos: 41/36/32 

Bendroji dalis: 15/16/15 val. 

Dendrologijos samprata. Svarbesnieji dendrologiniai centrai Lietuvoje (3/3/3). 
Sumedėjusių augalų taksonomija. Rūšies arealas (3/3/3).  
Sumedėjusių augalų biomorfos. Medžio habitas. Lajos forma. Medžių ir krūmų amžius, aukštis, kamieno 
skersmuo, lajos plotis (3/3/3).  
Ūgliai ir pumpurai. Žiedai ir strobilai.  Vaisiai ir kankorėžiai (3/3/3).  
Augalų poreikis šviesai. Augalų poreikis vandeniui. Augalų poreikis dirvožemio derlingumui, rūgštumui. 
Temperatūra – ištvermingumo šalčiui zonos (3/4/3). 
Specialioji dalis: 26/20/17 val. 
Lietuvos dendroflora, Lietuvoje auginami svetimkraščiai sumedėję augalai (3/3/3):  
Pušūnai (5/5/4);  
Magnolijūnai (18/12/10). 
  

Laboratoriniai: 39/15 val. 

Svarbesniųjų 35 rūšių pušūnų skyriaus sumedėjusių augalų pažinimas pagal spyglius, ūglius, vaisius. (6/3val). 
Svarbesniųjų 215 rūšių magnolijūnų skyriaus sumedėjusių augalų pažinimas pagal lapus, ūglius, vaisius: 
magnolijažiedžių ir vėdrynažiedžių poklasiai (9/3val.); 
hamamelijažiedžių ir dinelijažiedžių poklasiai (9/3val.); 
erškėčiažiedžių poklasis (9/3val.); 
notreliažiedžių poklasis (6/3val.).                
 

Individualios užduoties tematika. Stebimo augalo fenologinių vystymosi fazių aprašymas (13val. 
savarankiškam darbui).  

 

Dalyko studijų metodai: Ištęstinėse studijose dalis paskaitų atliekama nuotoliniu būdu. Paskaitų informacinė 
medžiaga skaidrėmis talpinama virtualioje  erdvėje, pateikiant spalvotą fotografinę medžiagą su augalų 
pavyzdžiais. Pratybų metu studentai rūšių identifikavimui naudoja sumedėjusių augalų herbarizuotus 
pavyzdžius. Studentai augalus identifikuoja savarankiškai naudodamiesi darbų aprašais, vadovėliais ir 
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konsultuodamiesi su dėstytoju. Fenologinius stebėjimus (individuali užduotis) studentai atlieka universiteto 
arboretume, Obelynėje, miške. 

 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir  metodai:  

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,1 Dendrologijos praktikos paskutinę dieną 

Atsiskaitymai už pratybas 0,3 Po kiekvienos temos 

Egzaminas 0,6 Po dendrologijos praktikos 

 

Individualiai užduočiai atlikti studentai turi stebėti paskirto augalo fenologinių fazių vystymąsi, atpažinti ir 
nufotografuoti fazes, fiksuojant tos fazės datą. 

Pratybų metu susipažįstama su pagrindiniais augalų morfologiniais požymiais pagal rūšis. Po temos – 
atsiskaitymas žodžiu, atpažįstant augalo rūšį ir pasakant jo lotynišką vardą. 

Egzaminas vyksta žodžiu, biliete pateikiant 5 klausimus (po 2 iš bendrosios ir specialiosios dalių, vienas – 
pagal augalo pažinimą iš šakelės). 

Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo 
metodais:  

Studijų programos siekiniai Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų 
metodai  

Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų struktūrą, 
savybes, ekosistemoje 
esančių organizmų 
anatomines, morfologines, 
fiziologines savybes, 
sistemines grupes, biologines 
ir ekologines savybes 

žinos autochtonines ir 
svetimkraštes dendrofloros 
rūšis, naudojamas miško ir 
dekoratyviniam želdinimui; 

žinos medžių ir krūmų 
klasifikacijos tipus pagal habitą, 
lapų formą ir spalvą, 
fenologines fazes; 

žinos skirtingo derlingumo, 
drėgnumo, rūgštumo ir 
apšviestumo sąlygoms 
tinkamus auginti sumedėjusius 
augalus. 

Paskaitos Atsakinėjimas žodžiu 

(egzaminas) 

Identifikuoti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, grybus, 

gebės pažinti 250 sumedėjusių 
augalų rūšis pagal jų 
morfologinius požymius 

Pratybos Augalo pažinimas pagal 
morfologinius požymius 
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vabzdžius, paukščius ir 
žvėris, dirvožemio tipus, 
miško tipus, ekologines 
savybes 

Bus įgudęs atpažinti 
fenologinio vystymosi fazes 

Individuali 
užduotis 

Referato vertinimas 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

Rekomenduojama pagrindinė literatūra 

 M.Navasaitis. Dendrologija. Vilnius: Margi raštai, 2004, 856 p. 

 M.Navasaitis, R.Ozolinčius,  D.Smaliukas, J.Banevičienė. Lietuvos dendroflora. Kaunas: Lututė, 2003, 
576 p. 

 M.Navasaitis. Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms. 2008, Kaunas, Lututė, 240 p. 

 Lietuvos Raudonoji knyga, V.Rašomavičius (vyr.red.). Kaunas: Lututė, 2007, 800 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  

Rekomenduojama papildoma literatūra 

D.More, J.White. Cassells‘s Trees of Britain & Northern Europe. 2003 

W.Seneta. Dendrologia. 1987 

L.Straigytė, S.Juknevičius. Beržoto dendrologinė kolekcija, 2005 

Skinderiškio dendroparkas. Sud. M.Navasaitis, 2006 

Dendrologija. Sud. V.Ramanauskas. 1973, 320 p. 

Conifers : the illustrated encyclopedia. 2000 

T. Russel. The illustrated encyclopedia of trees of Britain and Europe. 2005 

Anotacija anglų kalba. After completing the course "Dendrology" students should obtain theoretical and 
practical knowledges of  most important woody plants biology and ecology. The main themes are: alien and 
native dendroflora; native regions; hardines zones; invasive, noxious, drug, hedgerow, Red book woody plants 
in Lithuania forest. 

 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. L. Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU.  
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas):       

Aprašą parengė: doc. dr. L. Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU.  
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. J. Bačkaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU.  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. J. Abraitienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 

Aprobuota instituto posėdyje:  2013-10-09, protokolo Nr. 5. 

Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr. 3. 

Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21 

 



 155 

 

Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Stuburinių gyvūnų biologija 
Pavadinimas anglų kalba: Vertebrate Biology 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 133 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 63 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 34 Pasiruošimas paskaitoms 8 
...iš jų nuotoliniu būdu 29 Pasirengimas pratybų darbams 18 
Pratybų darbai 32 Individualios užduoties atlikimui 10 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 27 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas:  

Supažindinti būsimus taikomosios ekologijos bakalaurus su bendrais sausumos stuburinių gyvūnų 
biologijos bruožais, sistematika ir su atskirų rūšių ypatybėmis.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Pageidautinos bendrosios ekologijos ir aplinkos apsaugos žinios. Studijuojant nuotoliniu būdu – pasirengimas 
naudoti Moodle informacinę sistemą. 

Dalyko studijų rezultatai:  
1. Žinos sausumos stuburinių anatomijos, morfologijos, sistematikos, ekologijos ir apsaugos pagrindinius 

bruožus ir  ypatumus. 
2. Žinos sausumos stuburinių pagrindinius biologijos bruožus. 
3. Gebės atlikti sausumos stuburinių gyvūnų populiacijų gausos įvertinimą; 
4. Gebės tvarkyti ir gerinti saugomų sausumos stuburinių gyvūnų gyvenamąją aplinką.  
5. Identifikuos stebimas sausumos stuburinių gyvūnų rūšis. 
6. Modulis ugdo meilę ir pagarbą Lietuvos gyvūnijai ir skatina siekti racionalaus miško išteklių naudojimo. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
3. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė;  
4. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  
5. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:34/27/29 val. 
1. Stuburinių gyvūnų biologijos samprata ir reikšmė (2/3/3). 
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2. Varliagyvių klasės biologinė charakteristika (3/3/3) 
3. Roplių klasės biologinė charakteristika (3/3/3) 
4. Paukščių klasės biologinė charakteristika (10/3/3).  
5. Žinduolių klasės biologinė charakteristika (8/3/3).  
6. Retų paukščių ir žinduolių rūšių apsaugos priemonės ir gyvenamosios aplinkos gerinimas (2/3/4).  
7. Paukščių ir žinduolių gausos vertinimo metodai ir būdai (2/3/3). 
8. Paukščių ir žinduolių vaidmuo miško ekosistemose. Reikšmė žmogui (2/3/4). 
9. Gyvūnai kaip aplinkos kokybės indikatoriai (2/3/3). 

 
Pratybų darbai: 32/18 val. 

1. Varliagyvių ir roplių būrių gyvūnų pažinimas ir bioekologinės ypatybės (3/2) 
2. Paukščių pažinimas ir bioekologinės ypatybės: narinių, kraginių, irklakojinių, gandrinių ir žąsinių būriai 

(5/3). 
3. Paukščių pažinimas ir bioekologinės ypatybės: plėšriųjų, vištinių, gervinių ir sėjikinių būriai (5/3). 
4. Paukščių pažinimas ir bioekologinės ypatybės: karvelinių, gegutinių, pelėdinių, lėlinių, čiurlinių, 

žalvarninių ir geninių būriai (5/3). 
5. Paukščių pažinimas ir bioekologinės ypatybės: žvirblinių paukščių būrio šeimų paukščiai (6/3).   
6. Lietuvos žinduolių būrio pažinimas ir bioekologinės ypatybės (8/4). 

 
Dalyko studijų metodai:  

Paskaitos vyksta naudojant multmediją, gyvūnų biologijos ypatybės vizualizuojamos trumpais 
filmuotos medžiagos intarpais. Paskaitų metu vyksta diskusijos, aptariami konkretūs retų gyvūnų apsaugos 
atvejai bei ieškoma realių problemų sprendimo. Studijuojant nuotoliniu būdu, naudojama Moodle 
informacinėje sistemoje patalpinta paskaitų medžiaga. Dalį medžiagos studentai įsisavina savarankiškai bei 
perteikia kitiems prezentacijų metu. Laboratoriniai darbai atliekami dirbant grupėse aptariant konkrečias rūšis 
bei pagrindinius jų biologijos bruožus. Individualios užduotys skatina studentų kūrybiškumą bei iniciatyvumą, 
išryškina studentų motyvaciją studijuojamu dalyku. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Atsiskaitymas už pratybų darbus 0,3 2 sav. laikotarpyje po atlikimo 
Individualios užduoties vertinimas 0,2 Paskutinę semestro savaitę 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Sugebės integruotai 
taikyti stuburinių gyvūnų 
biologijos žinias vertinant 
jų, žmogaus ir aplinkos 
santykį. 

Vizualizuotos paskaitos ir 
diskusijos ieškant realių 
problemų sprendimo. 

Vertinama egzamino 
raštu metu. 

Žinos stuburinių gyvūnų 
biologiją, poreikius 
aplinkai ir sugebės 
užtikrinti tinkamą 
apsaugos rėžimą. 

Laboratorinių darbų metu 
aptariant rūšių poreikius 
aplinkai bei diskutuojant 
apie galimus pavojus 
veiklos metu. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už 
laboratorinius darbus 
metu. 
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Planuoti mokslinius ar 
technologinius 
tyrimus, interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus 

Žinos ir sugebės taikyti 
atskirų rūšių 
specializuotus apskaitų 
metodus. 

Vizualizuotos paskaitos ir 
situacijų analizė. 

Individualios užduoties 
vertinimo metu. 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, 
ekologines savybes. 

Žinos įprastų stuburinių 
gyvūnų rūšių 
skiriamuosius požymius. Laboratorinių darbų metu 

dirbant grupėse bei 
aptariant rūšių 
skiriamuosius požymius 
kartu su dėstytoju. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už 
laboratorinius darbus 
metu. 

Žinos saugomų Lietuvoje 
ir ES stuburinių gyvūnų 
rūšių skiriamuosius 
požymius 

Suprasti specializuotus 
tekstus ir techninius 
terminus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus 

Sugebės savarankiškai 
studijuoti ir suprasti 
specializuotus stuburinių 
gyvūnų biologijos tekstus 
ir terminus. 

Savarankiškų studijų metu 
aptariant įsisavintą 
medžiagą užsiėmimų 
metu. 

Vertinama egzamino 
raštu metu. 

Sugebės dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus stuburinių 
gyvūnų biologijos 
temomis. 

Situacijų analizės 
metodas, probleminės 
užduotys.  

Vertinama viso kurso 
metu ir individualios 
užduoties vertinimo 
metu. 

Sugebės rengti ir 
pristatyti pranešimus 
stuburinių gyvūnų 
biologijos temomis. 

individualios užduoties 
ataskaitos rengimas. 

Individualios užduoties 
vertinimo metu. 

Teorinių-praktinių ir 
praktinių uždavinių 
sprendimui parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingas 
dalykines žinias, siekiant 
racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio 

Sugebės integruotai sieti 
stuburinių gyvūnų 
biologijos ir racionalaus 
gamtos naudojimo žinias 
bei parinkti optimalius 
sprendimus. 

Visi aukščiau išvardinti 
metodai 

Vertinama viso kurso ir 
visų atsiskaitymų metu Naudoti mokslinius, 

teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Sugebės efektyviai 
naudotis prieinamais 
moksliniais šaltiniais, 
juos pritaikyti praktikoje. 

Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje 

Pagerins planavimo bei 
darbo savarankiškai bei 
komandoje įgūdžius. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Gill.F. B. 2007. Ornithology. New York, Basingstoke. 
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2. Kurlavičius, P. 2003. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti.  K.: - Lututė. 
3. Lietuvos fauna. Paukščiai. 1990, 1991. 1-2 t. - V.: Mokslas 
4. Lietuvos fauna. Žinduoliai. 1988.- V.: Mokslas 
5. Linzey, D. 2001. Vertebrate Biology. McGraw-Hill  
6. Mačionis A. 1981. Stuburiniai gyvūnai. V.: Mokslas 
7. Spellerberg, I.F. 2002. Amphibians and reptiles of North-west Europe : their natural history, ecology and 

conservation, Science publishers. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Arnold, E.N., Burton, J.A. 1978. A Field guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. 
Harper collins Publisher. 

2. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. V. 
3. Gaižauskienė J. Susipažinkite: varliagyviai ir ropliai. - V.: Mokslas, 1981. 
4. Juškaitis, R. 2011.Inkilų gyventojai. – K.: Lututė .  
5. Kirstukas, M. 2008. Paukščiai. – K.: Lututė . 
6. Kurlavičius, P. 2006. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. – K.: Lututė . 
7. Lietuvos raudonoji knyga. 2007. Rašomavičius, V. (red.). – K.: Lututė . 
8. Mažiulis, D., Starobudaitė, M. 2001. Zoologija. – V.: Siveida  
9. Navasaitis, A. 2008. Miško žvėrys. – K.: Lututė . 
10. Pauža, D.H., Paužienė, N., Sidabrienė, G. 2004. Šikšnosparniai. K.: - Lututė 
11. Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., Dementavičius, 

D. 2006. Europos bendrijos svarbos gyvūnų rūių monitoringo metodikos. Paukščiai. – V.: Petro 
ofsetas. 

12. Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. – K.: Lututė . 
 
Anotacija anglų kalba: 

The Biology of vertebrates for the students provide main amphibies, reptielies, bird and mammals 
anatomy, morphology, systematcs, ecology and protection issues. The students should be aware on the 
identification and biology of typical as well as rare and protected wildlife species. The student should be able 
to apply the knowledges in the practise managing and protecting wildlife populations, habitats and evaluate 
agro, hidro and forest management impact on rare and endangered in Lithuania and European Union protected 
species. This course educate tender and respect on Lithuanian forest wildlife and urge rational nature use. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. K. Šimkevičius; lekt. dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė,  Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Aprašą parengė:Prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Ž. Preikša, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
Aprobuota instituto posėdyje:  2013-11-06, protokolo Nr. 7. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-12-19, protokolo Nr.3. 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015-12-19. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

Dalyko kodas: MEMBB004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas 
Pavadinimas anglų kalba: Management of wildlife population 
Apimtis ir struktūra: 3.0, 80 val., iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val.  
 
Studentų darbo formos ir apimtis:  

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 25 Pasirengimas laboratoriniams darbams  16 

Pratybos - Pasirengimas pratyboms - 

Laboratoriniai darbai 20 Pasirengimas egzaminui 16 

Konsultacijos 1   

Egzaminas 2   

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 

Studijų dalyko tikslas: susipažinti su laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo teisinio reguliavimo sistema bei 
šių populiacijų tvarkymo būdais ir metodais. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti dendrologijos, stuburinių biologijos bei 
miško ekologijos studijų dalykai. 

Dalyko studijų rezultatai. 

Žinios: 

• Laukinių gyvūnų populiacijos, jų ištekliai; 

• Populiacijų tvarkymo teisinis reguliavimas, tvarkymo būdai ir metodai; 
• Laukinių gyvūnų apsaugos ir gausinimo būdai, gyvenamosios aplinkos sąlygos. 

Specialieji gebėjimai: 

• Išskirti medžiojamuosius gyvūnus; 
• Parinkti teisingiausius medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymo variantus; 
• Įvertinti laukinės gyvūnijos gyvenimo, veisimosi bei mitybos sąlygas. 
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Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
• Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 

Vertybinės nuostatos: 

• Atsakomybė už atliekamą darbą; 
• Atsakomybė ateities kartoms. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo  sąvokų, 
metodų, dėsningumų ir principų supratimas ir vartojimas; studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir 
taikymas nesudėtingose situacijose; savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų 
formulavimas; papildomos literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir 
raštu. 

Dalyko turinys:  

Paskaitos: 

• Laukiniai gyvūnai. Medžiojamieji gyvūnai. Laukinės gyvūnijos ištekliai 2/2 val.  
•  Populiacijos sąvoka ir rangai, dinamika 2/2 val. 
• Medžioklė kaip laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo rūšis. Medžioklės plotai. Medžioklės grupės ir 

būdai 4/3 val.  
• Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų teritorinis, kiekybinis, kokybinis tvarkymas 4/4 val. 
•  Aplinkos būklės kontrolė. Atskirų rūšių medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas 4/3 val. 
• Gyvūnų apsauga. Jų gyvenimo, veisimosi  bei  mitybos sąlygų apsauga ir gerinimas 5/3 val. 
•  Gyvūnų aklimatizacija ir reaklimatizacija, jų perkėlimas. Gyvūnų laikymas ir veisimas nelaisvėje 4/3 

val. 

Laboratoriniai darbai:  

• Gyvūnų pažinimas pagal veiklos žymes 2/2 val. 
• Sumedžiotų gyvūnų amžiaus nustatymas 2/2 val. 
• Medžioklės plotų formavimas 2/2 val. 
• Medžioklės plotų technologinio ir biotechninio tvarkymo projektavimas 2/2 val. 
•  Medynų bei žemės ūkio kultūrų apsaugos priemonių projektavimas 2/2 val. 
• Dalyvavimas mokomojoje medžioklėje 10/8 val. 

 

Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, tendencijos, 
laboratorinių darbų metų analizuojama laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo probleminės situacijos.  

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos dešimties balų 
kriterine kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus laboratorinius darbus ir teorines žinias, kurios 
tikrinamos egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir 
supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse 
situacijose patikrinimas egzamino metu. Laboratorinių darbų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis 
vertinimo kriterijus – užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos 
metu laikomas egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir 
probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Vertinimai 
atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už pratybas 0,3 Po laboratorinių darbų 
užsiėmimo 

Egzaminas 0,7 Semestro gale 

 

Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

 

Žinios apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Laukinių gyvūnų 
populiacijos, jų 
ištekliai 

 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 

literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Populiacijų tvarkymo 
teisinis reguliavimas, 
tvarkymo būdai ir 
metodai 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Laukinių gyvūnų 
apsaugos ir gausinimo 
būdai, gyvenamosios 
aplinkos sąlygos 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, miško 
tipus, ekologines savybes. 

Išskirti 
medžiojamuosius 
gyvūnus 

Laboratoriniai darbai Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Parinkti teisingiausius 
medžiojamųjų gyvūnų 
populiacijų tvarkymo 
variantus 

Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Laboratorinių, praktinių 
užduočių pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Įvertinti laukinės 
gyvūnijos gyvenimo, 
veisimosi bei mitybos 
sąlygas 

Laboratoriniai darbai,  
atsiskaitymai 

Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 
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Suprasti specializuotus 
tekstus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus 

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  sisteminti, 
vertinti ir pritaikyti 
praktikoje 

Dirbti savarankiškai bei 
komandoje 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, technologijas, 
procesus. 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Paskaitos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 

Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Navasaitis A., Pėtelis K 1998.  Medžioklė : vadovėlis aukšt. m-kloms; LŽŪU.  Kaunas : Lututė, 298, [1] p. : 
iliustr., [8] iliustr. lap. 

2. Padaiga V. 1996.  Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai : Vadovėlis Lietuvos aukšt. m-klų stud. V. : 
Žiburio l-kla, 212 p. : iliustr., lent. 

3. Medžiojamųjų gyvūnų gausumo nustatymas bei gyvūnų sąveikos su gyvenamąja aplinka 
tyrimai : (Patarimai medžioklėtyros labor. ir praktikos darbams miškotyros ir miškų ekologijos spec. 
stud.) 1995.  / Parengė V. Padaiga, K. Pėtelis ; LŽŪA. Miškininkystės ir gamtos apsaugos kat..  Kaunas ; 
Noreikiškės,  20 p. : iliustr. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p. 
2. Šunys. Enciklopedija. 1 dalis. 1995. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 220 p. 
3. Šunys. Enciklopedija. 2 dalis. 1996. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, , 188 p. 
4. Juknevičius S., Jucevičius R. 1996. Žvėrių ir paukčių užkrečiamos ligos. Vilnius: Margi raštai, 172 p. 
5. Masilionis K. 2002. Konologija. I dalis.Vilnius, Vaga, 344 p. 
6. Paltanavičius, S. 1992. Pėdsekio vadovas. V.: Mokslas.  
7. Petrusevičius J. 1993. Medžioklinis šautuvas.-Kaunas. 
8. Styvensonas J. 1997. Šiuolaikiniai šaunamieji ginklai. Vilnius: Gamta, 192 p. 

Anotacija anglų kalba 

After the completing the course the student should be theoretically and practically ready, know and understand 
wildlife population legitimatized regulation, methods of management of populations, wildlife protection and 
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environment amendment issues. After the completing the course the student should be able creatively evaluate 
situation and find best population management solutions. 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): nėra 
Aprašą parengė: doc. dr. K. Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 

Recenzentai: 

Instituto recenzentas: lekt. dr. R.  Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 

Aprobuota instituto posėdyje: 2013-12-18, protokolo Nr. 13. 

Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-12-19, protokolo Nr.3. 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2015-12-19. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Hidrobiologija 
Pavadinimas anglų kalba: Hidrobiology 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis:  
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 23 Pasirengimas laboratoriniams darbams  4 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas pratyboms 12 
Pratybos 16 Pasirengimas egzaminui 16 
... iš jų nuotoliniu būdu 6   
Laboratoriniai darbai 6   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 0   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suformuoti hidrosferos gyvojo pasaulio žinių sistemą, susipažinti su jų 
reikšme biosferoje, ištekliais, apsauga, hidrobiontų gausinimo būdais. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti išklausyti biologijos, botanikos, mikrobiologijos, 
zoologijos pagrindai. 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios: 
Vandens ekosistemos elementų struktūra, gyvenamosios aplinkos savybės,  
Vandens organizmų sisteminės grupės,  
Hidrobiontų biologinės ir ekologinės savybės,  
Žmogaus  ir vandens gyventojų santykis. 
 
Specialieji gebėjimai: 
Išskirti priekrančių ir vandens augalų rūšis, 
Išskirti vandens mikroorganizmų, bestuburių, stuburinių rūšis, 
Įvertinti hidrobiontų ekologines savybes. 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus. 
Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
Vertybinės nuostatos: 
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Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms. 
    
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių hidrobiologijos sąvokų, metodų, dėsningumų ir 
principų supratimas ir vartojimas; studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose 
situacijose; savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; papildomos 
literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: AB/NB 
Hidrobiologijos samprata. Pagrindinės hidrobiologijos sąvokos ir principai. 1/0,5 val. 
Hidrobiologijos raida, ryšys su kitomis mokslo šakomis. 1/0,5 val. 
Abiotinių veiksnų įtaka vandens organizmams. 2/1 val. 
Vandens organizmų gyvybės formos. 2/1val. 
Gyvybės vandenyje įvairovė. 5/2val. 
Vandens gyvūnų funkcijos. 5/2 val. 
Hidrobiontų apsauga. 1/1 val. 
   Laboratoriniai darbai AB/Pp 
Vandens moliuskų sandara, įvairovė. 3/2 val. 
Žuvų išorinė ir vidinė sandara. 3/2 val. 
   Pratybos: AB/NB/Pp 
Planktono, bentoso ir nektono tyrimų metodai. 0/3/2 val. 
Dumblių sistematinė įvairovė. 3/0/2 val. 
Vandens telkinių įžuvinimas. 2/0/2 val. 
Vandens organizmų įvairovė ir apsauga. 8/3/6 val. 
   Mokomoji praktika: 
Kursinio darbo (projekto) tematika:  
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, dėsningumai, 
tendencijos, pratybų metų analizuojama ekosistemų struktūra, tipai, probleminės situacijos. Ištęstinėse ir 
nuolatinėse studijose dalis dalyko studijų atliekama nuotoliniu būdu, paskaitų skaidrės, pratyboms, 
laboratoriniams darbams reikalinga pagrindinė mokomoji ir papildoma informacinė medžiaga talpinama 
virtualiojoje mokymosi aplinkoje. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos dešimties balų 
kriterine kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus praktinius darbus ir teorines žinias, kurios 
tikrinamos egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. Žinių ir 
supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo suvokimo probleminėse 
situacijose patikrinimas egzamino metu. Pratybų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo 
kriterijus – užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų sesijos metu 
laikomas egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir 
probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Vertinimai 
atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už pratybas 0,3 Po pratybų užsiėmimo 
Egzaminas 0,7 Semestro gale 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Vandens ekosistemos 
elementų struktūra, 
gyvenamosios 
aplinkos savybės 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Vandens organizmų 
sistematinės grupės 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Hidrobiontų 
biologinės ir 
ekologinės savybės 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Žmogaus ir vandens 
gyventojų santykis 

paskaitos Probleminiai klausimai 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 
mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, miško 
tipus, ekologines savybes. 

Išskirti priekrančių ir 
vandens augalų rūšis 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Išskirti vandens 
mikroorganizmų, 
bestuburių, stuburinių 
rūšis 

Laboratoriniai darbai, 
pratybos, diskusijos 

Laboratorinių, praktinių 
užduočių pateikimas, 
probleminiai klausimai 

Įvertinti hidrobiontų 
ekologines savybes 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Suprasti specializuotus 
tekstus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus 
Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  sisteminti, 
vertinti ir pritaikyti 
praktikoje 
Dirbti savarankiškai bei 
komandoje 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, technologijas, 
procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Mažiulis D., Starodubaitė M. 2001. Zoologija. V. 296 p. 
Bubinas A., Bukelskis E. 1998. Gėlavandenių hidrocenozių struktūra ir tyrimo metodai, V.120.  
Dapkienė M. 2007. Hidrobiologija. K. 59 p. 
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Castro P., Huber M.E. 2010. Marine biology. 462 p. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Bukelskis E., Kesminas V., Repečka R. 1998 Lietuvos žuvys. Gėlavandenės žuvys. 118 p. 
Bukelskis E., Kesminas V., Repečka R. 1999.Lietuvos žuvys. Baltijos jūros žuvys. 117 p. 
Globali aplinkos kaita. V.2007. 300 p. 
Lietuvos ichtiologiniai draustiniai 2005 V.135 p. 
Mažeika V. 2003 Lietuvos ežerų ir upių žuvys. V.. 40 p. 
Virbickas J. 2000 Lietuvos žuvys. V. 192 p. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  nėra. 
Aprašą parengė: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. L.  Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. S. Kazlauskaitė, Biologijos ir augalų 
biotechnologijos institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB005 
 Pavadinimas lietuvių kalba: Ekologinė genetika. 
Pavadinimas anglų kalba: Ecological genetics. 
Dalyko apimtis: 3 ECTS kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 25 Pasirengimas praktiniams darbams  6 
Praktiniai darbai  4 Individuali užduotis  10 
Seminarai   16 Pasirengimas egzaminui 16 
Konsultacijos 1   
Egzaminavimas 2   
 
Dalyko paskirtis  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas 
Suteikti studentams teorinius ekologinės genetikos pragrindus ir išmokyti taikyti šias žinias miškininkystėje ir 
aplinkosaugoje. Genetinė įvairovė yra vienas fundamentinių tvarumo garantų rūšies lygmenyje. Keičiantis 
klimatui ir didėjant žmogaus įtakai, natūralios ekosistemos ir jas sudarančių sumedėjusių augalų rūšių 
genetinė įvairovė pastoviai kinta. Ekosistemų atkūrimui, tvarkymui ir naudojimui reikalingos žinios apie 
genotipų sąveiką su aplinka: genetikos pagrindai, naujausi DNR žymenų metodai ir genomikos pasiekimai, 
laukinių sumedėjusių augalų populiacijų genetinio formavimosi principai, jų sąveiką su aplinka ir 
evoliucinėmis jėgomis, adaptacija ir adaptyvumas, plastiškumas ir genetinės įvairovės pasiskirstymo 
dėsningumai, žmogaus veikos teigiamus ir neigiamus aspektus rūšies genetinei įvairovei, ypač miško medžių, 
atkreipiant dėmesį į biotechnologijų ir GMO įtaką bei genetinės įvairovės išsaugojimo ir išbandymo metodus. 
Šių žinių suteikimas ir yra pagrindinis šio kurso tikslas.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms  
Studentas turi miško medžių biologijos, bioįvaiorvės ir bendrosios ekologijos pagrindus. 
 
Dal-yko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai).     
 
Žinios ir jų taikymas  

1. Žino ir supranta pagrindinius laukinių rūšių populiacijų genetikos ir evoliucijos principus ir žino kaip 
pritaikyti šias žinias identifikuojant  su genetika susijusius nukrypimus nuo sveiko populiacijų 
vystymosi . 
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2. Žino ir supranta genetinės įvairovės svarbą ekosistemų tvarumui ir žino kaip pritaikyti šias žinias 
identifikuojant problemas susijusias su žema genetine įvairove. 

3. Žino laukinių rūšių genetinės įvairovės išsaugojimo teorinius pagrindus ir pagrindinius genetinių 
išteklių išsaugojimo metodus.  

4. Supranta teigiamus ir neigiamus žmogaus veiklos padarinius laukinių populiacijų genetinei įvairovei 
ir genetiniai struktūrai.  

 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 

1. Geba atlikti pirminį miško medžių populiacijų genetinio stabilumo (įvairovės ir adaptyvumo) 
įvertinimą;  

2. Gena atlikti pirminių esamų genetinių išteklių išsaugojimo priemonių efektyvumo įvertinimą.  
 
Specialieji gebėjimai  

1. Tvarkant ir naudojant gamtinius išteklius, geba identifikuoti tiesiogines grėsmes genetiniam 
stabilumui (įvairovei ir adaptyvumui) ir geba imtis pirminių priemonių, kad sustabdyti tolesnį žalingą 
poveikį (identifikacija, situacijos kontrolė ir kreipimasis ekspertų pagalbos).  

2. Geba identifikuoti kai neatidėliotiną genetinių išteklių išsaugojimo priemonių būtinybę ir esamų 
priemonių trūkumus.   

3. Geba visapusiškai įvertinti moderniųjų biotechnologijų įtaką laukinių augalų populiacijoms ir 
išsaugant aplinką nestabdyti mokslinio progreso plėtros.  

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 

1. Geba bendrauti su specialistais ekologinės genetikos srityje,  
2. Geba interpretuoti naujoves ekologinės genetikos srityje ypač moksliniuose informacijos šaltinuose.  

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Egzaminas testo forma teorinių žinių įsisavinimui. 
2. Pranešimas seminare, kur grupė studentų pristato savo gautos užduoties sprendimus, kurie apima 

problemos supratimą ir tinkamos literatūros suradimą ir žodinio pranešimo būdu pateikiant 
sprendimus ar kaip tai jau buvo išspręsta tam tikrame moksliniame tyrime.  

3. Diskusijos po pranešimo seminaruose ar paskaitų metu, skirtos įvertinti gebėjimus pristatyti savo 
nuomonę ir ją motyvuotai ginti mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu. 

4.  Praktinių darbų atlikimo kokybė, kur vertinamas gebėjimas panaudoti teorines žinias praktikoje.  
  Dalyko turinys 
(skliaustuose nurodytos kontaktinio / savarankiško darbo valandos)  
Paskaitos: 
1. Įvadas (5/2). 
 1.1 Kas yra ekologinė genetika (1/0,5). 
 1.2 Genetikos pagrindai ir pagrindinės sąvokos (4/1,5). 
2. Populiacijų evoliucija (5/3). 
 2.1 Genetinis stabilumas, įvairovė ir jų įvertinimas (1/0,5).  
 2.2 Evoliucinės jėgus, jų tarpusavio sąveika (1/0,5). 
 2.3 Genetinės įvairovės pasiskirstymas tarp populiacijų ir jų viduje (1/0,5). 
 2.4 Adaptacija ir adaptaciniai požymiai (1/0,5). 
 2.5. Evoliucijos reguliavimas epigenetiniais ir genų ekspresijos būdais (1/1). 
3. Genetinis kintamumas ir aplinka (5/2). 
 3.1 Genetinio kintamumo tipai (1/0,5). 
 3.2 Paveldimumas, adityvinė variacija ir jos įvertinimas (1/0,5). 
 3.3 Fenotipinis plastiškumas ir genotipo sąveika su aplinka (1/0,5). 
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 3.4 Genetinis pagerinimas (2/0,5).   
4. Ekologinės genetikos taikymas (10/3). 
 4.1 Genetinių išteklių išsaugojimas (3/0,5). 
 4.2 Nevietinės ir invazinės rūšys (1/0,5). 
 4.3 Biotechnologijos (6/2). 

   
Praktiniai darbai (4/6): 
1. DNR sekvenavimo metodika. 
2. Genetinės įvairovės nustatymas pagal DNR žymenis. 
3. Genetinio kintamumo įvertimo statistiniai metodai. 
 
Seminarai (16 /10 ): 
1-3 studentų grupelei duodama užduotis - atvejo/problemos studija ir jos sprendimo būdų bei savos nuomonės 
pristatymas, imituojant su ekologine genetika susijusių problemų sprendimo būdus. Paruošta problemos 
analizė pristatoma auditorijai seminarų metu. Gali būti paskiriamas studentas recenzentas, kuris oponuoja ar 
diskutuoja. Vyksta bendra diskusija grupėje, nuomonių pasikeitimas, minčių lietus ir apibendrinimas bendros 
išvados forma.    
 
Dalyko studijų metodai:  
Akademinė paskaita- dėstymo ir demonstravimo būdu pateikiami teoriniai pagrindai sąsajoje su praktiniais 
pavyzdžiais ir naujausių mokslinių tyrimų pasiekimais sumedėjusių augalų ekologinės genetikos srityje. 
Darbas grupėje pagal užduotį. Ši priemonė skirta studento kūrybiškumo, iniciatyvos skatinimui, mokymui 
savarankiškai orientuotis sprendžiant problemas ir efektyviai pasinaudoti patikima informacine medžiaga, 
ypač mokant naudotis naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, IT ir elektroninėmis priemonėmis bei mokėti 
atrinkti patikimus informacinius šaltinius. Šios individualios užduoties tęsinys yra bendra diskusija. 
Praktiniai darbai yra skirti praktiniam susipažinimui su genetika, vizituojant DNR tyrimų laboratorija, 
susipažįstant su įranga ir atliekant praktines užduotis, kuriuos imituoja DNR tyrimus laboratorijoje.    
Seminarai yra skirti kiekvienos studentų grupės gautų užduočių pristatymui žodinio pranešimo būdu ir be jau 
minėtų gebėjimų taip pat tobulina pranešimo darymo ir kalbėjimo prieš auditoriją gebėjimus.  
Diskusija grupėje– po kiekvienos individualios užduoties pristatymo, pravedama bendra diskusija grupėje: 
dėstytojas giliau supažindina su problema, ir apklausiąs auditoriją suskirsto į diskusines grupes, iniciuoja ir 
palaiko diskusiją tarp šių grupių, bei užbaigia ją išvadomis. Diskusijos metu vertinami užduoties sprendimui 
naudotų informacinių šaltinių patikimumas, taip mokant savarankiškai gauti naujos ir patikimos informacijos 
problemų sprendimui.  
 
Kombinacijoje šios mokymo priemonės duoda studentui teorinius pagrindus ir moko iniciatyviai pačiam 
ieškoti sprendimų, tam panaudojant pastoviai atnaujinamus mokslinių tyrimų rezultatus ekologinės genetikos 
srityje. Tuo būdu mokymas koncentruojamas ne į mokymą mintinai, bet į iniciatyvos, naujovių diegimo 
skatinimui.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo 

terminai 
Vertinimo 
kriterijai  

Iniciatyvumas ir orientacija seminaro 
diskusijos ir paskaitų metu  

0,1 Paskaitų ir seminarų 
metu 

Prasmingų ir 
paties inicijuotų  
pasisakymų 
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skaičius  
Grupinė užduotis  0,2 Seminarų metu Pranešimo 

kokybė  
Praktiniai darbai  0,1 Praktinių darbų metu  Atliktų darbų 

kokybė 
Egzaminas 0,7 Sesijos metu  
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Žinios apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

Žino ir supranta 
pagrindinius laukinių 
rūšių populiacijų 
genetikos ir evoliucijos 
principus ir žino kaip 
pritaikyti šias žinias 
identifikuojant  su 
genetika susijusius 
nukrypimus nuo sveiko 
populiacijų vystymosi . 

Paskaitos, praktikos 
darbai, darbas grupėje, 
seminarai, diskusija   

Egzamino testas, 
praktinių darbų atlikimo 
kokybė, grupinės 
užduoties atlikimo 
kokybė, pranešimo 
kokybė ir aktyvumas 
diskusijų metu  

Suprasti 
specializuotus tekstus 
ir techninius terminus, 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus 

Žino pagrindines 
genetikos terminus ir 
geba interpretuoti bei 
pristatyti problemas, 
naujoves ir mokslinę 
informaciją ekologinės 
genetikos srityje  

Darbas grupėje, seminarai, 
diskusija   

Grupinės užduoties 
atlikimo kokybė, 
pranešimo kokybė ir 
aktyvumas diskusijų 
metu 

Aptarti tvaraus 
miškininkavimo, 
agrotechnologijų įtaką 
agroekosistemoms, 
vandens išteklių 
naudojimo ir jų 
apsaugos priemones 
bei apibūdinti 
aplinkos inžinierinius 
sprendimus, žmogaus 
saugos priemones 
profesinėje aplinkoje. 

Žino biotechnologijų 
privalumus ir trūkumus 
bei geba visapusiškai 
įvertinti moderniųjų 
biotechnologijų įtaką 
laukinių augalų 
populiacijoms ir 
nestabdyti mokslinio 
progreso plėtros. 

Paskaitos, praktikos 
darbai, darbas grupėje, 
seminarai, diskusija   

Egzamino testas, 
praktinių darbų atlikimo 
kokybė, grupinės 
užduoties atlikimo 
kokybė, pranešimo 
kokybė ir aktyvumas 
diskusijų metu 

Įvertinti įvairių 
gamtos išteklių 
naudojimo 
technologijas 
atskiroms 
ekosistemoms bei 
inžinerinius 
sprendimus 
aplinkosauginiu 
požiūriu. 

Geba nustatyti teigiamus 
ir neigiamus žmogaus 
veiklos padarinius 
laukinių populiacijų 
genetinei įvairovei ir 
genetiniai struktūrai.  
 
Tvarkant ir naudojant 
gamtinius išteklius, geba 
identifikuoti tiesiogines 

Paskaitos, praktikos 
darbai, darbas grupėje, 
seminarai, diskusija   

Egzamino testas, 
praktinių darbų atlikimo 
kokybė, grupinės 
užduoties atlikimo 
kokybė, pranešimo 
kokybė ir aktyvumas 
diskusijų metu 
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grėsmes genetiniam 
stabilumui (įvairovei ir 
adaptyvumui) ir geba 
imtis pirminių priemonių, 
kad sustabdyti tolesnį 
žalingą poveikį 
(identifikacija, situacijos 
kontrolė ir kreipimasis 
ekspertų pagalbos). 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Conner, J.K. and Hartl, D.L. 2004. A primer of ecological genetics.Sinauer Associates, Inc. 
Publishers, USA, 284 p. (anglų klb.) 

2. Conner, J.K. and Hartl, D.L. 2007. Ekologinės genetikos pradmenys.Vilniaus universiteto leidykla. 
326 p. (lietuvių klb.) ISBN: 978-9955-33-143-8 

3. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V. 2006. Mokomoji priemonė magistrantams ir doktoratams- 
internetinis puslapis “Miško medžių genetika ir biotechnologija” (projektas ESF/2004/2.5.0-K02-
VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-4), Girionys, LMI, I-II dalys, 300 p http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 

4. Danusevičius, D. 2008. Miško medžių bandomųjų želdinių vadovas VĮ Kazlų Rūdos mokomojoje 
miškų urėdijoje. VĮ Kazlų Rūdos miškų urėdija, Lietuvos miškų institutas. Lututė, ISBN 978-9955-
37-016-1, 103 p. 

5. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V., Aučina, A., Kuusienė, S. 2006. Mokomoji priemonė 
magistrantams “Biotechnologija miškų ūkyje” (projektas ESF/2004/2.5.0-K02-VS05/Sut-159, veiklos 
kodas: MF-2), Girionys, LMI, I-II dalys, 402 p 

6. Erikson G. & Ekberg I. 2001. Introduction to forest genetics. SLU Repro, Uppsala, Sweden. 166 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Rančelis V. 1985. Bendroji genetika. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius “Mokslas”, 327 p. 
2. White ir kt. 2007. Introduction to Forest Genetics. CABI; 1 edition (June 15, 2002) 500 p. 
3. Danusevičius, D., Danusevičius, J., Gabrilavičius,, R., Riepšas, E. 2003. Bandomieji želdiniai VĮ 

Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija. Kaunas, Lututė, p. 111-189. 
4. Sliesaravičius, A ir Stanys, V. 2005. Žemės ūkio augalų biotechnologija. Enciklopedija, Vilnius, 

ISBN 9986-433-36-3, 234 p 
5. Verbyla V. 2003. Lietuvos miško genetiniai ištekliai ir jų išsaugojimas. Lietuvos miško selekcijos ir 

sėklininkystės centras. Vilnius, 56 p. 
6. Gabrilavičius, R. ir Danusevičius, D. 2003. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje. Lietuvos 

miškų institutas. "Petro ofsetas", Vilnius. 
7. Danusevičius, J. 2001. Pušų selekcija. Lietuvos miškų institutas. "Lututė", Kaunas. 

 
Anotacija anglų kalba 
Description of the course Ecological genetics. In forest trees and natural plant populations, the genetic 
diversity is the basis for sustainable development at the species level.  Continuous environmental change 
affects the natural ecosystems, among them the genetic diversity and suitability of natural populations. The 
diversity of these populations is the backbone for the sustainable development of species. To understand and 
facilitate the sustainable development of the natural ecosystems it is important to understand the basics of the 
genetic component in the science of ecology and this is the main aim of this course. 
 

http://www.lzuu.lt/me/lt/12718
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. D. Danusevičius, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: prof. dr. D. Danusevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-23 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-12-19, protokolo Nr.4. 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-12-19. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB003  
Pavadinimas lietuvių kalba: Bendroji ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: General ecology  
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 21 Pasirengimas pratybų darbams  24 
Pratybos 38 Pasirengimas egzaminui 32 
... iš jų nuotoliniu būdu 19   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirma (bakalauro) Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: suformuoti teorinių gyvosios ir negyvosios gamtos, ekosistemų pažinimo žinių 
sistemą, išnagrinėti pagrindinių ekologijos dėsnius ir metodus, ekologinių sistemų funkcionavimo 
dėsningumus, biologinių sistemų sąveiką su aplinka. Taip pat suformuoti sampratą apie gamtos ir aplinkos 
išteklius, jų darnų naudojimą, saugomų teritorijų sistemą, Lietuvos Raudonąją knygą, ekologinę etiką, 
gebėjimus savarankiškai įvertinti ekologines situacijas.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Bendrosios fizikos, chemijos, augalų biologijos,  zoologijos 
bendrosios žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
1. Žinios ir jų taikymas: 

1.1. Žino ir supranta pagrindines ekologijos sąvokas, metodus, dėsningumus ir principus; 
2.1. Žino ir supranta atskirų gamtos elementų struktūrą, savybes, ekosistemoje esančių organizmų 

sistemines grupes, biologines ir ekologines savybes; 
3.1. Geba apibrėžti aplinkos veiksnių įvairovę, poveikį organizmams, jų prisitaikymo dėsningumus; 
4.1. Geba apibrėžti populiacijų struktūrą, dinamiką, tarppopuliacinius santykius; 
5.1. Geba įvertinti ekosistemų struktūrą, medžiagų ir energijos virsmus, biogenų balansą bei 

biogeocheminės apytakos dėsningumus ir svarbą ekosferai; 
6.1. Geba apibrėžti ekosferos evoliucijos ir gyvybės raidos etapus; 
7.1. Sugeba įvertinti šiuolaikinę ekologinę situaciją vietiniu, regioniniu ir globaliu mastu; 
8.1. Žino ir supranta Lietuvos saugomų teritorijų sistemą; 
9.1. Žino ir suvokia gamtinių išteklių reikšmę; 
10.1. Geba vertinti išteklių kiekybinius ir kokybinius pokyčius, apibūdinti racionalų jų naudojimą; 
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11.1. Geba analizuoti žmogaus santykį su gamta, vertinti žmogaus atsakomybę už gamtos būklę, pagrįsti 
ekologinę-moralinę elgesio vertę. 

 
2. Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

2.1. Geba savarankiškai įgyti naujų žinių studijuodamas mokslinius ir populiariuosius informacijos 
šaltinius,  juos atsirinkti,  sisteminti ir vertinti; 

2.2. Geba rengti ir pristatyti pranešimus; 
2.3. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu (dalyvauti diskusijose) ir raštu; 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Pagrindinių ekologijos sąvokų, metodų, dėsningumų ir principų supratimas ir vartojimas;  
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose;  
3. Savarankiškų darbų (pranešimo rengimas) atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
4. Papildomos literatūros savarankiškos studijos;  
5. Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 
6. Pasirengimas tolesnėms studijoms. 

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:          (AB/NB) 

1. Ekologijos samprata, istorija, reikšmė. Ekologinė situacija Lietuvoje ir 
Pasaulyje. 2/2 val. 1/1 val. 

2. Faktorinė ekologija. Autekologija. Organizmų ir aplinkos ryšiai. 2/1 val. 1/1 val. 
3. Biotiniai veiksniai. Augalų išplitimas, jo priežastys. 2/2 val. 1/1 val. 
4. Gyvūnų išplitimas. 2/1 val. 1/1 val. 
5. Populiacijų ekologija. 2/2 val. 1/1 val. 
6. Gamtinių sistemų ekologija. Biotopas, biocenozė, fitocenozė, biogeocenozė. 3/2 val. 2/1 val. 
7. Ekosistema. Ekosistemos sąvoka. 2/1 val. 1/1 val. 
8. Pagrindiniai ekosistemų tipai – biomai. 3/2 val. 1/2 val. 
9. Biosfera. Biosferos evoliucija. 2/2 val. 1/1 val. 
10. Biogeocheminiai ciklai. 2/2 val. 1/1 val. 
11. Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga. 2/2 val. 1/1 val. 
12. Išteklių naudojimas ir jį sąlygojantys veiksniai. 2/1 val. 1/1 val. 
13. Ištekliai ir ekonomika. Ištekliai ir mokslinė – techninė pažanga. 2/1 val. 1/1 val. 
14. Dirvožemio išteklių naudojimas ir apsauga. 2/2 val. 1/1 val. 
15. Vandens išteklių naudojimas ir apsauga. 2/2 val. 1/1 val. 

16. Miškų ištekliai ir jų apsauga. Šalutiniai miško ištekliai. Medžiojamųjų gyvūnų 
ištekliai. Rekreaciniai ištekliai. 3/2 val. 2/1 val. 

17. Naudingosios iškasenos. 2/2 val. 1/1 val. 
18. Alternatyvi energetika. 2/1 val. 1/1 val. 
19. Ekologinė etika. 1/1 val. 0/1 val. 
20. Darnus vystymasis ir gamtinių išteklių panaudojimas. 2/1 val. 1/1 val. 
 
   Pratybos: 

1. Susipažinimas su Ekosistemų sukcesija Žuvinto rezervato pagrindu, Dzūkijos 
nacionalinio parko teritorijoje. 6/3 val. 3/3 val. 

2. Ūkinės veiklos nutraukimo įtaka pievų, pelkių, upių krantų, miškų ekosistemoms 
Čepkelių rezervato pagrindu. 6/3 val. 3/3 val. 

3. Lietuvos naudingųjų iškasenų vertinimas. 6/3 val. 
 

3/3 val. 
 4. Žemės našumo vertinimas. 4/3 val. 

 
2/2 val. 
 5. Miško žemės vertinimas. 4/2 val. 

 
2/2 val. 
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6. Mokesčiai už gamtos išteklius. 3/3 val. 
 

1/2 val. 
 7. Saugomos rūšys. Lietuvos Raudonoji knyga. 6/4 val. 3/3 val. 

8. Saugomų teritorijų sistema. 3/3 val. 2/1 val. 
 
Dalyko studijų metodai:  

1. Paskaita, akivaizdiniu ir nuotoliniu būdu 
2. Studentų prezentacijų metodas  
3. Diskusija 

 

Paskaitose taikomas akivaizdinis ir nuotolinis mokymosi metodas. Dirbant akivaizdiniu metodu paskaitų 
medžiaga pateikiama skaidrėmis, naudojant multimedijos įrangą. Paskaitų pradžioje studentai supažindinami 
su paskaitos turiniu ir temos aktualumu. Paskaitų metu studentai įtraukiami į trumpalaikes diskusijas, jiems 
užduodant klausimus, skatinamos studentų tarpusavio diskusijos vienu ar kitu klausimu. Diskusija ugdo 
gebėjimus aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, įvairiai pateikti pačią idėją, kritikuoti, vertinti, rasti teisingausią 
sprendimą. Nuomonių susikirtimas skatina ieškoti naujos informacijos, keisti mąstyseną, iš naujo spręsti 
problemą, padeda rasti geresnius argumentus ir kt. Paskaitų pabaigoje pateikiami apibendrinimai, atkreipiant 
dėmesį į pagrindines sąvokas, dėsningumus, tendencijas. Išstudijuotos medžiagos pagrindu rašomas 
kontrolinis darbas. Pratybų metu studentai gauna individualias užduotis, kurias atsiskaito naudojant 
prezentacijų metodą. Šis metodas ugdo studento gebėjimus atsirinkti mokslinius ir kitus specialius 
informacijos šaltinius, gautą informaciją sisteminti, analizuoti ir vertinti; savarankiškai paruošti pranešimą ir jį 
pristatyti auditorijai. 
Dalis paskaitų ir pratybų dėstoma nuotoliniu metodu. Virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ sukurtas 
kursas „Bendroji ekologija“. Kiekvienai paskaitų temai yra pateikiamos paskaitos skaidrės bei užduotys 
pratyboms, atliekamoms nuotoliniu būdu. Pratybų darbų atsiskaitymui testai pateikiami virtualioje mokymosi 
aplinkoje „Moodle“. Visa reikalinga mokymosi medžiaga talpinama virtualioje mokymosi aplinkoje 
„Moodle“. Kiekvienam studentui skelbiami rezultatai, taip pat jie gali bendrauti su dėstytoju virtualioje 
aplinkoje. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų dalyko savarankiško darbo užduotys 
(pranešimai) praktinių užsiėmimų metu vertinamos pažymiu, rašomas kontrolinis darbas ir egzaminų sesijos 
metu laikomas egzaminas. Rašant kontrolinį darbą ir laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų 
reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro iš svorio koeficiento padauginti 
tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai, jų sandaugas susumuojant. 
Vertinimo metodai: apklausa raštu (kontrolinis darbas ir egzaminas); apklausa žodžiu - individualiai (ar 
grupelės) parengto pranešimo pateikimas praktinių užsiėmimų metu ir diskusijos metodas (teigimas, 
klausimai). 
Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
1. Kontrolinis darbas (apklausa raštu) 0,2 8 semestro savaitė 
2. Atsiskaitymas už praktinius darbus (pranešimų 
pristatymai praktinių užsiėmimų metu) 0,3 Kiekvieno užsiėmimo 

metu 
3. Egzaminas (apklausa raštu) 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 
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Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį 

 studentai gebės prisiminti, 
apibrėžti ir apibūdinti 
pagrindines ekologijos 
sąvokas, metodus, 
dėsningumus, principus, 
tendencijas 
 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant 
multimedia įrangą) ir 
savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Apklausa raštu 
 

Diskusija (paskaitų ir 
praktinių užsiėmimų 
metu studentai 
įtraukiami į diskusijas) 

Apklausa žodžiu 

Studentų prezentacijų 
metodas (savarankiškas 
pranešimo parengimas, 
pristatymas praktinių 
užsiėmimų metu) 

Parengto pranešimo 
pateikimo vertinimas 

Suprasti 
specializuotus tekstus 
ir techninius terminus, 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus 

Žinios ir jų taikymas 
(taikydami studijų metu 
įgytas žinias, savarankiškai 
studijuos literatūrą, ugdys 
gebėjimą analizuoti, 
sisteminti informaciją); 
Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai (gebėjimas 
savarankiškai parengti ir 
auditorijai pristatyti 
pranešimą). 

Studentų prezentacijų 
metodas  

Parengto pranešimo 
pateikimo vertinimas 

Diskusija  Apklausa žodžiu 
  

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Žinios ir jų taikymas; 
Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai (gebėjimai 
atsirinkti mokslinius, kt. 
spec. informacijos šaltinius; 
informaciją suvokti, 
sisteminti, analizuoti, 
vertinti, pateikti išvadas; 
savarankiškai paruošti 
pranešimą ir jį pristatyti). 

Studentų prezentacijų 
metodas  

Parengto pranešimo 
pateikimo vertinimas 

Diskusija  Apklausa žodžiu 

Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje 

Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai 

Studentų prezentacijų 
metodas 

Parengto pranešimo 
pateikimo vertinimas 

Pateikti informaciją 
argumentuotai ir 
aiškiai raštu arba 
žodžiu įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai 

Paskaita Apklausa raštu 
Diskusija  Apklausa žodžiu 
Studentų prezentacijų 
metodas  

Parengto pranešimo 
pateikimo vertinimas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Stravinskienė, V. (2003). Bendroji ekologija. Kaunas, Šviesa. 
2. Stravinskienė, V. (2004). Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis. Vilnius. 
3. Juknys, R. (2005). Aplinkotyra. Kaunas, VDU leidykla. 



 178 

4. Kormondy, E. (1992). Ekologijos sąvokos. Kaunas, VDU. 
5. May R.M., McLean A.R. (2007). Theoretical ecology: principles and applications. New York, N.Y. 

Oxford university press. - 257 p.  
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Mališauskas, V. (1993). Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Vilnius, Academia. 
2. Ozolinčius, R. (2001). Aplinkos ištekliai, įvadas. Mokomoji knyga, Kaunas, VDU leidykla.  
3. Ozolinčius, R. (2005). Aplinkos ištekliai: Oras, dirvožemis, vanduo. Kaunas, VDU leidykla.  
4. Begon M., Townsend C.R., Harper J.L. (2006). Ecology: from individuals to ecosystems. Oxford, 

UK: Blackwell. - 738 p.  
5. Krohne D.T. (2001). General ecology. Brooks/Cole. - 512 p. 

 
 
Anotacija anglų kalba: The course is aimed to present the knowledge on the main concepts and principles of 
basic ecology; environmental factors and it’s impact to biota; conception of ecological niche; features and 
development of organisms, populations, communities, ecosystems, ecosphere; conception of biogeochemical 
circulation; the main ecological problems. The skills that participants will develop: to orient theirself at 
changeable environment, will give possibilities to analyse an ecological situation, more creatively solve the 
questions of valuation, rational use and protection of nature. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. I. Varnagirytė-Kabašinskienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: nėra 
Aprašą parengė: doc. dr. I. Varnagirytė-Kabašinskienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. L. Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
  
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB036 
Pavadinimas lietuvių kalba: Specialioji ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Applied ecology 
Dalyko apimtis: 9 kreditai, 240 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 126 val., savarankiškam darbui 114 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 61 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas pratyboms  46 
Pratybos 60 Pasirengimas egzaminui 48 
... iš jų nuotoliniu būdu 7   
Konsultacijos 3   
... iš jų nuotoliniu būdu 0   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suformuoti žinių sistemą agro, miško ir vandens ekologijos srityje, 
gebėjimus apibūdinti charakterizuoti agro, miško ir vandens ekosistemų sudėtį ir struktūrą, jose vykstančius 
procesus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti išklausyti ekologijos pagrindai. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai) 
Žinios: 
agro, miško, vandens ekosistemų sudėtį ir struktūrą; 
agro, miško, vandens ekosistemose vykstančius procesus bei jų dinamiką; 
agro, antropogeninio poveikio miško, vandens ekosistemoms pobūdį; 
agro, miško, vandens ekosistemų įvairovę; 
Specialieji gebėjimai: 
apibūdinti veiksnius, lemiančius agroekosistemų pajėgumą; 
apibūdinti pagrindinius miško, vandens ekosistemų tipus; 
įvertinti pagrindinius miško, vandens ekosistemų apsaugos būdus; 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus. 
Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
Vertybinės nuostatos: 
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Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms. 
    
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių ekologijos sąvokų, metodų, dėsningumų ir principų 
supratimas ir vartojimas; studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose 
situacijose; savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; papildomos 
literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

Specialiosios ekologijos samprata, objektas, pagrindinės jos dalys:   
agroekologija, miško ekologija, vandens ekologija. 
Agroekologija. 20/15 val. 

Darnaus vystymosi idėjos samprata agrarinėse ekosistemose.  3/3 val. 
Agroekosistemos samprata, sudėtis ir struktūra.  3/3 val. 
Agroekosistemų kaitos procesai.  3/3 val. 
Agroekosistemų pajėgumas atlaikyti išorinį poveikį.  3/2 val. 
Gyvybinių elementų daugkartinis biologinis panaudojimas agroekosistemose.  4/2 val. 
Ekologiniai veiksniai agroekosistemoje. 4/2 val. 

 
Miško ekologija.  21/16 val. 

Miško reikšmė, funkcijos. Miško savybės.  2/1 val. 
Miško ekosistemos samprata, jos komponentai,  

medžiagų apykaita miško ekosistemoje. 2/2 val. 
Medžių diferenciacija, eliminacija ir klasifikacijos.  2/2 val. 
Miško fitocenozės komponentai.  2/1 val. 
Miškas ir klimatiniai aplinkos veiksniai.  2/2 val.  
Miškas ir dirvožemis.  2/1 val. 
Gyvūnijos reikšmė miško ekosistemoje.  2/2 val. 
Miško ekosistemų klasifikavimas.  2/2 val. 
Miško kaitos.  2/2 val. 
Pasaulio ir Lietuvos miškų rajonai, jų charakteristika.  3/1 val. 

 
Vandens ekologija (AB/SD/NB) 20/15/8 val. 

Pagrindinės vandens, kaip gyvenamosios aplinkos savybės,  
hidrologinis ciklas.  2,5/1/0.5 val. 

Šaltinių ekosistemos, hidrobiontų sistematinės grupės, sezoninis kitimas. 2,5/1/0,5 val. 
Ežerų ekosistemos. Apžvalga, hidrochemija, gyvybės charakteristika.  4/3/2 val. 
Upių tinklo ypatumai, vandens chemija, maisto medžiagų dinamika,  

upių biocenozių tipai.  3/3/2 val. 
Upių ichtiofaunos tipai.  3/2/1 val. 
Dirbtiniai vandens telkiniai pasaulyje ir Lietuvoje,  

zoobentoso bendrijos ir jų formavimasis.  2/2/1 val. 
Žmogaus įtaka vandens taršai Lietuvoje.  3/3/1 val. 

   
 
 Pratybos: 
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Agroekologija.  22/15 val. 
1. biomasės kiekio apskaičiavimas, atsižvelgiant į agroekosistemos specializaciją; 6/4 val. 
2. segetinės floros žalingumo vertinimas agrofitocenozėje;  6/4 val. 
3. veiksniai, lemiantys gamtinės sistemos pajėgumą;  5/4 val. 
4. žemdirbystės sistema darnaus vystymosi idėjų kontekste;  5/3 val. 

 
Miško ekologija. 23/16 val. 

1. šilai, jų pagrindiniai bruožai ir apibūdinimas;  6/4 val. 
2. pelkiašiliai, jų pagrindiniai bruožai ir apibūdinimas;  6/4 val. 
3. girios, jų pagrindiniai bruožai ir apibūdinimas;  6/4 val. 
4. pelkiagiriai, jų pagrindiniai bruožai ir apibūdinimas;  5/4 val. 

 
Vandens ekologija AB/SD/NB  22/15/7 val. 

1. Paviršinio bei požeminio vandens naudojimas, tarša, valymas.  5/3/3 val. 
2. Šaltinių palyginamoji analizė.  4/3/0 val. 
3. Ežerų žuvys ir žuvininkystė.  4/3/0 val. 
4. Lietuvos vandenų biotopų analizė.  4/3/2 val. 
5. Kauno marių augmenijos, zooplanktono, nektono įvairovė.  5/3/2 val. 

 
   Mokomoji praktika: 
Kursinio darbo (projekto) tematika:  
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, dėsningumai, 
tendencijos, pratybų bei mokomosios išvykos metu analizuojama ekosistemų struktūra, tipai, probleminės 
situacijos. Vandens ekologijos ištęstinėse ir nuolatinėse studijose dalis dalyko studijų atliekama nuotoliniu 
būdu, paskaitų skaidrės, pratyboms reikalinga pagrindinė mokomoji ir papildoma informacinė medžiaga 
talpinama virtualiojoje mokymosi aplinkoje. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų dalyko savarankiško darbo užduotys praktinių užsiėmimų metu 
vertinami, egzaminų sesijos metu laikomas egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų 
reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino 
pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Semestro viduryje 
Atsiskaitymas už pratybas 0,1 Po pratybų užsiėmimo 
Egzaminas 0,7 Semestro gale 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 

agro, miško, vandens 
ekosistemų sudėtį ir 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 
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struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį. 

struktūrą; agro, miško, 
vandens ekosistemose 
vykstančius procesus 
bei jų dinamiką; 

panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

agro, antropogeninio 
poveikio miško, 
vandens 
ekosistemoms pobūdį; 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

agro, miško, vandens 
ekosistemų įvairovę; 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Išskirti ekosistemų tipus, 
ekologines savybes. 

apibūdinti veiksnius, 
lemiančius 
agroekosistemų 
pajėgumą 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

apibūdinti 
pagrindinius miško, 
vandens ekosistemų 
tipus 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

įvertinti pagrindinius 
miško, vandens 
ekosistemų apsaugos 
būdus 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Suprasti specializuotus 
tekstus dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus 
Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  sisteminti,  
vertinti ir pritaikyti 
praktikoje 
Dirbti savarankiškai bei 
komandoje. 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, technologijas, 
procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 
 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 
Karazija S. (sud.)  2008. Miško ekologija. V., 
Karazija S. 1988. Lietuvos miškų tipai. V., 211p. 
Kilkus K. 2005. Ežerotyra. V., 271 p.  
Tumas R. 2003. Vandens ekologija. K. 352 p. 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Dodds W., Whiles M. 2010. Freshwater Ecology.812 p. 
Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai (red. R. Ozolinčius). 1999. Lututė, Kaunas, 312 p. 
Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste. 1999. (Kolektyvinė mokslo monografija, red. L. 
Kairiūkštis, Z. Rudzikas) Vilnius: LMA leidyklas, 757 p. 
Pauliukevičius G., J. Kenstavičius. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai, 1995, 290p. 
Šaulys S. 2007. Vandenų apsaugos politika ir teisė. V., 152 p.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. dr. V. Marozas, doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. A. Dautartė, prof. dr. V. Marozas, doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
  
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. A. Stiklienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. L. Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB005 
Pavadinimas lietuvių kalba: Žmogaus ekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Human ecology 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui 17 
Pratybos 38 Pasirengimas pratyboms 27 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams teorinių žinių apie aplinkos veiksnių poveikį žmogaus sveikatai, 
lavinti sugebėjimus pritaikyti matematinius metodus bei informacines technologijas analizuojant ir vertinant 
aplinkos veiksnių keliamą riziką žmogaus sveikatai. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti baigtos bendrosios ir aplinkos chemijos, 
mikrobiologijos, bendrosios ir specialiosios ekologijos studijos. 
Dalyko studijų rezultatai: Išklausę „Žmogaus ekologija“ kursą, studentai žinos apie galimą aplinkos poveikį 
žmogui ir žmogaus poveikį aplinkai, sveiko ir saugaus maisto įtaką žmogaus organizmui, gebės nustatyti ir 
įvertinti kenksmingų aplinkos veiksnių keliamą riziką žmogaus sveikatai. 
Žinios: 

• Žmogaus samprata mokslo sistemoje; 
• Aplinkos veiksniai žmogaus sveikatai; 
• Sveikas ir saugus maistas žmogaus sveikatos grandyje; 
• Ekologiškos produkcijos perdirbimo technologijos 
• Ekologiniai veiksniai, formuojantys žmogaus psichologiją ir sveikatą. 

Specialieji gebėjimai: 
• Derinti žmogaus santykį su gamta pagal įtaką sveikatai; 
• Taikyti psichosocialinių veiksnių savianalizę; 
• Įprastinės ir ekologiškos produkcijos atskyrimo gebėjimai. 

 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

• Asmeninis ir kūrybingas požiūris į žmogaus individo formavimą; 
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• Gebėjimas kolektyvinėje aplinkoje suderinti požiūrį į žmogaus asmenybę ir sprendžiamas ekologines 
problemas. 
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pasiekti dalyko studijų rezultatai bus vertinami pagal žinių 
įsisavinimą, sąvokų vartojimą ir apibendrinimą, žinių interpretavimą ir pritaikymą analizuojant kitų studijų 
dalykų problemas. 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 42/32 val 

1. Žmogaus ekologija šiuolaikinėje mokslo sistemoje.  2/2 val. 
2. Žmonių populiacija, jos kitimo dėsningumai.  2/2 val. 
3. Žmogaus sveikata. Sveikatos lygį ir kokybę lemiantys rizikos veiksniai.  6/3 val. 
4. Biologinė tarša ir jos poveikis sveikatai.  4/3 val. 
5. Aplinkos cheminė tarša ir jos poveikis sveikatai.  4/3 val. 
6. Fizikinė aplinkos tarša ir jos poveikis sveikatai.  4/3 val. 
7. Psichosocialiniai veiksniai ir jų poveikis žmogaus sveikatai.  4/3 val. 
8. Maisto kokybė ir sveikata. Ekologiškų produktų rinka. Maisto sauga  4/3 val. 
9. Maisto kokybės valdymo ir kontrolės sistema.  4/3 val. 
10. Profesinės ligos ir jas sukeliantys veiksniai.    2/2 val. 
11. Aplinkos veiksnių sąlygojamos ligos.  4/3 val. 
12. Ekologinės ateities problemos.  2/2 val. 

Pratybų darbai: 38/27 val. 
1. Aplinkos veiksnių rizikos nustatymas.  5/3 val. 
2. Aplinkos veiksnių poveikio vertinimo metodika.  4/3 val. 
3. Problemos sprendimas: aplinkos tarša ir sveikatos rizika.  4/3 val. 
4. Cheminės ir biologinės taršos rizikos vertinimas.  4/3 val. 
5. Ekologiškos ir įprastinės produkcijos testavimas.  4/3 val. 
6. Sveikos mitybos principai.  5/3 val. 
7. Elektrocheminių savybių tyrimai ekologinėje produkcijoje  4/3 val. 
8. Juslinių savybių tyrimai ekologinėje produkcijoje  4/3 val. 
9. Įprastinės ir ekologiškos augalinės produkcijos ekonominių rodiklių vertinimas  4/3 val. 

Dalyko studijų metodai:  
Dalis paskaitų bus skaitoma probleminiu dėstymo metodu. 
Dalis paskaitų medžiagos bus pakeista į savarankišką pasiruošimą ir diskusijas. 
Aplinkos taršos poveikio žmogaus organizmui vertinimas bus analizuojamas sprendžiant komandines 
užduotis. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Probleminiai klausimai, diskusijos 0,1 Kiekvieno mėnesio 
paskutinę savaitę 

Komandinių užduočių analizė 0,2 Įpusėjus semestrui ir 
semestro pabaigoje 

Praktinių darbų rezultatų pateikimas 0,2 Kiekvienų praktinių 
užsiėmimų metu 

Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
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Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie 
žmogaus  ir aplinkos 
santykį. 

Žmogaus samprata 
mokslo sistemoje 

Paskaitos, probleminės 
užduotys, diskusijos, 
savarankiškas ruošimasis, 
medžiaga pratyboms 
atlikti. 

Atsakymai žodžiu ir 
raštu, atvejo analizės 
vertinimas, komandinės 
užduoties aptarimas. 

Aplinkos veiksniai 
žmogaus sveikatai 
Sveikas ir saugus maistas 
žmogaus sveikatos 
grandyje 
Ekologiškos produkcijos 
perdirbimo technologijos 
Ekologiniai veiksniai, 
formuojantys žmogaus 
psichologiją ir sveikatą. 

Įvertinti oro, 
dirvožemio, vandens 
būklę bei aplinkos 
veiksnių poveikį 
žmogaus sveikatai, 
parinkti taršos 
prevencijos  
apsaugos priemones. 
 

Derinti žmogaus santykį 
su gamta pagal  įtaką 
sveikatai 

Paskaitos, pagrindinės ir 
papildomos literatūros 
studija 

Atsakymai žodžiu ir 
raštu, atvejo analizės 
vertinimas, komandinės 
užduoties aptarimas. Taikyti psichosocialinių 

veiksnių savianalizę 
Įprastinės ir ekologiškos 
produkcijos atskyrimo 
gebėjimai 

Dirbti savarankiškai ir 
kolektyve, puoselėti 
kūrybines galias, kurti ir 
telkti aplinkinius 
bendrai veiklai. 
Suprasti specializuotus 
tekstus ir techninius 
terminus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus. 
Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms. 

Asmeninis ir kūrybingas 
požiūris į žmogaus 
individo formavimą 

Paskaitos, probleminės 
užduotys, diskusijos, 
savarankiškas ruošimasis, 
medžiaga pratyboms 
atlikti. 

Atsakymai žodžiu ir 
raštu, atvejo analizės 
vertinimas, komandinės 
užduoties aptarimas. 

Gebėjimas kolektyvinėje 
aplinkoje suderinti 
požiūrį į žmogaus 
asmenybę ir 
sprendžiamas ekologines 
problemas. 

 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  

1. R. Gražulevičienė. Žmogaus ekologija, 2002- 191 p., ISBN 9955-530-13-8. 
2. R. Gražulevičienė. Aplinkos epidemiologija, 2004- 241 p., ISBN 9955-530-96-0.  
3. A.Yassi, T. Kjellstrom, T. de Kok, T.L. Guidotti. Basic Environmental Health. Oxford  University 

2001, by the WHO, ISBN 0-19-513558-X, 441 p. 
4. Gulio R. Interconnections between Human and Ecosystem health. ISBN 0 412 62400 1, 1996. 
5. Rutkovienė V. Ekologiškos produkcijos kokybė, Kaunas 2004. 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Ramonaitytė D., L. Bašinskienė. Maisto toksikologija, 2001 
2. Schmidt, Roland H. Food safety handbook : Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick 2003 
3. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic/organic-food_lt 
4. www.fao.org 
 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. V. Dulskienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. D. Šileikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. V. Dulskienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Paulauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr. 3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic/organic-food_lt
http://www.fao.org/
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB006 
Pavadinimas lietuvių kalba: Biologinės įvairovės apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Biological diversity and its conservation 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 24 
Pratybos 38 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suformuoti žinių sistemą biologinės įvairovės apsaugos reguliavimo srityje, gebėjimus 
apibūdinti  pagrindines saugomas teritorijas, rūšis ir bendrijas, nustatyti jų apsaugos sistemas. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti augalų biologijos, stuburinių ir bestuburių biologijos 
ir bendrosios ekologijos kursai.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios:   
1. Biologinės įvairovės samprata ir reikšmė. 
2. Raudonoji knyga. 
3. Saugomų teritorijų sistema bei pagrindinės saugomos teritorijos. 
4. Biologinės įvairovės išsaugojimas miškų ir žemės ūkyje. 
Specialieji gebėjimai: 
1. Apibūdinti pagrindines retas rūšis, europinės svarbos bendrijas bei kertines miško buveines. 
2. Charakterizuoti pagrindines saugomas teritorijas. 
3. Nustatyti saugomų teritorijų bei objektų apsaugos priemones. 
Bendrieji gebėjimai: 
1. Dirbti komandoje. 
2. Taikyti informacines technologijas. 
3. Sisteminti informaciją. 
4. Įdomiai paruošti ir pristatyti pranešimus. 
5. Strategiškai mąstyti. 
Vertybės: 
1. Atsakomybė už atliekamą darbą. 
2. Atsakomybė ateities kartoms. 
3. Pagalba silpnesniam. 
4. Pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas. Savarankiškų pratybos darbų atlikimo kokybė, papildomos 
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literatūros savarankiškos studijos. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti 
gebėjimai bei įgūdžiai. 
Dalyko turinys: 
Paskaitos (32/52 val.):  
1. Biologinės įvairovės samprata ir reikšmė. 4/2 val. 
2. Biologinės įvairovės tarptautinės konvencijos ir nacionalinė bioįvairovės išsaugojimo strategija. 1/1 val. 
3. Lietuvos biologinės įvairovės apžvalga. 4/2 val. 
4. Biologiniai ištekliai ir jų apsauga. 2/2 val. 
5. Raudonoji knyga, IUCN sąrašai, Lietuvoje griežtai saugomos rūšys. 2/2 val. 
6. Rūšių ex-situ apsauga. 1/1 val. 
7. Kertinės miško buveinės. 4/3 val. 
8. Lietuvos saugomos teritorijos, jų paskirtis, ūkininkavimo ypatumai. 12/10 val. 
9. Saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai. 1/1 val. 
10. Gamtinis karkasas, jo paskirtis, sudėtinės dalys. 1/1 val. 
11. ES saugomos teritorijų tinklas Natura 2000. 6/4 val. 
12. Biologinės įvairovės išsaugojimas miškų ir žemės ūkyje. 4/3 val. 
Pratybos (38/24 val.):  
1. N teritorijos raudonosios knygos rūšys. 7/4 val. 
2. Kertinės miško buveinės. 7/5 val. 
3. Europinės svarbos Natura 2000 buveinės. 9/5 val. 
4. Lietuvos saugomos teritorijos. 9/5 val. 
5. Europinės svarbos Natura 2000 saugomos teritorijos Lietuvoje. 6/5 val. 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, studentų prezentacijų pristatymas, darbas porose, diskusijos. Studentai 
turės pristatyti prezentaciją paskirta tema, analizuojant pateikiamą informaciją, įtraukiant kitus studentus į 
diskusiją. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atsiskaitymas 0,3 Viduryje semestro 
Egzaminas 0,7 Pabaigus paskaitas 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Įgyti žinių apie atskirų 
gamtos elementų 
struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 
santykį. 

Biologinės įvairovės 
samprata ir reikšmė 

Paskaitos, diskusijos Egzaminas 

Raudonoji knyga 
Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
darbas porose 

Egzaminas, prezentacija 

Saugomų teritorijų 
sistema bei pagrindinės 
saugomos teritorijos 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
darbas porose 

Egzaminas, prezentacija 

Biologinės įvairovės 
išsaugojimas miškų ir 
žemės ūkyje 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
darbas porose 

Egzaminas, prezentacija 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 

Apibūdinti pagrindines 
retas rūšis, europinės 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 

Egzaminas, prezentacija 
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mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, 
ekologines savybes. 
Įvertinti oro, 
dirvožemio, vandens 
būklę bei aplinkos 
veiksnių poveikį 
žmogaus sveikatai, 
parinkti taršos 
prevencijos, 
biologinės įvairovės 
apsaugos priemones, 
pritaikyti poveikio 
aplinkai vertinimo bei 
stebėsenos sistemas. 

svarbos bendrijas bei 
kertines miško buveines 
 

darbas porose 

Charakterizuoti 
pagrindines saugomas 
teritorijas 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
darbas porose 

Egzaminas, prezentacija 

Nustatyti saugomų 
teritorijų bei objektų 
apsaugos priemones 
 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
darbas porose, diskusijos 

Egzaminas, prezentacija 

Suprasti 
specializuotus tekstus 
ir techninius terminus, 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus. 
Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje.  
Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje. 

Dirbti komandoje Studentų prezentacijų 
pristatymas, darbas porose 

Prezentacija 

Taikyti informacines 
technologijas 

Studentų prezentacijų 
pristatymas, darbas porose 

Prezentacija 

Sisteminti informaciją Studentų prezentacijų 
pristatymas 

Prezentacija 

Parengti ir pristatyti 
pranešimus 

Studentų prezentacijų 
pristatymas, darbas 
porose, diskusijos 

Prezentacija 

Strategiškai mąstyti 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas 

Egzaminas, prezentacija 

Teorinių-praktinių ir 
praktinių uždavinių 
sprendimui parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingas 
dalykines žinias, siekiant 
racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio. 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą 

Studentų prezentacijų 
pristatymas, darbas porose 

Prezentacija 

Atsakomybė ateities 
kartoms 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas 

Prezentacija 

Pagalba silpnesniam 
 

Studentų prezentacijų 
pristatymas 

Prezentacija 

Pagarba gamtai kaip 
neatsiejamai mūsų 
gyvenimo aplinkai, kurią 
būtina saugoti ir tausoti 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas 

Prezentacija 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Andersson L., Kriukelis R. ir Skuja S. Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje. Vilnius, 2005.   
Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys. Vadovas. Lututė, 2006. 
Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vilnius, 2001 
Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius, 2007 
Mirinas S. Saugomos teritorijos Lietuvoje. LŽŪU, 2003 
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Papildomi mokymosi šaltiniai:  
Gudavičius H., P. Kavaliauskas, R. Krupickas. Lietuvos draustiniai - Kaunas, 1989. 
Karazija S. Miškai ir saugomos teritorijos - Kaunas-Girionys, 1994. 
Kazlauskas R.  Bestuburių zoologija, V., 1988 
Kurlavičius P. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti. Lututė, 2003. 
Lekavičius A. Vadovas augalams pažinti. Vilnius, 1989. 
Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos (sud. M. Kirstukas), Lututė, 2004, 
Lietuvos fauna. Žinduoliai. V., 1988. 
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas - 
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Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas - www3.lrs.lt/DPaieska.html.  
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Stončius D., Treinys R., Mierauskas P. Gamtotvarkos vaidmuo saugant biologinę įvairovę – Vilnius, 2001 
Valstybinis miškotvarkos institutas/saugomos teritorijos/kertinės miško buveinės - www.lvmi.lt/ 
Vilkonis K. K. Lietuvos žaliasis rūbas. Lututė, 2001. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAEB007 
Pavadinimas lietuvių kalba:  Aplinkos kokybė ir vertinimas 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental Quality and Assesmet 
Dalyko apimtis: 9 kreditai, 240 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 126 val., savarankiškam darbui 114 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos  61 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Laboratoriniai darbai 60 Pasirengimas laboratoriniams darbams  46 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 48 
Konsultacija 3   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: suteikti žinių apie aplinkos aplinkos (oro, dirvožemio, vandens) kokybę bei jos 
vertinimą, ėminių ėmimo, paruošimo ir analizės metodiką, aplinkos komponentų savybių, sudėties ir taršos 
įvertinimą pagal norminius dokumentus, bei taršos prevenciją. Bakalauras turi gebėti vertinti žmogaus ūkinės 
veiklos poveikį oro, dirvožemio bei vandens kokybei, atlikti aplinkos kokybės rodiklių nustatymą įvairiais 
metodais. 

  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: bendrosios chemijos, bendrosios ekologijos, dirvotyros ir 
pagrindai, samprata apie valstybinę politinę sitemą. 
Dalyko studijų rezultatai (siekiniai):  
Žinios ir jų taikymas. Žinios apie aplinkos (oro, dirvožemio, vandens) struktūrą, savybes, ekosistemoje 
esančių organizmų sistemines grupes, biologines ir ekologines savybes, žmogaus ir aplinkos dirvožemio 
santykį. 
Specialieji gebėjimai. Įvertinti aplinkos oro, vandens, dirvožemio būklę, parinkti taršos prevencijos, 
biologinės įvairovės apsaugos priemones, pritaikyti stebėsenos sistemas, pritaikyti socio-ekonomines 
reguliavimo priemones aplinkosaugoje. 
 
 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai. Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, 
technologijas, procesus. Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai 
Vertybinės nuostatos. Pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai 
suplanuotu, organizuotu ir kokybiškai atliekamu darbu. Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti 
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atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. Nuostata nuolatos mokytis, ruoštis gyventi informacinės 
visuomenės sąlygomis. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Aplinkos (oro, dirvožemio, vandens) kokybės, taršos,  apsaugos 
ir kt. sąvokų supratimas ir vartojimas; žinių apie aplinkos struktūrą, funkcijas, fizikines, chemines, biologines 
ir ekologines savybes, žmogaus ir aplinkos santykio įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose; 
savarankiškų ir laboratorinių darbų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibedrinimų formulavimas, papildomos 
literatūros savarankškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys:  
Paskaitos (61/48 val.):  
1. Dirvožemis, jo susidarymas ir kokybė. 4 /3 val. 
2. Dirvožemio kokybės rodikliai ir jos vertinimas. 6 /4 val. 
3. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. 6 /5 val. 
4. Dirvožemio apsaugos politinės, teisinės ir ekonominės priemonės. 2 /2 val.  
5. Dirvožemio valymas ir rekultivavimas. 2 /2 val. 
6. Vandens kokybės stebėsenos samprata, uždaviniai ir principai. 1/1 val. 
7. Požeminis vanduo, jo susiformavimo bei slūgsojimo sąlygos.  Gruntiniai (nespūdiniai) vandenys. Aeracijos 
zona.  Spūdiniai vandenys. Vandens apytakos ratas.  Paviršiniai vandenys. Nuotekos. 4/3  val. 
8. Vandens mėginių ėmimo tvarka. 1/1  val. 
9. Geriamojo vandens cheminė, mikrobiologinė bei radiacinė tarša. Geriamojo vandens  kokybės parametrai, 
jų nustatymas įvairiais cheminės analizės metodais. Normatyviniai dokumentai skirti paviršinio, geriamojo 
vandens  ir nuotekų kokybės parametrų reglamentavimui. 5/ 3 val. 
10. Geriamojo vandens savybių visumos įvertinimas, atsižvelgiant į normatyvinius dokumentus, skirtus 
vandens vartojimui. 1/1  val.  
11. Vandens kokybės monitoringo struktūra Lietuvoje ir Europoje. 2/ 2 val.  
12. Geriamojo vandens tarša. Cheminių elementų  ir jų  junginių migracija ir transformacija vandenyje. 1/1  
val.  
13. Vandens taršos priežastys. Antropogeninio poveikio vertinimas. Vandens kokybės prognozavimas. 3/2 val. 
14. Normatyviniai aktai, techninės priemonės ir ūkinė veikla, skirta geriamojo vandens ištekliams ir kokybei 
išsaugoti. ES ir Lietuvos teisiniai dokumentai, reglamentuojantys geriamojo vandens kokybę. Informacijos 
valdymas. 2/2 val. 
15. Aplinkos oro tešalai. Teršalų susidarymas deginant kurą: anglies monoksido susidarymas. Organinių 
junginių ir suodžių susidarymas, sieros junginių susidarymas, azoto oksidų susidarymas, kietųjų dalelių 
susidarymas ir savybės.  4/3 val. 
16. Oro teršalų  migracija, kitimas ir sklaida. Cheminiai teršalų kitimai atmosferoje. 3/3 val. 
17. Fizinė tarša (jonizuojanti, nejonizuojanti spinduliuotė, šiluminė tarša, akustinis triukšmas, virbracija).  3/2 
val. 
18. Oro teršalų analizė: bandinių paėmimas, teršalų matavimo būdai 6/5 val. 
19. Globalinės oro taršos problemos, jos mažinimo būdai ir priemonės. 3/1 val. 
20. Normatyviniai aktai, techninės priemonės ir ūkinė veikla, skirta atmosferos oro kokybei išsaugoti. ES ir 
Lietuvos teisiniai dokumentai, reglamentuojantys oro kokybę. 2/2 val. 
 

Laboratoriniai darbai (60/46 val.): 
1. Vandens fizinių ir elektrocheminių  savybių nustatymas.  2/ 4 val. 
2. Vandens cheminių rodiklių nustatymas (nitratų, nitritų, amonio jonų koncentracijos nustatymas,  fosfatų, 
bendrojo fosforo koncentracijos nustatymas, chloridų, sulfatų koncentracijos nustatymas). 6/4 val. 
3. Bendrojo azoto koncentracijos nustatymas, mangano, bendrosios geležies  koncentracijos nustatymas. 
sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas.  6/3 val. 
4. Naftos produktų, detergentų koncentracijos nustatymas , organinių medžiagų kiekio nustatymas, BDS, 
ChDS ir O2 kiekio nustatymas.  6/4 val. 
5. Dirvožemio ėminių ėmimo plano sudarymas ir mėginių paruošimas analizei. 4/3 val.  
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6. Dirvožemio fizikinės savybės, jų nustatymo metodai. 4/4 val. 
7. Dirvožemio fizikinės-cheminės savybės, jų nustatymo metodai. 4/4 val. 
8. Sorbcijos procesai dirvožemyje, jų rodikliai ir nusttaymo metodai. 4/3 val. 
9. Dirvožemio organinė medžiaga, jos kokybė ir nustatymo metodai. 4/3 val. 
10. Triukšmo taršos matavimas bei vertinimas. 4/4 val. 
11. Bioindikacinis aplinkos oro taršos vertinimas. 6/3 val. 
12 Mobiliųjų ir stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių emisijų į aplinkos orą analizė. 5/4 val. 
13. Aplinkos oro radiacinės taršos monitoringo duomenų analizė. 5/3 val. 

 
 

Dalyko studijų metodai:  
paskaitos, diskusijos paskaitų metu, studentų prezentacijos nagrinėjama tema paskaitų metu, savarankiški 
skaitymai paskaitų ir laboratorinių darbų metu, darbas grupėse laboratorinių darbų ir prezentacijų metu, 
savarankiškas referato rašymas (individuali užduotis), laboratoriniai grupiniai darbai (savarankiški skaitymai, 
analizės atlikimas, atsakymai į klausimus, diskusijos).  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo metodai: probleminiai klausimai, 
testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, klausimai, į kuriuos atsakoma atvirai naudojantis literatūros 
šaltiniais, žodiniai klausimai, individualaus pranešimo pateikimas, probleminė užduotis, laboratorinių darbų 
rezultatų protokolo pateikimas, egzaminas. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,1 Tarpinių atsiskaitymų metu, vadovaujantis 
akadeniniu studijų kalendoriumi 

Referatai ir prezentacijos 0,1 Paskaitų metu 
Laboratorinių darbų gynimas 0,3 Laboratorinių darbų metu 
Egzaminas 0,5 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Įgyti žinių apie atskirų gamtos 
elementų strūktūra, savybes, 
ekosistemoje esančių organizmų 
sistemines grupes, biologines ir 
ekologines savybes, žmogaus ir 
aplinkos santykį.. 

Žinios apie dirvožemio 
, atmosferos struktūrą, 
aplinkos (oro, 
dirvožemio, vandens) 
savybes, ekosistemoje, 
žmogaus ir aplinkos  
santykį 

Paskaitos, 
prezentacijos, 
diskusijos, referatai 

Probleminiai 
klausimai, testai, 
trumpi klausimai,  
Individualus 
pranešimas, referatas, 
egzaminas 
 

Įvertinti oro, dirvožemio, 
vandens būklę, parinkti taršos 
prevencijos, biologinės įvairovės 
apsaugos priemones, pritaikyti 
stebėsenos sistemas, pritaikyti 
socio-ekonomines reguliavimo 

Gebės įvertinti 
pagrindinių teršalų 
poveikį aplinkai ( 
dirvožemui, vandens 
ekosistemoms, 
atmosferos orui), 
parinkti tinkamus 
matavimo metodus.  

Diskusijos, 
probleminės 
užduotys, 
individualus darbas 
su literatūra ir 
teisiniais 
dokumentais 

Probleminiai 
klausimai, testai, 
trumpi klausimai,  
Individualus 
pranešimas, referatas, 



 195 

priemones aplinkos 

Suprasti specializuotus tekstus ir 
techninius terminus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus. Naudoti 
mokslinius, teisinius, norminius 
ir kitus spec. informacijos 
šaltinius,  juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir pritaikyti 
praktikoje. Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti savarankiškai 
bei komandoje. Pateikti 
informaciją argumentuotai ir 
aiškiai raštu arba žodžiu 
įvairioms klausytojų 
auditorijoms. 

Gebės , pagal pateiktas 
užduotis analizuoti 
specializuotus tekstus , 
diskutuoti  naudotis 
teisine baze bei kitais 
informaciniai 
šaltiniais. 

Diskusijos, 
probleminės 
užduotys, 
individualus darbas 
su literatūra ir 
teisiniais 
dokumentais, 
prezentacijos, 
referatai 

Testai, trumpi 
klausimai, individualus 
pranešimas, referatas 

Diskusijos, 
probleminės 
užduotys, 
individualus darbas 
su literatūra ir 
teisiniais 
dokumentais, 
prezentacijos, 
referatai 

Individualus darbas, 
referatas 

Pagarba materialinės ir dvasinės 
kultūros vertybėms, kuriamoms 
rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir kokybiškai 
atliekamu darbu. Pasitikėjimas 
savo jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo veiksmus ir 
sprendimus. Nuostata nuolatos 
mokytis, ruoštis gyventi 
informacinės visuomenės 
sąlygomis. 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą, 
atsakomybė ateities 
kartoms 

  

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  

1. Dirvotyra (sud. A.J. Motuzas). V., 2009 
2. Žemės ūkis ir tarša (sud. M.Redman ir kt.). K., 2001 
3. Dirvožemio biologija: mokomoji knyga / Algimantas Žiogas, Danguolė Zakarauskaitė.  Akademija, 

2010. 
4. Dirvožemio ėminių paėmimo planas, ėminių ėmimas ir mėginių paruošimas : papildoma mokomoji 

medžiaga / Valdas Paulauskas, Nomeda Sabienė ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Miškų ir 
ekologijos fakultetas. Ekologijos katedra. Akademija, 2009. 

5. Lietuvos dirvožemiai: monografija / [sudarė Marija Eidukevičienė, Veronika Vasiliauskienė ; 
redaktorių kolegija: Vanda Valerija Buivydaitė ... [et al.]. Vilnius : Lietuvos mokslas, 2001. 

6. Bendroji žemės ūkio politika iki 2020 m. Europos Komisijos komunikatas. Briuselis, 2010. 
7. P. Baltrėnas, D. Butkus, V. Oškinis ir kt . Aplinkos apsauga.Vilnius „Technika“, 2008. 576 p. 
8. G. Denafas. Atmosferos apsauga. I dalis: Aplinkos oro tarša ir kontrolė.. Kaunas „Technologija“, 

2000. 
9. Geriamo vandens kokybė ir jos normavimas. V. Juodkazis, Š. Kučingis. 1999., P. 6-31. 
10. Rutkovienė V., Česonienė L. , Kusta A., Kutra S. 2004. Šachtiniai šuliniai. Kaunas, 70 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: internetiniai šaltiniai, literatūra: 
 

javascript:open_window(%22http://aleph.library.lt:80/F/P8AF84LL5DJXKKLB29RPHI7M2FNHN9PLYLF2DLJ1IPEHADBA3Q-18094?func=service&doc_number=000031065&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.library.lt:80/F/P8AF84LL5DJXKKLB29RPHI7M2FNHN9PLYLF2DLJ1IPEHADBA3Q-20057?func=service&doc_number=000029065&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.library.lt:80/F/P8AF84LL5DJXKKLB29RPHI7M2FNHN9PLYLF2DLJ1IPEHADBA3Q-20057?func=service&doc_number=000029065&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.library.lt:80/F/P8AF84LL5DJXKKLB29RPHI7M2FNHN9PLYLF2DLJ1IPEHADBA3Q-20057?func=service&doc_number=000029065&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.library.lt:80/F/P8AF84LL5DJXKKLB29RPHI7M2FNHN9PLYLF2DLJ1IPEHADBA3Q-25330?func=service&doc_number=000010785&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.library.lt:80/F/P8AF84LL5DJXKKLB29RPHI7M2FNHN9PLYLF2DLJ1IPEHADBA3Q-25330?func=service&doc_number=000010785&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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1. Lietuvos dirvožemių makromorfologinė diagnostika : monografija / [Jonas Mažvila, Mečislovas 
Vaičys, Vanda Valerija Buivydaitė ; sudarė Jonas Mažvila]. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos 
žemdirbystės institutas, 2006. 

2. Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita : monografija ; T.R. Adomaitis ... [et al.]; 
sudarė J. Mažvila ; Lietuvos žemdirbystės inst. Agrocheminių tyrimų centras. 1998 

3. Brazauskienė D.M. Agroekologija ir chemija. K., 2004 
4. Klimato svyravimų poveikis fiziniams geografiniams procesams Lietuvoje / Arūnas Bukantis, 

Zenonas Gulbinas, Saulius Kazakevičius ... [et al.] ; [redkolegija: A. Bukantis (vyr. red.) ... [et al.]. 
Vilnius : Geografijos inst. : Vilniaus univ. 2001. 

5. Eitminavičiūtė I. Dirvožemio biologija (pedobiologija). V., 1997  
6. Pesticidai ir aplinka : metodinė priemonė MF ir AF specialybių studentams ; parengė V. Rutkovienė... 

[et al.]. Akademija, 2000. 
7. Soil sampling and methods of analysis / edited by M.R. Carter, E.G. Gregorich. 2nd ed. Boca Raton, 

Fla. : CRC, 2008. 
8. Soil microbiology, ecology, and biochemistry / editor Eldor A. Paul. 3rd ed. Amsterdam etc. 

: Elsevier, 2007. 
9. Fundamentals of soil ecology / David C. Coleman, D.A. Crossley, Jr., Paul F. Hendrix. 2nd ed. 

Burlington, Mass. : Elsevier Academic Press, 2004. 
10. Soil fertility and fertilizers : an introduction to nutrient management / John L. Havlin ... [et al.].  7th 

ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2005. 
11. Soil Pollution : processes and dynamics; B. Yaron, R. Calvet, R. Prost. Berlin a.o.: Springer, 1996. 
12. Environmental soil chemistry / Donald L. Sparks. Laida:   2nd ed. San Diego, Calif. : Academic 

Press, 2003. 
13. Ecological engineering and ecosystem restoration / William J. Mitsch, Sven Erik Jørgensen. Hoboken, 

N.J. : Wiley, 2004. 
14. MAST el.kursai. http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/el-kursai.html  
15. Bukantis, Arūnas. Lietuvos klimatas : vadovėlis geogr. spec. stud. ; Vilniaus un-tas. Vilnius : VU l-

kla, 1994. 
16. Aplinkos politika ir valdymas : vadovėlis / [P. Aleknavičius . [et al.] ; sudarytojas I. Lazdinis].  

Vilnius : Mykolo Riomerio universitetas Leidybos centras, 2008. 
17. Aplinkos apsaugos politika ir teisė : [mokomoji knyga] / Zenonas Venckus ; Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas. Laida:   2-oji patais. laida. Išleista:   Vilnius : Technika, 2008. 
18. Rutkovienė Vida. Aplinkos apsauga : aplinkos apsaugos aspektai : mokomoji knyga. Akademija. 2009 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. A. Stiklienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU.  
Kiti dėstytojai: doc. dr. N. Sabienė, prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU.  
Aprašą parengė: lekt. dr. A. Stiklienė, doc. dr. N. Sabienė, prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU.  
   
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. D. Šileikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU.  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. E.  Zaleckas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11.  
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr. 3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki    2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB008 
Pavadinimas lietuvių kalba: Poveikio aplinkai vertinimas ir stebėsena 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental impact assessment and monitoring 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas pratyboms 24 
Pratybos 38 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suteikti žinių kaip nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį, 
netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti išklausyti Bendrosios ekologijos, Dirvotyros, 
Dendrologijos, Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo, Hidrobiologijos, Specialiosios ekologijos studijų 
dalykus. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai) 
Žinios: 
Apibūdinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, sudėtinių dalių ryšius, funkcionavimą bei kaitą 
besikeičiančioms antropogeninio poveikio aplinkos sąlygomis, ekosistemų taršos procesus planuojamos 
ūkinės veiklos. 
Specialieji gebėjimai; 
Įvertinti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos konkrečioje pasirinktoje vietoje ekosistemų apsaugos 
priemones, nustatyti ekosistemų taršos planuojamos ūkinės veiklos prevencijos priemones bei parinkti 
alternatyvas planuojamai ūkinei veiklai. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių poveikio aplinkai vertinimo sąvokų, metodų, 
dėsningumų ir principų supratimas ir vartojimas; studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas 
nesudėtingose situacijose; savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas; 
papildomos literatūros savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  42/32 val. 
Įvadas ir bendra informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.  
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Teisės aktai, reglamentuojantys poveikio palinkai vertinimą Lietuvoje. 
Poveikio aplinkai vertinimo etapai irt procedūros. 
Visuomenės dalyvavimas. 
Alternatyvų nagrinėjimas. 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir Europos ekologinio tinklo „NATURA 2000“ 
teritorijos. 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės sąsajos. 
Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas. 
Pratybos:  38/24 val. 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, pagrindinių nuostatų analizė. 
Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Informacijos pateikimas atrankai. 
Aplinkos apsaugos aspektų vertinimas ir atrankos išvados formulavimas. 
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo nustatymas. 
Poveikio aplinkai vertinimo programa ir ataskaitos rengimas. 
Ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modeliai. 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, dėsningumai, 
tendencijos, pratybų metu analizuojama planuojamos ūkinės veiklos poveikis ekosistemoms, probleminės 
situacijos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos dešimties balų 
kriterine kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus praktinius darbus ir teorines žinias, kurios 
tikrinamos koliokviumo ir egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir 
sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo 
suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino metu. Pratybų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų 
pagrindinis vertinimo kriterijus – užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų 
sesijos metu laikomas egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys bei 
probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Vertinimai 
atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,25 Semestro viduryje 
Atsiskaitymas už pratybas 0,15 Po pratybų užsiėmimo 
Egzaminas  0,6 Semestro gale 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
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Integruojant teorines 
žinias nagrinėjama 
tema, identifikuoti 
pasirinktą tyrimo 
problemą, analizuoti 
anksčiau atliktus 
atitinkamos temos 
darbus, pritaikyti 
metodiką tyrimams 
bei projektiniams 
sprendimams atlikti ir 
formuluoti išvadas bei 
galimus problemų 
sprendimo būdus. 

Apibūdinti planuojamos 
ūkinės veiklos poveikį 
aplinkai, sudėtinių dalių 
ryšius, funkcionavimą bei 
kaitą besikeičiančioms 
antropogeninio poveikio 
aplinkos sąlygomis, 
ekosistemų taršos 
procesus planuojamos 
ūkinės veiklos. 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant Multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas. 

Trumpi probleminiai 
klausimai. 
 

Įvertinti oro, 
dirvožemio, vandens 
būklę bei aplinkos 
veiksnių poveikį 
žmogaus sveikatai, 
parinkti taršos 
prevencijos, 
biologinės įvairovės 
apsaugos priemones, 
pritaikyti poveikio 
aplinkai vertinimo bei 
stebėsenos sistemas. 

Įvertinti konkrečios 
planuojamos ūkinės 
veiklos konkrečioje 
pasirinktoje vietoje 
ekosistemų apsaugos 
priemones, nustatyti 
ekosistemų taršos 
planuojamos ūkinės 
veiklos prevencijos 
priemones bei parinkti 
alternatyvas planuojamai 
ūkinei veiklai. 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai. 

Suprasti 
specializuotus tekstus 
dalyvauti dalykinėse 
diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus 
Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius, 
juos atsirinkti, 
sisteminti, vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 
Dirbti savarankiškai 
bei komandoje 

Kūrybiškai taikyti žinias 
praktikoje, vertinti 
naujausias žinias, 
technologijas, procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą. 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Raulinaitis M., Auglys V., Bučiūnaitė I., Laurutėnaitė B., Revoldienė R., Poveikio aplinkai vertinimo 

vadovas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyrius, Panu Kontio, 
Suomijos aplinkos institutas, Mikko Punkari, Helsinki University Knawledge services, Ltd. Parengta 
pagal 2009 06 01 galiojančiu teisės aktus, 2009. 
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2. Mindaugas Raulinaitis, Panu Konto, Marja-Leena-Kosola, Tarja Söderman, Planų ir programų strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo vadovas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, suomijos aplinkos 
institutas. Parengta pagal 2006 m. gruodžio mėn. galiojusius teisės aktus. 

3. Gavenauskas A., Tumas R. Poveikio aplinkai vertinimas. Paskaitų konspektas. Akademija, 2005. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Baltrėnas P. ir kt. Aplinkos apsauga.-Vilnius, 1996.-288 p. 
2. Aplinka 2005.-Vilnius, 2006.- 180 p. 
 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A.  Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr.  R. Gegužis, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 

Aprašą parengė: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU 

 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. D.  Šileikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 

Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. G. Činga, Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki    2015-10-21. 
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MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMB002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai 
Pavadinimas anglų kalba: Principles of Research and Technical Creativity 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 133 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 70 val., savarankiškam darbui 63 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 50 Pasirengimas pratyboms  16 
Iš jų nuotoliniam mokymui 10   
Pratybos  16 Referato parengimas 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 27 
Egzaminas 2   
Iš viso 70  63 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologijos Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suteikti studentams mokslinio tyrimo planavimo, atlikimo, statistinės 
analizės ir jos rezultatų interpretavimo, bei rengimo publikavimui žinių bei gebėjimų reikalingų bakalauro 
baigiamajam darbui parengti, ir savarankiškam moksliniam tyrimui atlikti.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę aukštosios matematikos ir tikimybių 
teorijos dalykus. Jie turi gebėti skaičiuoti integralus ir diferencialus, atlikti elementarius veiksmus su 
tikimybėmis. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas: 
Žino ir supranta mokslinės ir technologinės kūrybos metodus;  
Žino ir suvokia mokslinio tyrimo eigą; 
Žino pagrindinius mokslinio darbo rengimo ir publikavimo reikalavimus; 
Žino elementarius (Basic statistics) metodus. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Specialieji: 
Geba įžvelgti problemas, galimas spręsti moksliniais tyrimais; 
Geba iškelti mokslinę hipotezę; 
Geba suformuluoti mokslinio tyrimo tikslą ir uždavinius; 
Geba  apibendrinti  tyrimą ir parengti išvadas; 
Geba taikyti elementarius statistinius metodus, naudotis statistinių programų paketu Statistica, interpretuoti 
statistinės analizės rezultatus; 
Geba aprašyti mokslinį tyrimą pagal bakalauro darbui keliamus reikalavimus. 
Bendrieji: 



 203 

Geba naudotis moksliniais informacijos šaltiniais,  juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir pritaikyti praktikoje; 
Geba pristatyti mokslinį darbą žodžiu. 
Vertybinės nuostatos. Dalyko studijų metu ugdomos kūrybiškumo, atsakingumo, kruopštaus ir sąžiningo 
darbo nuostatos. Diegiama mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti bendrųjų statistikos dėsnių supratime 
nuostata. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 
Mokslinio ir technologinio tyrimo sąvokų žinojimas; 
Gebėjimas iškelti mokslinę hipotezę; 
Gebėjimas suformuluoti mokslinio tyrimo tikslą ir uždavinius, parengti išvadas; 
Gebėjimas aprašyti mokslinio tyrimo rezultatus pagal bakalauro darbui ir moksliniams straipsniams keliamus 
reikalavimus; 
Gebėjimas taikyti elementarius statistinius metodus, naudotis statistinių programų paketu Statistica; 
Gebėjimas remtis moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos cituoti; 
Gebėjimas parengti mokslinio darbo pranešimą PowerPoint programa ir jį pristatyti žodžiu. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos (50val., iš jų akivaizdiniu 40 val. / nuotoliniu 10 val.): 
Mokslinės ir technologinės (MTK) samprata, ir metodologija (2); 
Mokslinė ir technologinė informacija (2 ); 
Mokslinio tyrimo ir technologinės kūrybos eiga (2.); 
Mokslinės ir technologinės kūrybos rezultatų įforminimas studijų ir moksliniuose darbuose ir jų pristatymas 
(4/4); 
Taikomosios statistinės analizės metodai (2); 
Populiacijos ir imties samprata (2); 
Duomenų gavimo ir vaizdavimo būdai (4); 
Skaitinės duomenų charakteristikos (4); 
Populiacijos parametrai ir imčių statistikos (4); 
Tikimybiniai skirstiniai (2/2); 
Intervaliniai įverčiai (2/2); 
Hipotezių tikrinimas (4/2); 
Koreliacinė ir regresinė analizė (6). 
  
Pratybos (16 val.): 
1. Pastovių tyrimo barelių įsteigtų įvairiuose medynuose duomenų tvarkymas ir vaizdavimas (2); 
2. Pastovių tyrimo barelių skaitinių charakteristikų apskaičiavimas ir interpretavimas (2); 
3. Įvairių atrankų tipų imitavimas pastoviuose tyrimo bareliuose. Efektyvumo ir reprezentatyvumo 
palyginimas (2); 
4. Medžių skirstinių pagal skersmenį ir aukštį modeliavimas. Skirstinių normalumo įvertinimas (2); 
5. Intervalinių įverčių skaičiavimas tyrimo rezultatų tikslumo pagrindimui (2 val.); 
6. Kontrolinių ir eksperimentinių barelių statistikų palyginimas hipotezių tikrinimo metodais (2); 
7. Dispersinės analizės taikymo pavyzdys skirtingo ugdymo intensyvumo bareliuose (2); 
8. Ryšių tarp medžių atskirų taksacinių parametrų analizė (2). 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas. Pratybų metu taikomi  individualūs medynų tyrimo duomenys, kurie įvairiais pjūviais 
siejant su paskaitų tematikomis analizuojami statistinės analizės metodais programiniu paketu Statistica. 
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Pratybų užduotys atliekamos savarankiškai naudodamiesi pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju.  
Savarankiškai rašant referatą studentai naudoja literatūros analizės, problemos išskyrimo ir sprendimo, 
įžvalgų, apibendrinimo metodus.  
10 valandų paskaitų bus talpinama į virtualios mokymo aplinkos sistemą Moodle.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybos  50 Iš kart po kiekvienų  
pratybų 

Referatas 20 Gale semestro 
Paskaitos 30 Egzaminas gale semestro 

 
 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Planuoti mokslinius ar 
technologinius 
tyrimus, interpretuoti  
statistinės analizės 
rezultatus 

Žino ir supranta 
mokslinės ir 
technologinės kūrybos 
metodus 

Paskaitos Egzaminas 

Žino ir suvokia mokslinio 
tyrimo eigą. 

Paskaitos Egzaminas 

Geba aprašyti mokslinį 
tyrimą pagal bakalauro 
darbui keliamus 
reikalavimus 
 

Referatas Referato pristatymas  

Žino elementarius (Basic 
statistics) metodus 

Paskaitos Egzaminas 

Geba taikyti elementarius 
statistinius metodus, 
naudotis statistinių 
programų paketu 
Statistica, interpretuoti 
statistinės analizės 
rezultatus 

Pratybos Pratybų atsiskaitymas 
pagal atskiras temas 

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

Žino pagrindinius 
mokslinio darbo rengimo 
ir publikavimo 
reikalavimus 

Paskaitos Egzaminas 

Geba naudotis 
moksliniais informacijos 
šaltiniais,  juos atsirinkti,  

Referatas  Referato pristatymas 
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sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 
Geba pristatyti mokslinį 
darbą žodžiu 

Referatas Referato pristatymas 

Analizuodamas 
situacijas ir 
remdamasis 
sukauptomis žiniomis 
gebėti  išskirti  
problemines vietas, 
kelti hipotetines 
idėjas, jų sprendimui 
suformuluoti tyrimo 
tikslą ir apsibrėžti 
tyrimo uždavinius 

 

Geba įžvelgti problemas, 
galimas spręsti 
moksliniais tyrimais 

Paskaitos, referatas Egzaminas, referato 
pristatymas 

Geba iškelti mokslinę 
hipotezę 

Paskaitos, referatas Egzaminas, referato 
pristatymas 

Geba suformuluoti 
mokslinio tyrimo tikslą ir 
uždavinius, parengti 
išvadas 

Paskaitos, referatas Egzaminas, referato 
pristatymas 

Mokymosi visą 
gyvenimą ir profesinio 
bei dvasinio tobulėjimo 
troškimo nuostata. 

Kūrybiškumo, 
atsakingumo, kruopštaus 
ir sąžiningo darbo 
nuostatos. Mokymosi 
visą gyvenimą ir siekimo 
tobulėti bendrųjų 
statistikos dėsnių 
supratime nuostata 

Paskaitos Egzaminas 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
 

1. Čekanavičius V., Murauskas G.Statistika ir jos taikymai. 1-2 t. Vilnius, 2004 
2. Gutauskas M.Techninės kūrybos pagrindai. Kaunas, 1996 
3. Kardelis K.Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas, 1997 
4. Liutikas V., Šeštokas J., Zujus J. Mokslinių tyrimų pagrindai. Vilnius, 1989 
5. Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius, 2003 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

1. Čepelė J. Techninės kūrybos procesas. Vilnius, 1975 
2. Rienecker L., Jorgensen P.S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003 
3. Songailienė A., Ženauskas K.Tyrimo duomenų statistinis vertinimas. Vilnius, 1985 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. E. Petrauskas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  doc. dr. Jonas  Saladis, dr. M.  Kavaliauskas,  Miškotvarkos ir medienotyros institutas, 
ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. E. Petrauskas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc.dr.  J. Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr. 3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki: 2015-10-21 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEAEB022 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkosauginiai projektai 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental projects 
Dalyko apimtis: 3 kreditų, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 25 Kontrolinis darbas 10 
Pratybų darbai 20 Pasirengimas pratybų darbams  6 
Konsultacijos 1 - - 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 16 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirma (bakalauro) Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: 

Supažindinti su šiuo metu Europos sąjungos finasuojamais ir įgyvendinamais aplinkosauginiais 
projektais Lietuvoje. Suformuoti žinių sistemą aplinkosauginių projektų rengimo, įgyvendinimo tematika. 
Supažindinti su šių projektų problematika, galimais sprendimų būdais, finansavimo, projekto įgyvendinimo 
mechanizmais. Išugdyti aplinkosauginių projektų rengimo įgudžius. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  

Žinoti ir taikyti matematinius, fizikinius ir cheminius metodus, informacines technologijas, 
sprendžiant aplinkosaugines problemas. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 

 
1. Išmano pagrindinius aplinkosauginių projektų rengimo ir įgyvendinimo principus. 
2. Geba savarankiškai analizuoti ir identifikuoti aplinkosaugines problemas. 
3. Geba parinkti metodiką tyrimams bei projektiniams sprendiniams atlikti ir formuluoti išvadas bei 

galimus sprendimo būdus. 
4. Išmano vandens telkinių (tarpinių vandenų, upių ir ežerų) būklės gerinimo priemonių (valymas ir 

tvarkymas; artimo natūraliam hidrologinio režimo atkūrimas; teršalų prietakos į telkinius mažinimo 
priemonių taikymas; gamtosauginis pakrančių valymas ir sutvarkymas) įgyvendinimo principus. 

5. Žino ir supranta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros principus 
atsižvelgiant į aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. 

6.  Išmano praeityje užterštų teritorijų išvalymo nuo aplinkai pavojingų medžiagų ir būklės atkūrimo 
pagrindinius principus.  
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Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
 

1. Geba analizuoti mokslinius, teisinius ir kitus spec. informacijos šaltinius,  juos atsirinkti,  sisteminti, 
vertinti ir pritaikyti atliekant praktinius darbus bei diskutuojant. 

2. Geba tarpusavyje susieti skirtingas dalykines žinias, siekiant racionalaus gamtos, žmogaus, technikos 
bei technologinių veiksnių derinio siekiant tinkamai įgyvendinti aplinkosauginius projektus. 

 
Vertybinės nuostatos: 

1. Atsakomybė už atliekamą darbą; 
2. Atsakomybė ateities kartoms. 

 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
3. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose situacijose;  
4. Savarankiško darbo atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
5. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas;  

  
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 25/16 val. 

1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimas įgyvendinant aplinkosauginius 
projektus.          2/2 val. 

2. Projektų valdymą ir administravimą reglamentuojantys dokumentai ir  
institucijos.          1/2 val. 

3. Projekto sąvokos apibrėžimas.        1/1 val. 
4. Svarbiausios projektų savybės.        1/1 val. 
5. Projektų klasifikavimas.         1/1 val. 
6. Projektų gyvavimo ciklas.        1/1 val. 
7. Projektų valdymas         1/1 val. 
8. Biudžeto sudarymas ir valdymas, projekto vykdymas.     1/1 val. 
9. Analizė projekte.          1/1 val. 
10. Projekto planavimas.         1/1 val. 
11. Projekto eigos kontrolė.         1/1 val. 
12. Projekto pabaiga, auditas ir uždarymas.       1/1 val. 
13. Projekto rizikos valdymas.        1/1 val. 
14. Projekto žmogiškieji ištekliai.        1/1 val. 

Aplinkosauginių projektų apžvalga ir analizė 
15. Vandens telkinių būklės gerinimas;       5/5 val. 
16. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra;   3/3 val. 
17. Užterštų teritorijų išvalymas nuo aplinkai pavojingų ir būklės atkūrimas.   2/2 val. 

 
   Pratybos (Aplinkosauginio projekto aprašo ir paraiškos rengimas): 20/6 val. 

1. Aprašo rengimas          9/3 val. 
(pareiškėjo organizacijos apibūdinimas; esamos situacijos analizė; projekto 
apibūdinimas ir formulavimas; projekto įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir 
geriausios techninio sprendimo pasirinkimas). 
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2. Projekto įgyvendinimas         9/2 val. 
(projekto finansinės ir ekonominės naudos įvertinimas; rizika; projekto poveikis 
aplinkai; projekto tęstinumas).  

3. Paraiškos rengimas.          2/1 val. 
        

 
Dalyko studijų metodai:  

1. Paskaitos (suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, dėsningumai, tendencijos) 
2. Pratybos (pratybų metų rengiamas projekto aprašas, paraiška, analizuojama informacija). 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų dalyko savarankiško darbo 
užduotys praktinių užsiėmimų metu vertinami, egzaminų sesijos metu laikomas egzaminas. Laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro 
tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų 
rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
1. Kontrolinis darbas (apklausa raštu) 0,1 6 semestro savaitė 

2. Atsiskaitymas už praktinius darbus (apklausa raštu) 0,4 Pilnai atlikus praktinius 
darbus 

3. Egzaminas (apklausa raštu) 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Tyrimų vykdymo 
gebėjimai 

Integruojant teorines 
žinias nagrinėjama 
tema, identifikuoti 
pasirinktą tyrimo 
problemą, analizuoti 
anksčiau atliktus 
atitinkamos temos 
darbus, pritaikyti 
metodiką tyrimams 
bei projektiniams 
sprendimams atlikti ir 
formuluoti išvadas bei 
galimus problemos 
sprendimo būdus. 

Išmanyti aplinkosauginių 
projektų rengimo ir 
įgyvendinimo principus. 
Analizuoti 
aplinkosaugines 
problemas, pritaikyti 
metodiką tyrimams bei 
projektiniams 
sprendimams atlikti ir 
formuluoti išvadas bei 
galimus problemos 
sprendimo būdu 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 

panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Apklausa raštu 
 

Praktiniai užsiėmimai 
(atliekami savarankiški 

darbai, įsisavinti paskaitų 
metu pateiktai medžiagai) 

Apklausa raštu 

Diskusija (paskaitų ir 
praktinių užsiėmimų metu 

studentai įtraukiami į 
diskusijas) 

Apklausa žodžiu 

Socialiniai ir Naudoti mokslinius, Paskaitos ir savarankiškas 
literatūros studijavimas Apklausa raštu 
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asmeniniai gebėjimai 

Naudoti mokslinius, 
teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  
sisteminti, vertinti ir 
pritaikyti praktikoje 

teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  
juos atsirinkti,  sisteminti, 
vertinti ir pritaikyti 
atliekant pratybų darbus 
bei diskutuojant 

Praktiniai užsiėmimai Apklausa raštu 

Diskusijos Apklausa žodžiu 

Socialiniai ir 
asmeniniai gebėjimai 

Teorinių-praktinių ir 
praktinių uždavinių 
sprendimui parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingas 
dalykines žinias, 
siekiant racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio. 

Teorinių-praktinių ir 
praktinių uždavinių 
sprendimui parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingas 
dalykines žinias, siekiant 
racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio siekiant tinkamai 
įgyvendinti 
aplinkosauginius 
projektus. 

Paskaitos ir savarankiškas 
literatūros studijavimas Apklausa raštu 

Pratiniai užsiėmimai Apklausa raštu 

Diskusijos Apklausa žodžiu 

Pagarba materialinės 
ir dvasinės kultūros 
vertybėms 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 

Diskusijos Apklausa žodžiu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinis 
portalas : http://www.apva.lt/  

2. Maziliauskas, A., (2008). Investicinių projektų rengimas ir valdymas. Kaunas. LŽŪU leidykla. 
3. Adomonytė, I., Vaičiukynas, V., Gudas, M., (2008). Projektų valdymas ir vandens politika. LŽŪU 

elektroninė talpykla. 
4. Ciunys, A., Katkevičius, A., (2008). Aplinkosaugos darbai ir jų reglamentavimas. Kaunas. LŽŪU 

leidykla. 
 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos informacinis portalas : http://am.lt  
2. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros informacinis portalas : 

http://gamta.lt/cms/index. 
 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. R. Gegužis, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 

http://www.apva.lt/
http://am.lt/
http://gamta.lt/cms/index
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Aprašą parengė: lekt. dr. R. Gegužis, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. G. Činga, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-21, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMBB015 
Pavadinimas lietuvių kalba: Augalų biologijos ir dendrologijos mokomoji praktika 
Pavadinimas anglų kalba: Practical training of plant biology and dendrology 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 133 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 100 val., savarankiškam darbui 33 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Dendrologija 30 Dendrologijos herbaro parengimas 10 
Botanika 30 Botanikos herbaro parengimas 10 
Želdynų priežiūra 36   
Fenologiniai stebėjimai 4 Pasirengimas atsiskaitymui 13 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Ugdyti žolinių ir sumedėjusių augalų pažinimą, želdinių sodinimo ir priežiūros 
praktinius įgūdžius.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Būti išklausiusiems dendrologijos ir botanikos dalykų 
disciplinas.   
 
Dalyko studijų rezultatai:  

• Parengs 150 sumedėjusių augalų herbarą 
• Parengs 150 žolinių augalų herbarą 
• Bus įgudęs atpažinti fenologines augalo vystymosi fazes 
• Mokės sodinti, genėti medžius, prižiūrėti želdynus 

    
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

• Žolinių augalų herbaro parengimas; 
• Sumedėjusių augalų herbaro parengimas; 
• Fenologinių vystymosi fazių stebėjimo ataskaita; 
• Želdynų priežiūros darbai. 

 
Dalyko turinys: 

• Žolinių augalų herbaro rinkimas; 
• Sumedėjusių augalų herbaro rinkimas; 
• Pažintinė – mokomoji išvyka į parkus ir dendrologines kolekcijas; 
• Fenologinių augalo vystymosi fazių stebėjimas; 
• Medžių sodinimas, genėjimas, želdynų priežiūros darbai. 
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   Dalyko studijų metodai:  
Praktikos metu miške, parkuose renkami žolinių ir sumedėjusių augalų pavyzdžiai, jie džiovinami ir 
paruošiami herbarai. Arboretume ir medelyne mokomasi sodinti, genėti medžius, prižiūrėti želdynus. 
Fenologiniai stebėjimai vykdomi universiteto arboretume, miške, fotografuojant vystimosi fazes, pažymint jų 
datą. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Fenologinių fazių stebėjimas 0,1 Praktikos paskutinę dieną 
Parko veisimo ir priežiūros darbai 0,3 Iki naujo semestro 

pradžios 
Sumedėjusių augalų herbaras 0,3 Išdžiovinus surinktą 

medžiagą, iki naujo 
semestro pradžios 

Žolinių augalų herbaras 0,3 Išdžiovinus surinktą 
medžiagą, iki naujo 
semestro pradžios 

 
Praktikos metu studentai turi tęsti paskirto augalo fenologinių fazių vystimosi stebėjimus, atpažinti ir 
nufotografuoti fazes, pažymint tos fazės datą. Sumedėjusių augalų herbarui reikia surinkti nuo 120 iki 150 
augalų rūšių sulapojusių, žydinčių šakelių pavyzdžių. Žolinių augalų herbarui reikia surinkti 150 pavyzdžių. 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Identifikuoti žolinius 
ir sumedėjusius miško 
augalus, grybus, 
vabzdžius, įprastus, 
saugomus ir 
medžiojamuosius 
paukščius ir žvėris, 
dirvožemio tipus, 
miško tipus, miško 
produkciją, ekologines 
problemas 

Parengs 150 sumedėjusių 
augalų herbarą  

Mokomoji praktika Parengto herbaro 
kokybės įvertinimas 

Parengs 150 žolinių 
augalų herbarą 

Mokomoji praktika Parengto herbaro 
kokybės įvertinimas. 
Augalų  pažinimas. 
Lotyniškų ir lietuviškų 
augalo vardų žinios. 

Bus įgudęs atpažinti 
fenologinio vystymosi 
fazes 

Mokomoji praktika Fenologinių vystymosi 
fazių lentelės vertinimas 

Mokės sodinti, genėti 
medžius, prižiūrėti 
želdynus 

Praktinis darbas medelyne, 
arboretume 

Atliktų užduočių 
įvykdymas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
L.Straigytė. Rekomendacijos sumedėjusių augalų herbarui parengti, 2009. 
M.Navasaitis. Dendrologija, 2004 
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Naujalis, J.R., Meškauskaitė, E., Juzėnas, S., Meldžiukienė, A. Botanikos praktikos darbai. Archegoniniai ir 
žiediniai augalai. Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Jukonienė, I. Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos. Vilnius, 2003. 
Snarskis, P. Vadovas Lietuvos augalams pažinti. Vilnius, 1968. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. L.Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. S.Gliožeris, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU;  
J.Ravinskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU.  
Aprašą parengė: doc. dr. L.Straigytė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU; doc. dr. S.Gliožeris, 
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Pilkauskas, Miškų biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. J. Abraitienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-09, protokolo Nr.5. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB013 
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekologijos kompleksinė praktika1 
Pavadinimas anglų kalba: Ecology complex field practice1 
Dalyko apimtis: 5 kreditų, 133 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 100 val., savarankiškam darbui 33 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Mokomoji praktika 100 Pasirengimas mokomosios praktikos 

atsiskaitymui 
33 

    
    
    
    
 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: išmokyti skirti pagrindines atskirų organizmų grupių rūšis, atskirų ekosistemų tipus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti bestuburių zoologijos, mikologijos ir augalų 
patologijos, stuburinių gyvūnų biologijos, hidrobiologijos ir specialiosios ekologijos teorinius kursus. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas:   
Apibūdinti atskirų  organizmų grupių rūšių biologines ir ekologines savybes; 
Apibūdinti atskirų ekosistemų tipus.  
Specialieji gebėjimai: 
Išskirti ir identifikuoti atskirų organizmų grupių pagrindines rūšis; 
Išskirti ir identifikuoti atskirų ekosistemų tipus.  
 
 
 
Socialiniai gebėjimai ir asmeniniai 
gebėjimai: 
Pateikti informaciją argumentuotai ir aiškiai raštu arba žodžiu įvairioms klausytojų auditorijoms Pagarba 
materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai suplanuotu, organizuotu ir kokybiškai 
atliekamu darbu.  
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.  
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, interpretavimas ir 
integravimas su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 
Dalyko turinys: 
   Mokomoji praktika: (100/33) 

1. Bestuburių zoologija. Susipažinimas su bestuburių rinkimo, preparavimo taisyklėmis ir rinkinių 
priežiūros priemonėmis (6/2); 
2. Bestuburių zoologija. Bestuburių ir jų veiklos pavyzdžių rinkimas hidro, agro ir miško cenozėse, 
susipažinimas su Miškų instituto Miško apsaugos laboratorija (6/2); 
3. Bestuburių zoologija. Darbas T. Ivanausko zoologijos muziejuje (6/2); 
4. Bestuburių zoologija. Surinktų bestuburių preparavimas, apibūdinimas, kolekcijos (50 rūšių bestuburių 
ir 15 jų veiklos pavyzdžių) sudarymas (6/2). 
5. Mikologija Susipažinimas su grybų rinkimo, laikymo (konservavimo) taisyklėmis ir rinkinių priežiūros 
priemonėmis, su jų apibūdinimu ir kolekcijos sudarymu (50 vnt.) (6/2). 
6. Mikologija Kepurėtųjų ir kempininių grybų rinkimas (6/2). 
7. Mikologija Sergančių augalų rinkimas (6/2). 
8. Hidrobiologija Susipažinimas su hidrobiontų rinkimo, preparavimo taisyklėmis ir rinkinių priežiūros 
priemonėmis, apibūdinimu (6/2). 
9. Hidrobiologija Hidrobiontų pavyzdžių rinkimas (6/2) 
10. Stuburiniai gyvūnų biologija. Lapuočių miškų stuburiniai gyvūnai(6/2). 
11. Stuburiniai gyvūnų biologija. Spygliuočių miškų stuburiniai gyvūnai(6/2). 
12. Stuburiniai gyvūnų biologija. Pelkių ir vandens telkinių stuburiniai gyvūnai (6/2). 
13. Stuburiniai gyvūnų biologija. Pievų ir laukų stuburiniai gyvūnai (6/2). 
14. Ūkio specializacijos įtaka agroaplinkosaugai. (6/2). 
15. Ūkio žolynų natūralizacijos procesai ir jų valdymas. (6/2). 
16. Žemdirbystės sistemų ir jose taikomų žemės ūkio augalų auginimo agrotechnologijų įtaka 
aplinkosaugai. (6/2).14.  
17. Baigiamoji diena (4/1) 

 
Dalyko studijų metodai: lauko praktika, darbas grupėmis, diskusijos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

 
 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Aktyvus dalyvavimas praktikos veiklose 0,4 Praktikos pabaigoje 
Atsiskaitymas už mokomąją praktiką 0,6 Praktikos pabaigoje 
   
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos Numatomi studijų dalyko Studijų metodai  Studento pasiekimų 
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rezultatai (siekiniai) rezultatai vertinimo metodai 

Žinios apie atskirų 
gamtos elementų 

struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 

santykį 

Apibūdinti atskirų  
organizmų grupių rūšių 
biologines ir ekologines 
savybes; 
 

Lauko praktika Klausimai 

Apibūdinti atskirų 
ekosistemų tipus. 

Lauko praktika Klausimai  

 
  

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 

mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 

dirvožemio tipus, 
miško tipus, 

ekologines savybes. 

Išskirti ir identifikuoti 
atskirų organizmų grupių 
pagrindines rūšis; 

Lauko praktika Klausimai 

Išskirti ir identifikuoti 
atskirų ekosistemų tipus.  

Lauko praktika Klausimai 

 
  

Pateikti informaciją 
argumentuotai ir 
aiškiai raštu arba 
žodžiu įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms. Pagarba 
materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, 
kuriamoms 
rūpestingai 
suplanuotu, 
organizuotu ir 
kokybiškai atliekamu 
darbu.  
Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas 
prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus.  
 

Pateikti informaciją 
argumentuotai ir aiškiai 
raštu arba žodžiu 
įvairioms klausytojų 
auditorijoms. 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, kuriamoms 
rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir kokybiškai 
atliekamu darbu 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus  
 

Pokalbiai, darbas 
grupelėmis, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

Ivinskis P., 2000. Bestuburių zoologijos lauko praktika. Mokymo priemonė. VPU.  
Kazlauskas R. Bestuburių zoologija-V.: Mokslas, 1988.  
Urbonas V. Lietuvos grybų atlasas. – Kaunas, 2007. 
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Žuklys L., Žuklienė R., Pileckis S. ir kt. Žemės ūkio fitopatologijos ir entomologijos laboratoriniai 
darbai/ - V.: Mintis, 1971. 

Collecting and Preserving Fungi (A Manual for Mycology)/Edited by Baxter A.P. and van der Linde. 
ARC-Plant Protection Research Institute. South Africa. 1999. 

Kurlavičius, P. 2003. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti.  K.: - Lututė. 
Lietuvos fauna. Paukščiai. 1990, 1991. 1-2 t. - V.: Mokslas 
Lietuvos fauna. Žinduoliai. 1988.- V.: Mokslas 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Lešinskas A., Paleckis S. Vadovas Lietuvos vabzdžiams pažinti. Leidykla “Mintis”, Vilnius.1967.  
Schauff, M. E. Collecting and preserving insects and mites. Techniques and tools. USDA national 

museum of natural history, Washington. 2005.  
Žiogas A. Bestuburių zoologija ir apsauga. K.,2009. 
Pileckis S., Valenta V., Vasiliauskas A., Žuklys L. Svarbiausių miško medžių kenkėjai ir ligos. – 

Vilnius, 1968. 
Ruppert E.E., Barnes R.D. Invertebrate zoology. - 1994. 
Vadovas augalų ligos pažinti/Sudarytojas Minkevičius A. Vilnius: Mintis, 1970. 
Lietuvos raudonoji knyga - Vilnius, 2007 
Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. V. 
Kirstukas, M. 2008. Paukščiai. – K.: Lututė . 
Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. – K.: Lututė . 
Gaižauskienė J. Susipažinkite: varliagyviai ir ropliai. - V.: Mokslas, 1981. 
Arnold, E.N., Burton, J.A. 1978. A Field guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. 

Harper collins Publisher. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. dr. A. Žiogas, lekt. A. Šaluchaitė, prof. dr. G. Brazaitis, doc. dr. A. Raškauskienė, 
doc. dr. A. Gavenauskas 
Aprašą parengė: prof. dr. V. Marozas, prof. dr. A. Žiogas, lekt. A. Šaluchaitė, prof. dr. G. Brazaitis, doc. dr. 
A. Dautartė, doc. dr. A. Gavenauskas. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Ž. Preikša, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 

 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB014 
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekologijos kompleksinė praktika 2 
Pavadinimas anglų kalba: Ecology complex field practice2 
Dalyko apimtis: 4 kreditų, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 80 val., savarankiškam darbui 27 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Mokomoji praktika 80 Pasirengimas mokomosios praktikos 

atsiskaitymui 
27 

    
    
    
    
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: išmokyti apibūdinti ekosistemų savybes bei jų tipus, nustatyti tvaraus miškininkavimo 
įtaką bei laukinių gyvūnų populiacijų valdymo principus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti tvariosios miškininkystės, laukinių gyvūnų populiacijų 
tvarkymo, biologinės įvairovės apsaugos ir aplinkos kokybės teorinius kursus. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas:   
Apibūdinti atskirų  ekosistemų biologines ir ekologines savybes. 
Apibūdinti atskirų ekosistemų tipus. 
Aptarti tvaraus miškininkavimo įtaką kitoms ekosistemoms. 
Aptarti laukinių gyvūnų populiacijų valdymo principus. 
Specialieji gebėjimai: 
Įvertinti  gamtos išteklių naudojimo technologijų įtaką atskiroms ekosistemoms. 
Socialiniai gebėjimai ir asmeniniai 
gebėjimai: 
Pateikti informaciją argumentuotai ir aiškiai raštu arba žodžiu įvairioms klausytojų auditorijoms Pagarba 
materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai suplanuotu, organizuotu ir kokybiškai 
atliekamu darbu  
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus  
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, interpretavimas ir 
integravimas su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 
Dalyko turinys: 
   Mokomoji praktika: (80/27) 

1. Tvarioji miškininkystė. Miškų atkūrimas ir įveisimas tvaraus ūkininkavimo pagrindu (6/2). 
2. Tvarioji miškininkystė. Miškų sveikatingumas ir apsauga (6/2). 
3. Tvarioji miškininkystė. Racionalus medienos naudojimas ir bioįvairovės naudojimas (6/2). 
4. Tvarioji miškininkystė. Apsauginiai želdiniai ir jų poveikis kitoms ekosistemoms (6/2). 
5. Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas. Laukinių gyvūnų gausumo nustatymas (6/2). 
6. Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas. Laukinių gyvūnų poveikis aplinkai, populiacijų valdymas 
(6/2). 
7. Biologinės įvairovės apsauga. Lietuvos saugomos teritorijos, jų tvarkymo ypatumai (6/2). 
8. Biologinės įvairovės apsauga. Kertinių miško buveinių ir jų elementų atpažinimas natūroje (6/2). 
9. Biologinės įvairovės apsauga. Europos Bendrijos svarbos rūšių ir gamtinių buveinių atpažinimas 
natūroje (6/2). 
10. Aplinkos kokybė. Aplinkos taršos šaltinių identifikavimas įvairiose Kauno rajono vietovėse, detalus 
vietovės ištyrimas, dirvožemio ir vandens eminių ėmimas(6/2). 
11. Aplinkos kokybė. Ėminių analizavimas laboratorijoje (6/2). 
12. Aplinkos kokybė. Gautų rezultatų vertinimas lyginant juos su normatyviniuose dokumentuose 
reglamentuojamais leidžiamais dydžiais (6/2). 
13. Aplinkos kokybė. Taršos priežasčių nustatymas, pasiūlymų taršos mažinimui teikimas (6/2). 
14. Baigiamoji diena (2/1). Ataskaitos gynimas. 

 
Dalyko studijų metodai: lauko praktika, darbas grupėmis, diskusijos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Aktyvus dalyvavimas praktikos veiklose 0,4 Praktikos pabaigoje 
Atsiskaitymas už mokomąją praktiką 0,6 Praktikos pabaigoje 
   
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinios apie atskirų 
gamtos elementų 

struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 

Apibūdinti atskirų  
ekosistemų biologines ir 
ekologines savybes. 
 

Lauko praktika Trumpi, probleminiai 
klausimai. 

Apibūdinti atskirų 
ekosistemų tipus. 

Lauko praktika Trumpi, probleminiai 
klausimai  
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ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 

santykį 

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 

mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 

dirvožemio tipus, 
miško tipus bei 

ekologines savybes. 
Aptarti tvaraus 

miškininkavimo, 
agrotechnologijų įtaką 

agroekosistemoms, 
vandens išteklių 
naudojimo ir jų 

apsaugos priemones 
bei apibūdinti 

aplinkos inžinierinius 
sprendimus, žmogaus 

saugos priemones 
profesinėje aplinkoje 

Įvertinti įvairių 
gamtos išteklių 

naudojimo 
technologijas 

atskiroms 
ekosistemoms bei 

inžinerinius 
sprendimus 

aplinkosauginiu 
požiūriu 

Išskirti ir identifikuoti 
atskirų ekosistemų tipus.  

Lauko praktika Trumpi, probleminiai 
klausimai. 

 
Lauko praktika Trumpi, probleminiai 

klausimai. 
Ataskaita. 

 
 
 
 
Aptarti tvaraus 
miškininkavimo 
elementus bei jų poveikį 
kitoms ekosistemoms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvertinti  gamtos išteklių 
naudojimo technologijų 
įtaką atskiroms 
ekosistemoms. 

Lauko praktika Trumpi, probleminiai 
klausimai. 

Pateikti informaciją 
argumentuotai ir 
aiškiai raštu arba 
žodžiu įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms. Pagarba 
materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, 
kuriamoms 

Pateikti informaciją 
argumentuotai ir aiškiai 
raštu arba žodžiu 
įvairioms klausytojų 
auditorijoms. 

Lauko praktika, darbas 
grupelėmis 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms, kuriamoms 
rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir kokybiškai 
atliekamu darbu 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 
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rūpestingai 
suplanuotu, 
organizuotu ir 
kokybiškai atliekamu 
darbu.  
Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas 
prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus.  
 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus  
 

Pokalbiai, darbas 
grupelėmis, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomos rūšys. Vadovas. Lututė, 2006. 
Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vilnius, 2001 
Andersson L., Kriukelis R. ir Skuja S. Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje. Vilnius, 2005.   
Kurlavičius P. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti. Lututė, 2003. 
Kusta A., Rutkovienė V., Česonienė L. 2003. Geriamasis vanduo sodyboje. Kaunas, pp 66. 
Rutkovienė V., Česonienė L., Kusta  A., Kutra S. 2004. Šachtiniai šuliniai. Kaunas, pp 70. 
Lietuvos raudonoji knyga - Vilnius, 2007 
Miškininkystės pagrindai. Mokomoji knyga, LŽŪU. 2008 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Baltrėnas P., Lygis D. ir kt. Aplinkos apsauga. – V, Enciklopedija, 1996. – 287 p. 
Juodkazis V., Kučingis Š., 1999. Geriamojo vandens kokybė ir jos norminimas. P. 6 – 31. 
Lekavičius A. Vadovas augalams pažinti. Vilnius, 1989. 
Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos (sud. M. Kirstukas), Lututė, 2004, 
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas - 
www3.lrs.lt/DPaieska.html.  
Rutkovienė V., Gražulevičienė V. 2001. Vandens būklės kontrolė. Laboratoriniai darbai Nr.1, Kaunas, pp 42. 
Saugomų teritorijų tarnyba - vstt.lt/wt_vstt/action/main?lang=lt 
Vilkonis K. K. Lietuvos žaliasis rūbas. Lututė, 2001. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. J. Šepetienė, prof. dr. L. Česonienė, lekt. dr. Ž. Preikša, doc. dr. K. Pėtelis. 
Aprašą parengė: prof. dr. V. Marozas, doc. dr. J. Šepetienė, prof. dr. L. Česonienė, lekt. dr. Ž. Preikša. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
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Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB015 
Pavadinimas lietuvių kalba: Profesinės veiklos praktika 
Pavadinimas anglų kalba: Practice of Proffesional Activity 
Dalyko apimtis:  kreditų, 133 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 100 val., savarankiškam darbui 33 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Konsultacijos 2 Pasirengimas profesinės praktikos 

atsiskaitymui 
148 

Atsiskaitymas už praktiką 12   
    
    
    
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 

Studijų dalyko tikslas: susipažinti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemoje esančiomis 
organizacijomis, jų darbo specifika, valdymo struktūra, padaliniais ir jų atliekamomis funkcijomis, 
aplinkos apsaugos teisiniais aktais, ekologinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti ¾ studijų programoje suplanuotų studijų dalykų.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios:   
Apibūdinti atskirų  organizmų grupių rūšių biologines ir ekologines savybes; 
Apibūdinti atskirų ekosistemų tipus.  
Specialieji gebėjimai: 
Išskirti ir identifikuoti atskirų organizmų grupių pagrindines rūšis; 
Išskirti ir identifikuoti atskirų ekosistemų tipus.  
Vertybės: 
Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms. 
Gamtą tausojančių tradicijų puoselėjimas. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, interpretavimas ir 
integravimas su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 
Dalyko turinys: 
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   Profesinės vaiklos praktika: (100/33) 
Institucijos misija, bendra Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų valdymo struktūra, 
padaliniais ir jų atliekamomis funkcijomis. 
Bendrosios aplinkos politikos formavimu ir įgyvendinimu. 
Padalinio (ar pareigūno), atsakingo už ekologinę būklę, nuostatais, funkcijomis, uždaviniais, tikslais, darbo 
profiliu, skyriais, jų darbo planais (Poveikio aplinkai vertinimo ir Valstybinės analitinės kontrolės skyriai bei 
agentūros), valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių darbu, jų pareiginiais nuostatais. 
Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo tvarka, projektų derinimo tvarka, aplinkos taršos šaltiniais, taršos 
mažinimo problemomis bei jų sprendimo būdais. 
Mokesčių apskaičiavimu už aplinkos taršą metodika (pateikti pavyzdžių. 
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų sudarymo principais ir panaudojimo tvarka. 
Atliekų tvarkymu, jų surinkimu bei antriniu panaudojimu, sąvartynais. 
Valymo įrenginiais (atmosferos ir vandenų). 
Gamtos išteklių naudojimu, naudingų iškasenų karjerais, pažeistų žemių tvarkymu, gyvenviečių želdiniais, 
vietinės reikšmės saugomomis teritorijomis, jų išsidėstymu, steigimo tvarka. 
Biologinės įvairovės apsauga. 
Ekologiniu švietimu: organizuojamais seminarais, konferencijomis, akcijomis, talkomis, parodomis ir kt. 
Vykdomais aplinkosauginiais projektais, jų tikslais ir uždaviniais (trumpas apibūdinimas. 
 Aplinkos apsaugos teisiniais norminiais dokumentais, Lietuvos Respublikos regionų aplinkos apsaugos 
departamentų ataskaitomis, aplinkosauginiais dokumentais. 
 
Dalyko studijų metodai: praktika pasirinktoje Aplinkos ministerijai pavaldžioje institucijoje, diskusijos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Profesinės veiklos praktikos ataskaita 0,5 Pasibaigus praktikai 
Ataskaitos gynimas 0,5 Pasibaigus praktikai 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinios apie atskirų 
gamtos elementų 

struktūrą, savybes, 
ekosistemoje esančių 
organizmų sistemines 
grupes, biologines ir 
ekologines savybes, 
žmogaus ir aplinkos 

santykį 

Apibūdinti  atskirų  
organizmų grupių rūšių 
biologines ir ekologines 
savybes pasirinktoje 
profesinės veiklos 
praktikos atlikimo 
vietoje. 
 

Praktika AM  pavaldžioje 
institucijoje 

Klausimai 

Apibūdinti atskirų 
ekosistemų tipus 
pasirinktoje profesinės 
veiklos praktikos 

Praktika AM  pavaldžioje 
institucijoje 

Klausimai  
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atlikimo vietoje. 
   

Išskirti žolinius ir 
sumedėjusius augalus, 

mikroorganizmus, 
grybus, vabzdžius, 
paukščius ir žvėris, 

dirvožemio tipus, 
miško tipus, 

ekologines savybes. 

Išskirti ir identifikuoti 
atskirų organizmų grupių 
pagrindines rūšis; 
Išskirti ir identifikuoti 
atskirų ekosistemų tipus 
pasirinktoje profesinės 
veiklos praktikos 
atlikimo vietoje.  

Praktika AM  pavaldžioje 
institucijoje 

Klausimai 

Išskirti ir identifikuoti 
atskirų organizmų grupių 
pagrindines rūšis; 
Išskirti ir identifikuoti 
atskirų ekosistemų tipus 
pasirinktoje profesinės 
veiklos praktikos 
atlikimo vietoje.  

Praktika AM  pavaldžioje 
institucijoje 

Klausimai 

   
Teorinių-praktinių ir 
praktinių uždavinių 
sprendimui parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje 
susieti skirtingas 
dalykines žinias, 
siekiant racionalaus 
gamtos, žmogaus, 
technikos bei 
technologinių veiksnių 
derinio. 
Planuoti veiksmų 
strategiją ir dirbti 
savarankiškai bei 
komandoje 

 Praktika AM  pavaldžioje 
institucijoje 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Praktika AM  pavaldžioje 
institucijoje 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 
Gamtą tausojančių 
tradicijų puoselėjimas. 
 

Praktika AM  pavaldžioje 
institucijoje 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Žemės ūkis ir tarša (sud. M.Redman ir kt.). K., 2001 
2. Dirvožemio ėminių paėmimo planas, ėminių ėmimas ir mėginių paruošimas : papildoma 

mokomoji medžiaga / Valdas Paulauskas, Nomeda Sabienė ; Lietuvos žemės ūkio 
universitetas. Miškų ir ekologijos fakultetas. Ekologijos katedra. Akademija, 2009. 

3. P. Baltrėnas, D. Butkus, V. Oškinis ir kt . Aplinkos apsauga.Vilnius „Technika“, 2008. 576 p. 
4. G. Denafas. Atmosferos apsauga. I dalis: Aplinkos oro tarša ir kontrolė.. Kaunas 

„Technologija“, 2000. 
5. Geriamo vandens kokybė ir jos normavimas. V. Juodkazis, Š. Kučingis. 1999., P. 6-31. 
6. Rutkovienė V., Česonienė L. , Kusta A., Kutra S. 2004. Šachtiniai šuliniai. Kaunas, 70 p. 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: internetiniai šaltiniai, literatūra: 

1. Principles of Surface Water Quality Modeling and Control , Robert V. Thomann, John A. Mueller, 
1997. 
2. The Drinking Water Book: How to Eliminate Harmful Toxins from Your Water. Colin Ingram. 2006.  
3. Estimating Water Quality Benefits: Theoretical and Methodological Issues. Daniel Hellerstein, Marc O. 
Ribaudo. 2011. 
4. Standard Methods for Examination of Water & Wastewater (Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater), Lenore S. Clescerl, Arnold E. Greenberg, Andrew D. Eaton. 1999.  

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. A. Stiklienė, Aplinkos ir ekologijos institutas,  ASU. 
Aprašą parengė: lekt. dr. A. Stiklienė, Aplinkos ir ekologijos institutas,  ASU. 
Recenzentai:  
Iinstituto  recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
Aprobuota instituto  susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEBDB001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Baigiamasis darbas  
Pavadinimas anglų kalba: Final theses 
Dalyko apimtis: 12 ECTS kreditų, 320 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam 
darbui 272 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Semestras  Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

8 
Konsultacijos 24 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 272 
Viešas baigiamojo darbo 
gynimas 24   

Iš viso 48  272 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 

Studijų dalyko tikslas:  
Ugdyti bendrąsias ir pasirinktos studijų krypties dalykines kompetencijas ir gebėjimus atlikti tyrimus. Parengti 
baigiamąjį darbą ir į apginti. Naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir 
metodais ugdyti gebėjimus rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės 
veiklos problemoms spręsti.  Pasirengti magistratūros studijoms. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Ginant baigiamąjį darbą turi būti išlaikyti visi studijų programoje numatyti studijų dalykų egzaminai. 
Instituto(-ų) posėdyje yra apsvarstyta ir patvirtinta, kad baigiamąjį darbą galima gintis viešai ir nėra kitų 
įsiskolinimų.  

 
Dalyko studijų rezultatai:  
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 

1. Geba įvertinti dalyko būklę pagal literatūros šaltinius; 
2. Geba formuluoti mokslinę hipotezę, problemą, iškelti darbo tikslą ir uždavinius; 
3. Gebai parinkti tinkamus ir taikyti įvairius metodus studijuojamos krypties tyrinėjimams; 
4. Geba analizuoti duomenis; 
5. Geba formuluoti išvadas. 

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
1. Geba perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims; 
2. Geba kritiškai vertinti informaciją; 
3. Sugeba analizuoti žinias, jas sisteminti ir priimti savarankiškus sprendimus. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
- Darbo apimties atitikimas Miškų ir ekologijos fakulteto pirmosios pakopos universitetinių studijų 

(bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodiniuose nurodymuose keliamiems reikalavimams. 
- Darbo skyrių apimties darna. 
- Darbo įforminimo kokybė. 
- Baigiamojo darbo sistemiškumas, vientisumas. 
- Kalbos stiliaus ir rašybos taisyklingumas, akademiškumas. 
- Darbo dalyko būklės įvertinimas pagal literatūros šaltinius (išsamumas, pakankamumas), mokslinių 

literatūros šaltinių citavimas. 
- Problemos, hipotezės (problemos sprendimo idėjos), tikslo ir uždavinių formuluotės. 
- Darbo metodų įvertinimas (adekvatumas, tikslingumas). 
- Statistinių metodų įvertinimas (adekvatumas, tikslingumas). 
- Duomenų pakankamumo, reprezentatyvumo įvertinimas. 
- Darbo rezultatų įvertinimas (privalumai trūkumai). 
- Išvadų moksliškumas ir pagrįstumas darbo duomenimis ir iškeltiems uždaviniams. 
- Turinio ir pavadinimo atitiktis. 
- Žinios tiriamajame dalyke. 
- Žodinis pristatymas, kalbos sklandumas, akademiškumas, specialybės terminų ir specialybės kalbos 

leksinių junginių vartojimas reikiamame kontekste. Sugebėjimas diskutuoti, atsakinėti įklausimus. 
Pristatymo sistemiškumas, vientisumas, nuoseklumas ir atitikimas keliamiems reikalavimams 

- Grafinis darbo pateikimas. 

Bendrieji studijų dalyko reikalavimai  
Pirmosios studijų pakopos baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis Pirmosios pakopos universitetinių 
studijų (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodiniuose nurodymuose pateiktais reikalavimais ir 
rekomendacijomis. Baigiamojo darbo apimtis priklauso nuo pasirinktos temos, atliktų tyrimų, sukauptos 
medžiagos. Rekomenduojama darbo apimtis yra ne mažiau kaip 30 (1,5 spaudos lankas ir 60000 spaudos 
ženklų, įskaitant tarpus) puslapių, neįskaitant priedų. Baigiamojo darbo struktūrą sudaro tokie privalomi 
elementai: titulinis lapas; turinys; santrauka lietuvių ir užsienio (anglų) kalbomis; įvadas; literatūros apžvalga 
(situacijos analizė); darbo metodika; darbo rezultatai; išvados (ir pasiūlymai, rekomendacijos); literatūra; 
priedai (jeigu jų yra). Baigiamajame darbe turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 mokslinės informacijos 
šaltinių.  

Dalyko studijų metodai: 
Pirmosios studijų pakopos rezultatas yra baigiamasis darbas. Studentai skatinami rinktis baigiamosios darbo 
temas jau 3 (nuolatinėse), 4 (ištęstinėse) kurso metu ar net anksčiau. Baigiamasis darbas rengiamas 8-ojo 
semestro pradžioje ir baigiamas darbo gynimu. Pirmosios studijų pakopos baigiamasis darbas rengiamas pagal 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodinius nurodymus, 
patvirtintus Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos. Individualus studento baigiamojo darbo rengimas vykdomas 
pagal patvirtintą baigiamojo darbo užduoties programą.  

Kiekvieno etapo pabaigoje studentas ir darbo vadovas aptaria atliktus darbus, jų rezultatyvumą, būtinus atlikti 
koregavimus, naujojo darbų etapo metodiką, informacinius šaltinius. Pirmosios studijų pakopos baigiamasis 
darbas yra savarankiškas darbas, todėl baigiamąjį darbą rengiantis  studentas pats atsako, kaip tai yra numatyta 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodiniuose nurodymuose, 
už darbo kokybę. 

Viešo gynimo metu studentas pristato baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, apibrėžia tikslą ir uždavinius, 
išdėsto taikytus metodus ir gautus rezultatus, įvertina gautų rezultatų reikšmingumą.  

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra 
Vertinant dalyko rezultatus, taikoma dešimties balų svertinė vertinimo sistema. Darbo gynimo institute metu 
studentas trumpai pristato darbo tikslą, uždavinius ir kokius metodus taikydamas gavo rezultatus, 
pakomentuoja gautus rezultatus, įvertina jų reikšmingumą. Po to, studentas atsako į instituto komisijos narių 
klausimus. Atsižvelgiant į studento pasisakymą, atsakymus į klausimus, institutas priima sprendimą dėl 
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instituto rekomendacijos ginti darbą viešai. Jeigu sprendimas yra teigiamas, tai paskiriamas recenzentas ir 
studentas gali tęsti darbo recenzavimo ir gynimo procedūrą. 

Recenzentas perskaito darbą ir atlieka jo įvertinimą pagal šiuos kriterijus:  darbo struktūros atitikimas 
nustatytiems reikalavimams; darbo tikslo, uždavinių, tyrimo objekto suformulavimas ir suderinimas; tyrimo 
metodikos pasirinkimo pagrįstumas ir tyrimo metodų naujumas; darbo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo 
laipsnis (pagal kiekvieną uždavinį); santraukos informatyvumas; kalbos stiliaus ir rašybos taisyklingumas; 
lentelių, paveikslų ir formulių apiforminimas; literatūros pasirinkimas, susisteminimas, jos pritaikymas 
teoriniams teiginiams ir tyrimo rezultatams pagrįsti; darbo rezultatų (analizės, skaičiavimų, projektavimo) 
vertė ir pateikimo kokybė; darbo rezultatų apibendrinimas; išvadų pagrįstumas. Pagal kiekvieną kriterijų 
recenzentas atlieka įvertinimą. Recenzijos pabaigoje atliekamas bendras darbo įvertinimas 10 balų sistemoje.  

Baigiamųjų darbų viešo gynimo metu studentas pristato baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, apibrėžia 
tikslą ir uždavinius, išdėsto taikytus metodus ir gautus rezultatus, įvertina gautų rezultatų reikšmingumą.  

Baigiamųjų darbų viešasis gynimo metu recenzentas pristato recenziją, atskleisdamas pagrindinius darbo 
privalumus bei trūkumus ir paskelbia galutinį įvertinimą. Studentas, argumentuodamas baigiamuoju darbu, 
teorinėmis žiniomis ir praktiniais gebėjimais, atsako į recenzento pastabas. Komisijos pirmininkas ir nariai 
pateikia studentui klausimus ir išklauso jo atsakymus. Klausimai turi būti tiesiogiai susiję su baigiamojo darbo 
tema, jos teorinių, metodinių ir praktinių aspektų bei gautų rezultatų aiškinimu. Klausimus gali pateikti kiti 
viešajame gynime dalyvaujantys asmenys (dėstytojai, studentai). Pirmininkas apibendrina gynimo rezultatus. 
Kiekvienas komisijos narys atlieka asmeninį baigiamųjų darbų vertinimą 10 balų sistemoje pagal šiuos 
kriterijus: baigiamojo darbo išbaigtumas, tyrimo sistemiškumas ir gilumas (reikšmingumo koeficientas – 
0,50); studento gebėjimas sistemiškai atskleisti baigiamojo darbo rezultatus (reikšmingumo koeficientas – 
0,20); atsakymų į klausimus išsamumas (0,20); studento elgsena ir baigiamojo darbo bei demonstracinės 
medžiagos estetinė išvaizda (reikšmingumo koeficientas – 0,10). Komisijos pirmininkas sudaro vertinimų 
suvestinę, įtraukdamas recenzento įvertinimą, ir aritmetinio vidurkio skaičiavimo būdu nustato galutinį 
vertinimą. Esant ribiniam vertinimui, lemia komisijos pirmininko nuomonė. 

Vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai  

Viešas gynimas 1,0 Viešo gynimo metu 

Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo 
metodais  

Studijų programos rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Integruojant teorines žinias 
nagrinėjama tema, identifikuoti 
pasirinktą tyrimo problemą, 
analizuoti anksčiau atliktus 
atitinkamos temos darbus, 
pritaikyti metodiką tyrimams 
bei projektiniams sprendimams 
atlikti ir formuluoti išvadas bei 
galimus problemų sprendimo 
būdus  

Geba įvertinti 
dalyko būklę pagal 
literatūros šaltinius 

Pirmosios studijų pakopos 
baigiamasis darbas 
rengiamas pagal Pirmosios 
pakopos universitetinių 
studijų (bakalauro) 
baigiamojo darbo rengimo 
metodinius nurodymus, taip 
pat baigiamojo darbo 
rengimo užduotį. Pirmosios 
studijų pakopos studentas 
dirba savarankiškai. Jį 
konsultuoja darbo vadovas ir 
konsultantas (jeigu jis 
paskirtas).  
Baigiamųjų darbų vertinimo 

Vertinant dalyko rezultatus, 
taikoma dešimties balų 
svertinė vertinimo sistema.  
Vertinant darbą 
atsižvelgiama į darbo 
struktūros atitikimą 
nustatytiems reikalavimams; 
darbo tikslo, uždavinių, 
tyrimo objekto 
suformulavimą ir 
suderinimą; tyrimo 
metodikos pasirinkimo 
pagrįstumą ir tyrimo metodų 
naujumą; darbo tikslo ir 
uždavinių įgyvendinimo 

Geba formuluoti 
mokslinę hipotezę, 
problemą, iškelti 
darbo tikslą ir 
uždavinius 
Gebai parinkti 
tinkamus ir taikyti 
įvairius metodus 
studijuojamos 
krypties 
tyrinėjimams 
Geba analizuoti 
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Studijų programos rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
duomenis; komisijai ginamo darbo 

autorius naudodamas 
vizualines priemones pristato 
savo darbą, įvardindamas 
darbo pavadinimą, objektą, 
apibrėžia tikslą ir uždavinius, 
išdėsto taikytus metodus ir 
gautus rezultatus, įvertina 
gautų rezultatų 
reikšmingumą. Pranešėjui 
užduodami klausimai, jis 
įtraukiamas į diskusiją 
baigiamojo darbo rengimo 
tema. 

laipsnį; santraukos 
informatyvumą; kalbos 
stiliaus ir rašybos 
taisyklingumą; lentelių, 
paveikslų ir formulių 
apiforminimą; literatūros 
pasirinkimą, susisteminimą, 
jos pritaikymą teoriniams 
teiginiams ir tyrimo 
rezultatams pagrįsti; darbo 
rezultatų vertę ir pateikimo 
kokybę; darbo rezultatų 
apibendrinimą; išvadų 
pagrįstumą, žodinį 
pristatymą, kalbos 
sklandumą, akademiškumą, 
specialybės terminų ir 
specialybės kalbos leksinių 
junginių vartojimą 
reikiamame kontekste, 
sugebėjimą diskutuoti, 
atsakinėti įklausimus, 
kritiškai mąstyti, pristatymo 
sistemiškumą, vientisumą, 
žinias tiriamajame dalyke, 
grafinį darbo pateikimą. 

Geba formuluoti 
išvadas 
 

Suprasti specializuotus tekstus ir 
techninius terminus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, rengti ir 
pristatyti pranešimus. 
Sprendžiant teorinius-praktinius 
ir praktinius uždavinius parinkti, 
taikyti ir  tarpusavyje sieti 
skirtingas dalykinę informaciją, 
siekiant racionalaus gamtos, 
žmogaus, technikos ir 
technologinių veiksnių derinio. 
Naudoti mokslinius, teisinius ir 
kitus spec. informacijos šaltinius, 
juos atsirinkti, sisteminti, vertinti 
ir pritaikyti praktikoje 
(Miškininkystės ir Taikomosios 
ekologijos studijų programos).  

Geba perteikti 
apibendrintą 
informaciją 
specialistams ir 
kitiems asmenims 

Sugeba analizuoti 
žinias, jas 
sisteminti ir 
priimti 
savarankiškus 
sprendimus 

Geba kritiškai 
vertinti informaciją 

Anotacija anglų kalba:  
The structure of subject: 12 ECTS, 350 h, 48 of consultations 272 of self studies out of total hours. To defend 
bachelor theseses all the exam have to be passed.  

Study course aims to develop research skills and to prepare for master studies. In the study course (Bachelor 
theses) students demonstrate their abilities to use scientific literature, to analyse, organise, interpret the 
literature; to develop scientific problem (construct hypothesis), propose the aim and tasks, to use adopt  
methodologies, to perform data analyses, interpret and summarise it, to formulate conclusions and suggestions 
solving problems on studying area. Students are able to present results of the study and develop discussion.  

Bachelor thesis is prepared within the schedule agreed with the supervisor and is approved by the head of the 
department. A ten-point criterion assessment system is applied to assess the achievements of the students 
according to recommended indices set in the rules of Bachelor thesis preparation and defence proved by study 
commission of Faculty of Forest Sciences and Ecology. After study course is ended Bachelor degree is 
achieved. 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
-Čekanavičius V., Murauskas G.Statistika ir jos taikymai. 1 t. Vilnius, 2004. 
-Kardelis K.Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas, 1997. 
-Pirmosios pakopos universitetinių studijų (bakalauro) baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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-Day Robert A. How to write and publish scientific paper / 5th edition. Cambrige: Cambrige University Press, 
1998. 

-Liutikas V., Šeštokas J., Zujus J. Mokslinių tyrimų pagrindai. Vilnius, 1989. 
-Rienecker L., Jorgensen P.S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003. 
-Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius, 2003. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. M. Kavaliauskas, Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas, ASU.. 
Aprašą parengė: lekt. dr. M. Kavaliauskas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU.  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 

 

 
 
 



 233 

 

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: IFISB062 
Pavadinimas lietuvių kalba: Žmogaus sauga 
Pavadinimas anglų kalba: Human Safety 
Dalyko apimtis: 3 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 48 val., savarankiškam darbui 32 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 24 Pasirengimas laboratoriniams darbams 10 
Laboratoriniai darbai 15 Pasirengimas pratyboms 6 
Pratybos 6 Pasirengimas egzaminui 16 
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis: Universitetinių studijų pirmosios pakopos, Biomedicinos mokslų studijų srities Biologijos 
krypties pagrindų grupės dalykas. 

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomosios ekologijos Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti žinių apie darbuotojų ir gyventojų saugaus ir sveiko darbo bei gyvenimo 
kokybės gerinimo priemones, kenksmingus ir pavojingus darbo ir gyvenamosios aplinkos veiksnius ir jų 
vertinimą bei ūkinės veiklos valdymo sąsajas su žmogaus sauga ir sveikata. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Universitetinio lygio fizikos, chemijos, matematikos,  
aplinkosaugos vadybos, agrotechnologijų ir informatikos pagrindai. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir supratimas: Žinos žmogaus saugos ir sveikatos būklę įtakojančius veiksnius, jų poveikį, vertinimo 
metodus bei apsaugos priemones ir supras jų reikšmę profesinės veiklos ir gyvenimo kokybei.  
Gebėjimai ir įgūdžiai: Gebės identifikuoti žmogaus darbo ir gyvenamosios aplinkos kenksmingus ir 
pavojingus veiksnius, mokės juos tirti ir vertinti pagal nustatytas metodikas. 
Vertybinės nuostatos: Supras žmonių veiklos įvairiapuses savybes ir jų sąryšį su sauga, socialinius reiškinius, 
išplės pažinimo ratą, formuosis sisteminis pilietinės visuomenės nario požiūris į žmogaus saugą ir sveikatą. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Išplėstinis studijų rezultatų vertinimas nuo 10 balų (pasiekti visi 
studijų dalyko tikslai) iki slenkstinio balo 5 (žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus). 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  

Eil. 
Nr. Temos pavadinimas Kontaktinės 

       val. 
Savarankiško 

darbo val. 

1. Žmogaus saugos problemos ir jų sąsajos su ekologija bei 
aplinkosauga, dalyko struktūra, pagrindiniai terminai ir apibrėžimai. 4 2 
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2. 
Žmogaus psichofiziologinės galimybės, darbo normavimo pagrindai, 
fizikiniai, fiziniai, ergonominiai ir psichosocialiniai veiksniai, jų 
vertinimas. 

4 2 

3. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio ypatumai, jų normavimo 
principai, vertinimas. Augalų apsaugos priemonių naudojimo sauga.  4 3 

4. 
Nelaimingų atsitikimų darbe (NAD), profesinių ligų (PL) statistika, 
tyrimas, apskaita, analizė, asmeninės ir kolektyvinės apsaugos 
priemonės. 

4 3 

5.  
Žmogaus saugos valdymo ypatumai visuomeninėje, gyvenamojoje ir 
darbo aplinkose, žmogaus saugos ir sveikatos mokymai, 
instruktavimai, gyventojų švietimas saugos ir sveikatos klausimais. 

4 3 

6. Ekstremalios situacijos, jų priežastys, ekstremalių situacijų valdymas. 
Atliekų tvarkymo darbų sauga, naujos rizikos. 4 3 

 Viso: 24 16 
 
   Laboratoriniai darbai: 

Eil.  
Nr. Laboratorinių darbų pavadinimas Kontaktinės 

val. 
Savarankiško 
darbo val. 

1. Šiluminės aplinkos tyrimas 3 2 
2. Darbo aplinkos užterštumo dulkėmis ir dujomis tyrimas 3 2 
3. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimas 3 2 
4. Akustinio triukšmo darbo ir gyvenamojoje aplinkoje tyrimas 3 2 
5. Jonizuojančios taršos vertinimas 3 2 
 Viso: 15 10 

 
   Pratybos: 

Eil. 
Nr.  Pratybų temų pavadinimas Kontaktinės 

val. 
Savarankiško 
darbo val. 

1. Profesinės rizikos vertinimo ataskaitos parengimas,  3 3 
2. Cheminio ir biologinio pavojaus vertinimo metodai ir priemonės 3 3 
 Viso: 6 6 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitose naudojamos techninės priemonės: kompiuterinė įranga, multimedijos aparatūra. Paskaitos pradžioje 
apibūdinamas temos aktualumas, supažindinama su tikslu ir jos turiniu, nurodomi informacijos šaltiniai, 
kuriais remiantis paruošta paskaita. Paskaitos metu pagal galimybes taikoma diskusijos forma, t.y. studentams 
užduodami klausimai, siekiant juos įtraukti į trumpalaikę diskusiją. Paskaitos pabaigoje pateikiami 
apibendrinimai, nurodami papildomų to klausimo studijų uždaviniai ir šaltiniai. Laboratoriniai darbai 
atliekami grupelėmis po 5-6 studentus. Darbų atlikimas yra privalomas, darbų grafikas skelbiamas semestro 
pradžioje. Darbai atliekami Profesinės saugos ir inžinerijos katedros (PS) Aplinkos oro taršos tyrimo (PS102), 
Aplinkos energinės taršos laboratorijose (PS103), kur yra sukomplektuota darbams atlikti reikalinga įranga ir 
matavimo priemonės, arba realioje vertinamoje vietoje (pvz., PS101 Mechaninės dirbtuvės), naudojant 
technines ir matavimo priemones. Laboratoriniams darbams vadovauja darbus vedantys dėstytojai, o talkina 
laborantai. Darbams atlikti studentai semestro pradžioje gauna darbų aprašus (elektronines versijas), o atlikę 
darbą jo pabaigoje pildo tyrimų protokolą, savarankiškai suformuoja atlikto darbo išvadas. Laboratoriniai 
darbai ginami programuotos apklausos būdu (saviruošai parengta speciali metodinė medžiaga), o ateityje 
numatoma įdiegti nuotolinio mokymosi ir gynimo sistemą. Semestro pabaigoje formuojamos laboratorinių 
darbų ataskaitos ir jos pristatomos bei apginamos pas dėstytoją.  
Panašiais principais atliekami ir seminarai (tam skirti PS 106 kab. – 30 vietų), tačiau dirbama su visa grupe, 
pateikiant atskiras užduotis darbui komandose. 
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Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,3 Iki semestro pabaigos 
Pratybos 0,1 Iki semestro pabaigos 
Teorinio kurso egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 
Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Susipažinti su tvaraus 
miškininkavimo, 
agrotechnologijų įtaką 
agroekosistemoms, 
vandens išteklių 
naudojimo ir jų apsaugos 
priemonėmis bei 
aplinkos inžinieriniais 
sprendimais, žmogaus 
saugos priemonėmis 
profesinėje aplinkoje 

Žinos apie žmonių 
saugaus darbo ir sveiko 
gyvenimo nuostatas ir 
principus, veikiančius 
aplinkos veiksnius ir jų 
vertinimo metodus bei 
normalizavimo būdus 

Paskaitos, situacijų 
analizė, pavyzdžiai, 
vaizdinė medžiaga 

Žinių patikra egzamino 
metu, reikalaujant 
paaiškinimo arba savo 
nuomonės reiškimo 

Žinoti ir taikyti 
matematinius, fizikinius 
ir cheminius metodus, 
informacines 
technologijas, 
sprendžiant aplinkos 
apsaugos problemas 
 

Mokės identifikuoti 
žmogaus darbo ir 
gyvenamosios aplinkos 
kenksmingus ir 
pavojingus veiksnius, 
mokės juos tirti ir 
vertinti pagal nustatytas 
metodikas 

Paskaitos, laboratoriniai 
darbai, pratybos 

Žinių patikra egzamino 
metu, laboratorinių 
darbų gynimas, diskusija 
su dėstytoju 

Įvertinti atskirų 
ekosistemų gamtos 
išteklių naudojimo 
technologijas bei 
inžinerinius 
aplinkosauginiu požiūriu 
sprendimus 

Gebės aplinkos 
kenksmingus ir 
pavojingus veiksnius 
tirti pagal nustatytas 
metodikas, taikyti 
fundamentinių dalykų 
žinias  

Laboratoriniai ir 
pratybos, diskusijos,  
veiksnių matavimai ir 
vertinimas, norminės 
literatūros analizė  

Savarankiško darbo 
ataskaitos, laboratorinių 
darbų ir pratybų 
ataskaitos įvertinimas 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus. 
Pagarba gamtai, kaip 
neatsiejamai mūsų 
gyvenimo ir darbo 
aplinkai, kurią būtina 
saugoti ir tausoti 

Supras žmonių veiklos 
įvairiapuses savybes ir jų 
sąryšį sauga, išplės 
pažinimo ratą, formuosis 
sisteminis pilietinės 
visuomenės nario 
požiūris į reiškinius 

Paskaitos, laboratoriniai 
darbai, pratybos  

Egzaminas, laboratorinių 
ir praktinių darbų išvadų 
formulavimas, 
diskusijos su dėstytoju 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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1. Čyras P., Girnius V. ir kt. Profesinė sauga ir sveikata. Ergonomikos principai. – V.: Technika, 2003. – 
404 p. 

2. Merkevičius S. ir kt. Darbo aplinka. Laboratoriniai darbai (I dalis). Kaunas – Akademija: LŽŪU, 
2000. –111p. 

3. Butkus R., Eičinas J., Merkevičius S., Nadzeikienė J. Darbo aplinka. Laboratorinių darbų saviruošos 
kontroliniai klausimai. – Kaunas – Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2009. – 72 p. 

4. Butkus R., Merkevičius S., Nadzeikienė J. Aplinkos fizikinė nejonizuojančioji tarša. Mokomoji knyga 
/ Kaunas – Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2010, - 103 p. 

5. Vilkevičius G. Darbo aplinka. Laboratoriniai darbai (II dalis). Jonizuojančios spinduliuotės 
įvertinimas. Kaunas – Akademija: LŽŪU, 2000. –111p. 

6. Merkevičius S. Elektromagnetinė spinduliuotė. Kaunas – Akademija: LŽŪU, Leidybos centras 2004. –
75 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Ramonas Z., Čikotienė D. Žmonių sauga. Mokomoji knyga. – Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 
2003. -212 p. 

2. Čyras P., Dubonis R. ir kt. Civilinė sauga. Vilnius, Technika, 2003, 157 p. 
3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 2003.07.01, Nr. IX-1672 // Valstybės žinios 

2003, Nr.70-3170. 
4. Merkevičius S. Pagrindiniai techniniai apsaugos nuo elektros metodai ir priemonės. Akademija, 1998, 52 p. 
5. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. – Valstybės žinios 2010, Nr. 99-5167. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Mieldažys, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, 
ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. R. Mieldažys, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, ASU. 
 
Aprašą parengė: doc. dr. A. Mieldažys, lekt. R. Mieldažys, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, ASU. 
 
Recenzentai:  
Instituto recenzentas: doc. dr. G. Vilkevičius, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. V. Dulskienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-09-16, protokolo Nr. 3. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki:    2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB010 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymas 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental engineering and waste management 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76.val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas seminarams 26 
Seminarai 38 Pasirengimas egzaminui 32 
Konsultacija 2 Pasirengimas kontroliniam darbui 18 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suformuoti atskirų aplinkos komponentų bei žmogaus ūkinės veiklos 
valdymo žinių sistemą bei gebėjimus priimti aplinkos apsaugos valdymo sprendimus.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingos bendrosios ekologijos, chemijos ir fizikos pagrindų, 
aplinkos chemijos žinios. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai)  
Žinios: 
Agrotechnologijų ir pramonės bei atliekų tvarkymo  įtaka oro, dirvožemio ir vandens kokybei;  
Vandens, oro ir dirvožemio valymo ir apsaugos  nuo taršos būdai ir priemonės, atliekų tvarkymo būdai; 
Oro, vandens ir dirvožemio apsaugos nuo taršos inžinieriniai sprendimai;  
Žmogaus saugos priemones aplinkos inžinerijos ir atliekų tvarkymo veikloje. 
Specialieji gebėjimai: 
Įvertinti vandens, oro, dirvožemio naudojimo ir atliekų perdirbimo technologijas atskiroms ekosistemoms; 
Įvertinti vandens, oro, dirvožemio naudojimo ir atliekų perdirbimo technologijų įtaką atskiroms 
ekosistemoms; 
Pritaikyti socio-ekonomines reguliavimo priemones aplinkos inžinerijos ir atliekų tvarkymo srityje. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
Pateikti informaciją argumentuotai ir aiškiai raštu arba žodžiu įvairioms klausytojų auditorijoms 
Vertybinės nuostatos: 
Atsakomybė už atliekamą darbą ir atsakomybė ateities kartoms; 
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Pagrindinių aplinkos inžinerijos ir atliekų tvarkymo metodų, dėsningumų ir principų supratimas ir vartojimas;  
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Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas nesudėtingose situacijose; Savarankiškų darbų 
atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
Papildomos literatūros savarankiškos studijos;  
Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos 42 val./ pasirengimas egzaminui 32 val. 
Gamtinių išteklių taupus naudojimas ir švari gamyba – laikmečio būtinybė - 2 val. /1val. 
Gamybos taršos mažinimo būdai ir priemonės - 3 val. /2val. 
Nuotekų šalinimo ir valymo, atmosferos oro apsaugos ir kietų atliekų tvarkymo inžinerinės sistemos – 2 val. 
/1val. 
Grunto valymo technologijos – 3 val. /2val. 
Atmosferos apsauga nuo pramonės taršos - 4 val. /3val. 
Išlakų valymo technologijos- 3 val. /2val. 
Nuotekų kiekiai ir  užterštumas, jų šalinimo sistemos – 2 val. /1val. 
Nuotekų valymo metodų klasifikavimas. Netirpių teršalų šalinimas iš nuotekų – 2 val. /2val. 
Žmogaus veikla ir atliekos – 2 val. /2val. 
Atliekų savybės ir klasifikavimas – 2 val. /2val. 
Atliekų apskaita, rinkimas ir transportavimas – 2 val. /2val. 
Atliekų deponavimas – 2 val. /2val. 
Kietų atliekų deginimo technologijos – 2 val. /1val. 
Organinės atliekų perdirbimas  – 2 val. /1val. 
Atliekų kaip antrinių žaliavų perdirbimo technologijos – 2 val. /2val. 
Specifinių atliekų srautų tvarkymo pavyzdžiai – 2 val. /2val. 
Atliekų vengimas, kenksmingumo mažinimas – 2 val. /2val. 
Atliekos kaip antropogeniniai teršalai – 2 val. /1val. 
Atliekų politika Lietuvoje ir kitose šalyse – 1 val. /1val. 
   Seminarai 38 val./ 26val. 
Oro teršalų sklaidos iš vieno taršos šaltinio skaičiavimas – 3 val. /2val. 
Teršalų sklaidos iš kelių šaltinių skaičiavimas – 3 val. /2val. 
Pramonės įmonių išlakų nukenksminimo skaičiavimas – 3 val. /2val. 
Nuotekų kiekių, pritekėjimo režimo ir užterštumo skaičiavimai – 3 val. /2val. 
Nuotekų mechaninio valymo įrenginių skaičiavimai – 2 val. /2val. 
Nuotekų biologinio valymo įrenginių skaičiavimai – 2 val. /2val. 
Vandenvalos įrenginių darbo įvertinimas – 3 val. /2val. 
Kietų buitinių ir gamybinių atliekų tvarkymas Kauno mieste – 4 val. /2val. 
Lapių sąvartyno problemos ir sprendimai – 3 val. /2val. 
Atliekų rūšiavimas ir savybių nustatymas – 3 val. /2val. 
Atliekų surinkimo bei sąvartyno įrengimo skaičiavimai ir vertinimas – 3 val. /2val. 
Atliekų klasifikavimas – 3 val. /2val. 
Pavojingų atliekų maišymas – 3 val. /2val. 
   
Dalyko studijų metodai: Teorinis kursas išdėstoma paskaitų metu naudojant Microsoft PowerPoint programą. 
Studijų dalyko savarankiško darbo užduotys praktinių užsiėmimų metu vertinami, egzaminų sesijos metu 
laikomas egzaminas. Seminarų metu studentai individualiai pasisako bei diskutuoja seminaro tema, 
naudodami įvairią vizualiąją informaciją. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos dešimties balų 
sistemoje atskirai už darbą seminarų metu ir teorines žinias, kurios tikrinamos  egzaminavimo būdu. Gauti 
rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami.  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio Atsiskaitymo terminai 
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koeficientas 
Darbas seminarų metu 0,2 Po seminarų užsiėmimo 
Egzaminas 0,6 Semestro gale 
Pasirengimas kontroliniam darbui 0,2  Kartą semestre 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Susipažinti su tvaraus 
miškininkavimo, 
agrotechnologijų 
įtaką 
agroekosistemoms, 
vandens išteklių 
naudojimo ir jų 
apsaugos priemones 
bei apibūdinti 
aplinkos inžinierinius 
sprendimus, žmogaus 
saugos priemones 
profesinėje aplinkoje. 

Agrotechnologijų ir 
pramonės bei atliekų 
tvarkymo  įtaka oro, 
dirvožemio ir vandens 
kokybei 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Vandens, oro ir 
dirvožemio valymo ir 
apsaugos  nuo taršos 
būdai ir priemonės, 
atliekų tvarkymo būdai. 
 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Oro, vandens ir 
dirvožemio apsaugos 
nuo taršos inžinieriniai 
sprendimai 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Žmogaus saugos 
priemones aplinkos 
inžinerijos ir atliekų 
tvarkymo aplinkoje 

Paskaitos Probleminiai klausimai 

Įvertinti įvairių 
gamtos išteklių 
naudojimo 
technologijas 
atskiroms 
ekosistemoms bei 
inžinerinius 
sprendimus 
aplinkosauginiu 
požiūriu.  
Pritaikyti socio-
ekonomines 
reguliavimo 
priemones 
aplinkosaugoje. 

Įvertinti vandens, oro, 
dirvožemio naudojimo ir 
atliekų perdirbimo 
technologijų įtaką 
atskiroms ekosistemoms 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Įvertinti ir pritaikyti 
inžinerinius sprendimus 
oro, vandens ir 
dirvožemio 
aplinkosauginiu požiūriu 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

 Pritaikyti socio-
ekonomines reguliavimo 
priemones aplinkos 
inžinerijos ir atliekų 
tvarkymo srityje 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Pagarba materialinės 
ir dvasinės kultūros 

Pateikti informaciją 
argumentuotai ir aiškiai 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 
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vertybėms, 
kuriamoms 
rūpestingai 
suplanuotu, 
organizuotu ir 
kokybiškai atliekamu 
darbu. 
Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas 
prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus 

raštu arba žodžiu 
įvairioms klausytojų 
auditorijoms 
Atsakomybė už 
atliekamą darbą ir 
atsakomybė ateities 
kartoms. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Atliekų tvarkymas, VGTU leidykla – V., 2000. 
Atliekų vadyba, KTU leidykla – Kaunas, 2004. 
Baltrėnas P. Oro valymo biotechnologijos . Biotechnology of air purification : monografija&nb 2004. 
Jankevičius K., Liužinas R. Aplinkos biologinis valymas /  Viešoji įstaiga Grunto valymo technologijos. 
Vilnius:  Apyaušris  2003.  p. 343.  
Skaisgirienė A. Mechaninio nuotekų valymo įrenginiai , Klaipėda, 2002. 
Mackenzie Leo Davis, David A. Cornwell. Introduction to environmental engineering. McGraw-Hill 
Science/Engineering/Math; 2006. ISBN-10: 0072424117. Hardcover1024 p 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Denafas G. Atmosferos apsauga. I dalis. K., KTU, 2000 
Daukšas J. Aplinkos apsaugos technologijos. Všį Šiaulių universiteto leidykla, 2004, 168 p.. 
Atliekų tvarkymo taisyklės. V., 1999. 
Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės. – V., 2000. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. dr. V. Paulauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. E. Zaleckas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
Dalyko aprašas atestuotas iki    2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEAEB011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos teisė 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental law 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 
val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42   
Seminarai 38 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas seminarams 24 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 32 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji pakopa Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: ugdyti ekologijos bakalaurus, gebančius kritiškai ir kūrybingai mąstyti, turinčius 
teisės pagrindų žinių ir gebėjimų identifikuoti atskiras teisės šakas, pagrindinius tų teisės šakų normų 
teisinio reguliavimo principus, objektus ir metodus, gebančius analizuoti ir vertinti asmenų veiklą atskirų 
teisės šakų požiūriu, gebančius pritaikyti teisines sąvokas ir teisės aktus profesinėje veikloje, turinčius 
aplinkos teisės žinių ir gebėjimų identifikuoti ir spręsri aktualias praktines gamtos išteklių naudojimo 
problemas, analizuoti ir vertinti asmenų veiklą, ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos 
apsaugą, požiūriu, atskirų aplinkos komponentų bei žmogaus ūkinės veiklos valdymo žinių sistemą bei 
gebėjimus priimti aplinkos apsaugos valdymo sprendimus. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Filosofijos, Visuomenės raidos, Bendroji ekologijos, Biologinės 
įvairovės apsaugos žinios. 

Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas:  
- žinos pagrindines teisines sąvokas bei valstybės ir teisės teorijos pagrindus, teisės sistemą bei 

pagrindinius teisės aktus;  
- gebės analizuoti pagrindines teisės normas bei gebės įgytas teorines žinias taikyti praktikoje;  
- gebės analizuoti, sisteminti ir vertinti teisinę ir faktinę informaciją,  
- žinos pagrindines teisės šakas ir jų teisinio reguliavimo principus, objektus ir metodus.  
- žinos aplinkos apsaugos reguliavimui skirtus nacionalinius teisės aktus ir ES aplinkos teisės sistemą;  
- gebės atpažinti ir apibendrinti esamą aplinkosaugos problemą ir taikyti aplinkos teisės žinias 

praktinėje veikloje; 
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- gebės kvalifikuoti teisės pažeidimą aplinkos apsaugos srityje ir kvalifikavimą pagrįsti nustatytomis 
faktinėmis aplinkybėmis;  

- gebės kritiškai ir kūrybiškai vertinti aplinkos apsaugos problemas, analizuoti ir vertinti asmenų 
veiklą teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, požiūriu. 

- gebės dirbti savarankiškai bei kūrybiškai bendradarbiaujant su kolegomis, sprendžiant iškilusias 
aplinkos apsaugos problemas. 

Gebėjimai ir įgūdžiai: studentai gebės bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti, pateikti ir pagrįsti savo 
nuomonę, įsisavinti naujas teisines žinias; analizuoti įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje iškylančias teisines 
problemas, racionaliai argumentuoti ir pagrįsti išvadas, apginti savo nuomonę, orientuotis besikeičiančioje 
aplinkoje, strategiškai mąstyti ir veikti pagal teisės normas, laikytis moralinių nuostatų, savarankiškai priimti 
sprendimus bei pateikti pasiūlymus įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovybei; taikyti šiuolaikines 
informacines technologijas, gaunant, sisteminant ir analizuojant gaunamą teisinę informaciją. 

Vertybinės nuostatos: teisinė kultūra, nuolatinis tobulėjimas, žinių siekimas, poreikis inovacijoms, 
protingos rizikos tolerancija ir pasitikėjimas savo žiniomis, pagarba materialinės ir dvasinės kultūros 
vertybėms, pagarba žemdirbiškoms profesijoms, gyvenime siekti atsakingos raiškos, puoselėti demokratinio 
gyvenimo vertybes.    

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Teisės ir aplinkos teisės pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
Atskirų teisės šakų teisinio reguliavimo supratimas; 
ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, taikymas nesudėtingose situacijose. 
Žinių įsisavinimas ir jų taikymas nesudėtingose situacijose;  
Praktinių teisinių problemų identifikavimas ir  priimtų sprendimų argumentavimas. 
Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas, papildomos literatūros 
savarankiškos studijos. 

Dalyko turinys: 

Paskaitos (42/32 val.):  
1. Teisės teorijos pagrindai: teisės normos, jų rūšys; teisiniai santykiai; teisės šaltiniai ir jų rūšys; teisės pažeidimas, jo 
sudėtis; teisinė atsakomybė, jos rūšys. Teisėsaugos institucijų LR sistema. 3/1 val. 
2. Konstitucinė teisė (teisės šakos sąvoka, objektas, teisinio reguliavimo metodai; Konstitucinės teisės normos, 
šaltiniai, jų sąvoka ir sistema LR Konstitucijos struktūra ir pagrindiniai principai. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių 
sistema Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose 2/2 val. 
3. Civilinė teisė (Bendroji dalis – terminai, ieškinio senatis. Asmenys: fiziniai ir juridiniai, jų teisinis subjektiškumas. 
Juridinių asmenų rūšys. Atstovavimas) 2/2 val. 
4. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo objektai. Paveldėjimo rūšys 2/3 val. 
5. Šeimos teisė. Šeimos sąvoka, šaltiniai ir pagrindiniai principai. Santuokos sąvoka, sudarymo sąlygos, tvarka. 
Santuokos negaliojimas. Santuokos pasibaigimas 2/3 val. 
6. Sutarčių teisė. Sutarties sąvoka, jų rūšys. Sutarčių sudarymas ir forma. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės 4/3 
val. 
7. Intelektinės nuosavybės apsauga. Intelektinės nuosavybės objektai, apsaugos priemonės ir terminai. Atsakomybė už 
intelektinės nuosavybės pažeidimus 1/2 val. 
8. Darbo teisė (samprata, šaltiniai, subjektai. Darbo sutarties sąvoka, rūšys, turinys, forma ir sudarymo tvarka) 3/2 val. 
9. Baudžiamoji teisė (Baudžiamosios teisės normos ir jų paskirtis. Nusikalstamų veikų rūšys. Bausmės ir baudžiamojo 
poveikio priemonių skyrimas. Atleidimas nuo bausmės) 2/2 val. 
10. Aplinkos teisė kaip savarankiška teisės šaka. Aplinkos apsaugos valstybinio valdymo ir kontrolės teisinis 
reguliavimas 4/2 val.  
11. Teisinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Asmenų teisės ir pareigos aplinkos apsaugos srityje 4/2 val.  
12. Gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas 4/2val.  
13. Mokesčiai už gamtos išteklius ir aplinkos teršimą 4/2 val.  
14. Europos Sąjungos aplinkos teisės šaltiniai. ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, 
taikymo problematika Lietuvoje 3/2 val.  
15. Teisė į švarią aplinką ir visuomenės teisė kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais 2/2 val.  
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Seminarai (38/24 val.):  
1. Užduočių iš civilinės teisės sprendimas 6/2 val. 
2. Darbo sutarties sudarymas, pagrindinės ir papildomos darbo sutarties sąlygos 3/2 val. 
3. Užduočių darbo teisės tema sprendimas. 2/2 val. 
4. Teismo nutarčių analizė 3/2 val. 
5. Ieškinio pareiškimo praktiniai aspektai 3/2 val. 
6. Baudžiamoji atsakomybė 2/2 val. 
7. Administracinių teisės pažeidimų bylų ir teisminės praktikos už pažeidimus miškų apsaugos srityje 
nagrinėjimas. Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo priėmimas. 3/2 val.  
8. Administracinių teisės pažeidimų bylų ir teisminės praktikos už pažeidimus gyvūnijos, želdinių apsaugos 
srityje nagrinėjimas. 4/2 val. 
9. Civilinės atsakomybės už žalą aplinkai (atskiriems jos komponentams miškui, gyvūnijai, želdiniams, žuvų 
ištekliams) nustatymas. 3/2 val. 
10. Ieškinio už žalą aplinkai pareiškimas teismui. Teisminės praktikos analizė. 2/2 val.  
12. Baudžiamieji nusižengimai ir nusikaltimai aplinkai. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybių 
atribojimas. Teisminės praktikos analizė. 3/2 val.  
13. ES aplinkos teisės šaltiniai. Vašingtono konvencijos taikymas Lietuvoje. 2/1 val.  
14. Visuomenės teisė kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais. 2/1 val. 

Dalyko studijų metodai:  
Paskaitos ir seminarai. Teorinis kursas dėstomas naudojant vaizdines (skaidrės, stendai, filmuota medžiaga ir 
t.t.) priemones, aiškinimo, problemų ir situacijų analizės metodus, siekiant studentus įtraukti į diskusijas, o 
rengiant prezentacijas nurodytomis temomis ir ruošiantis jų pristatymui, skatinamas jų savarankiškumas ir 
studijavimo įgūdžiai. Situacijų analizės bei teisinių dokumentų analizės metodas taikomas seminarų metu, 
nagrinėjant pateiktas praktines užduotis. Darbo grupėse metodas taikomas seminarų metu, vykdant paskirtas 
užduotis. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Seminarai 0,3 Seminarų metu 
Egzaminas 0,7 Sesijos metu 

Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Susipažinti su teisės 
sistemomis bei 
priemonėmis. 

Žinoti pagrindines teisines 
sąvokas bei valstybės ir teisės 
teorijos pagrindus, teisės 
sistemą bei atskirų teisės šakų 
pagrindinius šaltinius (teisės 
aktus), aplinkos apsaugos 
reguliavimui skirtus 
nacionalinius aktus ir ES 
aplinkos teisės sistemą. 

Paskaitos ir 
seminarai, naudojant 
prezenatcijų, 
diskusijų, debatų, 
darbo grupėse, 
specialios literatūros 
(teisės aktų, teismų 
praktikos), 
savarankiškų studijų 
metodus 

Individuali užduotis 
(prezentacija), 
pagrindinių atskirų teisės 
šakų normų ir tų šakų 
teisinio regukiavimo 
srities supratimas. 
Testas. 

Pritaikyti socialines ir 
ekonomines 
aplinkosaugos 
reguliavimo priemones.  

Apibūdinti atskiros teisės šakos 
teisinio reguliavimo sritį, 
pagrindinius šakos teisinio 
reguliavimo principus, 

Atvejo studija, 
situacijų analizė, 
teisinių dokumentų 
analizė, diskusija, 

Savarankiškų darbų 
atlikimo kokybė, išvadų 
ir apibendrinimų 
formulavimas. Užduotys, 
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metodus, kvalifikuoti 
pažeidimą ar problemą 
atskiroje teisės šakoje bei 
pagrįsti nustatytomis faktinėmis 
aplinkybėmis 

specialiosios 
literatūros 
savarankiškų studijų 
metodas. 

į kurias atsakoma atvirai 
naudojant specialiuosius 
literatūros šaltinius 

Dirbti savarankiškai ir 
kolektyve, puoselėti 
kūrybines galias.  
Suprasti specializuotus 
tekstus, dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
rengti ir pristatyti 
pranešimus. 
Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros 
vertybėms. 

Gebėti identifikuoti, analizuoti 
ir vertinti įmonėje, įstaigoje ar 
organizacijoje iškylančias 
teisines problemas bei joms  
spręsti taikyti atskirų teisės 
šakų pagrindinius bei 
papildomus teisės šaltinius 

Individualus 
pristatymas, situacijų 
analizė, teisinių 
dokumentų analizė, 
diskusija. 

Individuali užduotis 
(prezentacija), teisės aktų 
taikymas nesudėtingose 
situacijose 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios. 1992 Nr. 33-1014. 
2. Dambrauskienė G.ir kt. Teisės pagrindai.Vadovėlis.- Vilnius, 2004. 
3. Vidrevičienė I., Vilkevičiūtė J. Teisės pagrindai. Mokomoji knyga.- Akademija, 2009. 
4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybės žinios. 2002. Nr. 64 – 2569. 
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000. Nr.74. 
6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Žin., 1992, Nr.5-75 
7. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas, Žin., 2002, Nr. 72-3017 
8. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Žin., 1994, Nr.96-1872 
9. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, Žin., 2007, Nr.80-3215 
10. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, Žin., 2009, Nr. 61-2404 
11. Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklių įstatymas, Žin., 1991, Nr.11-274, 

2006, Nr., Nr. 65-2382 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Pirmasis leidimas. 

Vilnius: Justitia, 2002 
2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. III dalis Individualūs darbo santykiai. Vilnius: 

Justitia, 2004. 
3. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. - Vilnius. 2009. 
4. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. - Vilnius. 2005. 
5. R. Ragulskytė-Markovienė. Aplinkos teisė: Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos 

reikalavimais. Vilnius:Eugrimas, 2005 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: asist. V. Gagienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. Inga Vidrevičienė, Verslo ir kaimo plėtros institutas, ASU. 
Aprašą parengė: asist. V. Gagienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU; lekt. Inga Vidrevičienė, Verslo ir 
kaimo plėtros institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. A. Stiklienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas, Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18 d., protokolo Nr. 11 
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Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr. 3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: VŽHSB026 
Pavadinimas lietuvių kalba: Vandens išteklų naudojimas ir apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Use and Protection of Water Resources  
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 87 val., savarankiškam darbui 73 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui 18 
Seminarai 31 Pasirengimas seminarams 20 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Mokomoji praktika 10 Pasirengimas mokomajai praktikai 3 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti žinių apie tausojantį vandens išteklių naudojimą, išmokyti taikyti vandens 
išteklių aplinkosaugos priemones bei priimti vandens apsaugos valdymo sprendimus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: reikalingos hidrobiologijos, bendrosios ekologijos  dalykų 
žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: baigę dalyko studijas studentai žino apie pasaulio ir Lietuvos vandens išteklius ir jų 
pasiskirstymą; įgyja hidrometrijos ir hidrologijos žinių, įgyja supratimą apie tausojantį vandens išteklių 
naudojimą ūkinėje veikloje, vandens statinių poveikį aplinkai; žino vandens išteklių valdymo ir apsaugos 
priemones. 
Specialieji gebėjimai: studentai moka spręsti vandens išteklių naudojimo įvairioms reikmėms klausimus, geba 
įvertinti vandens telkinių būklę; geba taikyti vandens telkinių apsaugos priemones; įgyja informacijos rinkimo, 
skaičiavimo ir analizės, problemų sprendimo įgūdžius, geba naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais. 
Vertybinės nuostatos: studentai suvokia, kad naudojant vandens išteklius būtina laikytis aplinkosaugos 
reikalavimų, jaučia pagarbą gamtai, kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti; 
siekia racionalaus gamtos, technikos ir technologinių veiksnių derinio. 
 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas. 
3. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimų argumentavimas. 
4. Papildomos literatūros savarankiškos studijos. 
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos. 42/32 val.: 
1. Įvadas. 1/1 val. 
2.Vandens ištekliai. 7/5 val. 
3. Vandens poreikis ir naudojimas. 2/2 val.  
4. Vandens naudojimas įvairiose ūkio srityse. 17/10 val. 
5. Vandens išteklių valdymas. 2/5 val. 
6. Vandens telkinių būklės įvertinimas. 2/2 val. 
7. Vandens išteklių aplinkosaugos priemonės. 11/7 val. 
 
   Seminarai. 31/20 val.: 
1. Upės baseino gamtinės sąlygos ir hidrografinis tinklas. 3/2 val. 
2. Upės baseino vandens ištekliai ir jų pasiskirstymas per metus. 3/2 val. 
3. Vandens išteklių naudojimas hidroenergetikoje ir drėkinimui. Gamtosauginis debitas. 3/2 val. 
4. Vandens išteklių vartojimas ūkio-buities reikmėms ir nuotekų kiekis. 2/1 val. 
5. Nuotekų valyklų, nuotekų išleidimo vietų parinkimas. 3/2 val. 
6. Upės taršos koncentracijos nustatymas. 3/2 val. 
7. Pagrindinių upės hidrologinių charakteristikų nustatymas. 5/4 val. 
8.    Ekologinio stabilumo nustatymas. 3/1 val. 
9. Priešerozinių priemonių projektavimas. 3/2 val. 
10. Vandens telkinių apsaugos priemonės. 3/2 val. 
 
   Mokomoji praktika. 10/3 val.: ekskursija į Strėvos mažąją hidroelektrinę ir Kruonio hidroakumuliacinę 
elektrinę.  
Kursinio darbo (projekto) tematika: nėra 
Dalyko studijų metodai Teorinė dalis (paskaitos) dėstoma naudojant informacijos vizualizacijos priemones. 
Paskaitos pradžioje apibūdinamas temos aktualumas, supažindinama su tikslu ir jos turiniu, nurodomi 
informacijos šaltiniai, kuriais remiantis paruošta paskaita. Paskaitos metu pagal galimybes taikoma diskusijos 
forma, t.y. studentams užduodami klausimai, siekiant juos įtraukti į trumpalaikę diskusiją. Skatinami pačių 
studentų debatai tarpusavyje vienu ar kitu klausimu. Paskaitos pabaigoje pateikiami apibendrinimai, nurodami 
papildomų to klausimo studijų uždaviniai ir šaltiniai. Pratybų darbams atlikti studentai naudoja pratybų darbų 
metodinius patarimus, pagalbinė medžiaga pateikiama auditorijoje. Studentai gauna skirtingus konkrečių 
Lietuvos upių baseinus ir pritaikydami gautas žinias, juos analizuoja, atlieka skaičiavimus, sprendžia realias 
problemas, daro išvadas. Mokomosios praktikos metu studentai vyksta į Strėvos mažąją hidroelektrinę ir 
Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, kur susipažįsta su vandens naudojimu energetikai ir  aplinkosauginėmis 
priemonėmis (Kruonio HAE nuotekų valykla, Strėvos žuvitakis ir kt.), mokosi realių problemų sprendimo 
būdų.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:. Paskaitos ir pratybos vyksta pagal pateiktą 
programą. Semestro viduryje rašomas kontrolinis darbas (koliokviumas) iš teorinio kurso pirmos dalies. 
Egzaminas laikomas raštu pagal Universitete nustatytą tvarką sesijos metu. Pagrindinis vertinimo kriterijus – 
sukauptų žinių įsisavinimas ir jų taikymo interpretavimas. 
Įsisavintos praktinių darbų žinios vertinamos pagal pateiktų užduočių atlikimo kokybę, skaičiavimų 
teisingumą, sugebėjimą spręsti probleminius klausimus, apibendrinti gautus rezultatus ir pateikti logiškas 
išvadas. Atlikę mokomąją praktiką atskiros studentų grupės parengia ataskaitas, kurios yra įvertinamos.   
Dalyko žinios vertinamos dešimties balų sistemoje atskirai už atliktus pratybų darbus, kontrolinį darbą 
(koliokviumą), mokomąją praktiką ir egzaminą. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir 
sumuojami. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Praktiniai darbai 0,2 Ginami semestro eigoje 
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Kontrolinis darbas 0,15 Rašomas semestro viduryje 
Mokomoji praktika 0,1 Įvertinama ją atlikus nurodytu laiku 
Egzaminas 0,55 Laikomas egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinios ir jų taikymas: 
Susipažinti su vandens 
išteklių naudojimo ir 
jų apsaugos 
priemonėmis bei 
aplinkos inžinieriniais 
sprendimais. 
Specialieji gebėjimai: 
gebės įvertinti įvairių 
gamtos išteklių 
naudojimo 
technologijas 
atskiroms 
ekosistemoms bei 
inžinerinius 
sprendimus 
aplinkosauginiu 
požiūriu. 

Įgis tausojančio vandens 
išteklių naudojimo 
ūkinėje veikloje įgūdžius.  
 

 
 
Paskaitos,  
diskusijos su dėstytoju, 
konkrečių situacijų analizė 
pratybų metu, 
mokomoji praktika. 

Žinių patikrinimas 
koliokviumo ir egzamino 
metu reikalaujant 
paaiškinimų, autoriaus 
interpretacijos;  
pratybų darbų ir 
mokomosios praktikos 
rezultatų pateikimas. 

Gebės įvertinti vietovės 
ekologinį stabilumą, 
vandens ūkio statinių 
poveikį aplinkai, vandens 
telkinių būklę ir taikyti 
vandens apsaugos 
priemones. 

Paskaitos,  
konkrečių situacijų analizė 
pratybų metu, probleminių 
klausimų sprendimas 
mokomosios praktikos 
metu. 

Žinių patikrinimas 
koliokviumo ir egzamino 
metu; pratybų darbų  
 ir mokomosios praktikos 
rezultatų pateikimas. 

Žinos ir mokės pritaikyti 
vandens išteklių valdymą 
reglamentuojančius    
teisės ir norminius 
dokumentus. 

Paskaitos, 
savarankiškas teisės ir 
norminių dokumentų 
studijavimas. 

Žinių patikrinimas 
egzamino metu. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Dapkienė, M., Adamonytė, I., Miseckaitė, O. (2013). Vandens išteklių naudojimas ir apsauga. Studijų 
knyga. ASU elektroninė talpykla. 

2. Dapkienė, M., Kustienė, R. (2008). Vandens išteklių naudojimas. Mokomoji knyga. Kaunas, Ardiva. 
3. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, L., Lukianas, A. (2010). Inžinerinė hidrologija ir hidraulika. Mokomoji 

knyga. Vilnius: Technika. 
4. Ozolinčius R. (2005). Aplinkos ištekliai. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU. 
5. Šaulys, V. (2007). Vandenų apsaugos politika ir teisė. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 
6. Mays, L. W. (2001). Water Resources Engineering. USA: John Wiley & Sons, Inc. 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Dapkienė, M., Kustienė, R. (2007). Upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga. Metodiniai 

patarimai. Akademija. 
2. Taparauskienė, L., Pocius, S. (2010). Aplinkosauginė melioracija. Pratybų aprašas. Akademija. 
3. Gailiušis B., Jablonskis J., Kovalenkovienė M. (2001). Lietuvos upės. Hidrografija ir nuotėkis. 

Kaunas: Lietuvos energetikos institutas. 
4. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės (2001). 

Žin. Nr. 95-3372. 
5. Nuotekų tvarkymo reglamentas (2009). Žin. Nr. 159-7267. 
6. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos 

reikalavimų aprašas (2006). Žin. Nr. 5-159. 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. M. Dapkienė, Hidrotechninės statybos inžinerijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. L. Taparauskienė, doc. dr. I. Adamonytė, Vandens išteklių inžinerijos 
institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc.dr. M. Dapkienė, Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas, ASU. 
 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. G. Žibienė, Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-18 d., protokolo Nr.4. 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr. 3. 
 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEB026 
Pavadinimas lietuvių kalba: Agrotechnologijos ir aplinkos apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Agrotechnologies and environmental protection 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 44 Pasirengimas kontroliniam darbui 14 
Laboratoriniai darbai 6 Pasirengimas seminarams 30 
Seminarai 30 Pasirengimas laboratoriniams darbams 4 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis  
 
Studijų dalyko tikslas: Atskirų aplinkos komponentų bei žmogaus ūkinės veiklos valdymo žinių sistemą bei 
gebėjimus priimti aplinkos apsaugos valdymo sprendimus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai prieš tai turi būti išklausę Bendrosios ekologijos, 
Augalų biologijos, Dirvotyros, Mikrobiologijos studijų dalykus. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai) 
Žinios: 
Aptarti agrotechnologijų įtaką agroekosistemoms, jų poveikį vandens, oro bei dirvožemio ištekliams. 
 
Specialieji gebėjimai: 
Įvertinti įvairių gamtos išteklių naudojimo technologijas atskiroms ekosistemoms bei agrotechnologinius 
sprendimus aplinkosauginiu požiūriu. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Agrotechnologijų supratimas ir jų vertinimas. Dalyko studijų 
rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, taikymas nesudėtingose situacijose. Aplinkosauginių 
problemų identifikavimas agroekosistemose ir jų sprendinių argumentavimas. Kursinio projekto atlikimo 
kokybė: ūkio esamos būklės vertinimas, darbų planas, siūlomi sprendimai ūkio planavimui, planavimo 
sprendinių įgyvendinimo pasekmių vertinimas. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų, įgūdžių. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  44/32 val. 
Agrotechnika kaip praktiškoji žemdirbystės mokslo dalis. 
Žemės ūkis ir gamtos resursai. 
Agrarinės ekosistemos. 
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Palankaus gamtai ūkininkavimo pagrindai. 
Agrarinių ekosistemų ypatumai. 
Dirvožemio našumo išsaugojimo problemos taikant įvairias žemdirbystės sistemas. 
Žemės ūkio augalų auginimo agrotechnologijos. 
Ūkininkavimo būdų ir žemdirbystės sistemų palankumas gamtai. 
Žemės ūkio poveikis aplinkai. 
   Laboratoriniai darbai: 6/4 val. 
Varpinių ir ankštinių javų biometrinis apibūdinimas. 
Varpinių ir ankštinių žolių agrobiologinių savybių vertinimo metodai. 
Žolynų ekosistemų natūralizacijos procesai priklausomai nuo antropogenizacijos lygio. 
   Seminarai:  30/30 val. 
Ūkio specializacijos galimybės pagal gamtines dirvožemines zonas. 
Ūkio specializacijos įtaka agroaplinkosaugai. 
Žemdirbystės sistemų ir jose taikomų žemės ūkio augalų auginimo agrotechniologijų įtaka aplinkosaugai. 
 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, dėsningumai, tendencijos, paskaitų 
metu studentai įtraukiami į diskusijas, pratybų metu analizuojama agroekosistemų struktūra, tipai, 
probleminės situacijos, laboratoriniai grupiniai darbai. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Probleminiai klausimai, trumpų atsakymų 
reikalaujantys klausimai, žodiniai klausimai, atsiskaitant už seminarus, vertinami laboratorinių darbų 
rezultatai, egzaminas. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,1 Semestro viduryje 
Seminarai 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Laboratorinių darbų gynimas 0,1 Laboratorinių darbų metu 
Egzaminas  0,6 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Susipažinti su 
agrotechnologijų įtaka 
agroekosistemoms ir 
jų apsaugos 
primonėmis. 

Aptarti tvarių 
agrotechnologijų įtaką 
agroekosistemoms ir jų 
apsaugos priemones.  

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas. 

Trumpi, probleminiai 
klausimai 

Įvertinti atskirų 
žemdirbystės sistemų 
daromą įtaką 
dirvožemiui, 
vandeniui, biologinei 
įvairovei. 

Apibūdinti veiksnius 
atskirų žemdirbystės 
sistemų nulemiančių 
dirvožemio, vandens ir 
biologinės įvairovės 
pokyčius. 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 
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Javų ir daugiamečių žolių 
agrotechnologijos taikant 
skirtingas žemdirbystės 
sistemas. 

Paskaitos, pratybos, 
diskusijos. 

Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Įvertinti žolynų 
ekosistemų 
natūralizacijos ir 
renatūralizacijos 
procesus. 

Paskaitos, pratybos, 
diskusijos. 

Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Dirbti savarankiškai ir 
kolektyve, puoselėti 
kūrybines galias. 
Pagarba materialinės 
ir dvasinės kultūros 
vertybėms.  

Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 

Pokalbiai, diskusijos, 
kryptingi pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Kurlavičius P. Agrarinė aplinkosauga. Lietuvos ornitologų draugija. Baltijos aplinkos forumas. VšĮ Baltijos 
aplinkos forumas, UAB Gamtos pasaulis. 2010. 
Žekonienė V. Ūkininkaujantiems ekologiškai jautriuose dirvožemiuose. Ekologiško ūkininkavimo centras. 
2005. 
Žekonienė V. Ekologinės žemdirbystės pradžiamokslis. Vilnius, LRŽŪR, „Žaliasis pasaulis“, 1994. 
Žekonienė V. Tausojamoji žemdirbystė. Vilnius, 2002. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Žekonienė V. Augalų kaitos pagrindai. LR žemės ūkio ministerija ir FAO projektas. Kaunas, 2008. 
Žekonienė V., Daugėlienė N., Bakutis Br. Mokslinių rekomendacijų taikymo ekologiniame ūkyje pagrindai. 
Ūkininkaujantiems ekologiškai... LR žemės ūkio ministerija ir FAO projektas. 2006. 
Žekonienė V., Daugėlienė N., Bakutis Br. Ekologiškai ūkininkaujantiems. Lietuvos ekologinės žemdirbystės 
asociacija „Gaja“, Kaunas, 2005. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: nėra 
Aprašą parengė: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 

Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. M. Pilkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki   2015-10-21. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBB006 
Pavadinimas lietuvių kalba: Tvarioji miškininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Sustainable silviculture 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Pasirengimas kontroliniam darbui 14 
Seminarai 38 Kursinio projekto rengimas 30 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Ugdyti žinias apie miško ekologinę svarbą, tvaraus ir subalansuoto miško ūkio plėtrą, 
įgalinantį patenkinti poreikius miško produkcijai nesukeliant esminio neigiamo poveikio aplinkai. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingos dendrologijos, dirvožemio mokslo, botanikos, 
bendrosios ir miško ekologijos žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir taikymas:  
1. Žinos tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, būtinus tvariam miškininkavimui; 
2. Žinos pagrindinias miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatas, atsižvelgiant į miškų paskirtį; 
3. Žinos apsauginių miško želdinių rūšis, svarbą ir jų poveikį aplinkai; 
4. Žinos medynų formavimo, miško kirtimo sąlygas, įgalinančias išsaugoti ir gausinti biologinę įvairovę 

skirtingos paskirties miškuose; 
5. Žinos būtinas miškų apsaugos sąlygas, padedančias miško sveikatingumui bei gyvybingumui palaikyti. 
Gebėjimai ir įgudžiai: 
1. Gebės naudotis miškotvarkos projektais bei žinos projektavimo nuostatas miško naudojimui taikant 

tvaraus ūkininkavimo principus besikeičiančioje aplinkoje; 
2. Turės įgūdžių panaudoti žinias apie miško fitocenozės komponentus bei jų funkcionavimo technologijas 

bei jų įtaka tvariam ūkiui; 
3. Turės įgūdžių projektuoti priemonės miškų gyvybingumui ir sveikatingumui išsaugoti. 
Vertybinės nuostatos:  
1. Kursinio projekto rengimo metu ugdomas kūrybingo, siekiančio racionalaus ir tausojančio miško 
naudojimo, suvokiančio pagarbos ir atsakomybės gamtai darbo nuostatas 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Tvarios miškininkystės pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
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2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose ekologinėse situacijose; 
3. Individualia užduotimi paremto savarankiško kursinio darbo kokybė, apibendrinimų formulavimas. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 42/32 val. 

1. Bendros žinios apie mišką. Tvaraus ir subalansuoto miško ūkio principai ir kriterijai miškų 
sertifikavimas (8/6); 

2. Miškų inventorizacija: nacionalinė ir sklypinė. Medžių ir medynų apskaita bei pagrindiniai 
dendrometriniai rodikliai. Miškotvarkos projektas (6/4); 

3. Tvarių miškų atkūrimas ir įveisimas, jų ypatumai skirtingos paskirties miškuose ir žemėse (8/6); 
4. Apsauginiai miško želdiniai ir jų svarba oro, dirvos bei vandenų kokybei ir kraštovaizdžio stabilumui 

(10/8); 
5. Racionalus medienos naudojimas ir tvaraus miško ūkio išsaugojimas (10/8). 

Seminarai: 38/30 val. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Realių situacijų sprendimas individualiose kursinio projekto užduotyse, įžvalgų kūrimas ateities tvarių miškų 
formavimui, diskusijos apie miškininkavimo problemas skirtingos paskirteis miškuose. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Testai (kontrolinis darbas) 0,1 Semestro viduryje 
Individualus atsiskaitymas už kursinį projektą 0,3 Prieš egzaminą 
Egzaminas 0,6 Semestro pabaigoje 

 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Susipažinti su tvaraus 
miškininkavimo, 
agrotechnologijų įtaką 
agroekosistemoms, vandens 
išteklių naudojimo ir jų 
apsaugos priemonėmis bei 
aplinkos inžinieriniais 
sprendimais, žmogaus 
saugos priemonėmis 
profesinėje aplinkoje. 

Žinos tvaraus ir 
subalansuoto miškų ūkio 
kriterijus, būtinus 
miškininkavimui  
Žinos tvarių miškų 
atkūrimo nuostatas 
atsižvelgiant į jų paskirtį 
bei aplinkosauginę vertę 
Žinos tvaraus miško 
formavimo, medienos 
gamybos sąlygas, 
įgalinančias išsaugoti 
biologinę įvairovę bei 
padedančias išlaikyti miškų 
sveikatingumą 

Paskaitos, savarankiški 
skaitymai, pokalbiai, 
diskusijos, kursinis 
projektas 

Testas, egzaminas, 
kursinis projektas 

Įvertinti atskirų ekosistemų 
gamtos išteklių naudojimo 
technologijas bei 
inžinerinius 
aplinkosauginiu požiūriu 
sprendimus. 

Gebės naudotis 
miškotvarkos projektais bei 
žinos projektavimo 
nuostatas miško naudojimui 
taikant tvaraus 
ūkininkavimo principus 

Paskaitos, 
individualaus kursinio 
darbo projektavimas 

Egzaminas, kursinis 
projektas 
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besikeičiančioje aplinkoje; 

Pagarba materialinės ir 
dvasinės kultūros vertybėms, 
kuriamoms rūpestingai 
suplanuotu, organizuotu ir 
kokybiškai atliekamu darbu 

Kursinio projekto rengimo 
metu ugdomas kūrybingo, 
siekiančio racionalaus ir 
tausojančio miško 
naudojimo, suvokiančio 
pagarbos ir atsakomybės 
gamtai darbo nuostatas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Šepetienė J. Miškininkystės pagrindai. Mokomoji knyga. LŽŪU, 2008. 
2. Karazija S., Vaičiūnas V. Ekologinės miškų vaidmuo Lietuvoje. Kaunas, 2000. 
3. Pauliukevičius G., Kenstavičius J. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai. Vilnius, 1995. 
4. Venckus Z. Miškų naudojimas, atkūrimas, apsauga. Mokomoji knyga, ŠU, 2010. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. LR miškų įstatymas. Valstybės žinios, 2007, Nr.74-3044. 
2. LR Saugomų teritorijų įstatymas. Valstybės žinios, 2001, Nr. 108-3902). 
3. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Valstybės žinios, 1996, Nr.2-43. 

4.  Miškininkystės principai. Teisiškai neįpareigojantys miškų tvarkymo, apsaugos ir subalansuotos plėtros 
principai. LR AM, Vilnius, 2001 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. J. Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
 
Kiti dalyko dėstytojai: -  
Aprašą parengė: doc. dr. J. Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. habil. dr. E. Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-09, protokolo Nr. 5. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų studijų srities Ekologijos šakos (Biologijos 
kryptis) Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje  2013-10-21, protokolo Nr. 3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki: 2015-10-21. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMBB007 
Pavadinimas lietuvių kalba: Rekreacija 
Pavadinimas anglų kalba: Recreation  
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 84 val., savarankiškam darbui 76  val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 42 Kontrolinis darbas 20 
Seminarai 38 Komandinis darbas 30 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 32 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Rengti teoriškai gerai pasirengusius, gebančius mąstyti taikomosios ekologijos 
bakalaurus, turinčius specializuoto rekreacijos organizavimo gamtoje ir rekreacinių teritorijų tvarkymo bei 
darnaus naudojimo žinių, gebančius vertinti, analizuoti ir apibendrinti rekreacinius poreikius bei rekreacinius 
išteklius, žinoti, gebėti ir taikyti praktikoje gamtinių  ekosistemų tvarumo principus, poilsiaujančio žmogaus ir 
skirtingų reikmių visuomenės grupių interesus, siekiant įgyvendinti strategines šalies rekreacijos ir turizmo 
plėtros programas. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš tai studentas turi būti studijavęs „Psichologijos“, 
„Dendrologijos“, „Dirvotyros“, „Mokslinės ir technologinės kūrybos“, „Miško ekologijos“. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios supratimas:  
1. Įgyja žinias apie rekreacijos reikšmę, rekreacinius poreikius ir išteklius, poilsiaujančio žmogaus ir gamtinių 
ekosistemų tarpusavio sąveiką, teritorijų planavimą, ekologinius, socialinius ir ekonominius veiksnius. 
2. Supranta rekreacijos organizavimo ir rekreacinės aplinkos gamtoje tvarkymo hierarchinius ypatumus, 
šiuolaikinius principus ir raidos tendencijas nuolat kintančioje aplinkoje. 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
1. Geba vertinti visuomenės rekreacines reikmes ir rekreacinius išteklius, numatyti darnią šių reikmių 
tenkinimo ir tausojančio rekreacinių gamtos išteklių naudojimo plėtrą. 
2. Geba planuoti, projektuoti rekreacines teritorijas, organizuoti šių planų ir projektų diegimą. 
Vertybinės nuostatos:  
1. Pasitikėjimas savo kompetencija, nuolat mokantis ir tobulėjant rekreacijos gamtoje plėtros srityje, ugdant 
savyje ir visuomenėje pilietiškumo, patriotizmo ir dvasingumo siekius. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Rekreacinių poreikių ir išteklių vertinimo, darnaus subalansavimo, veiklos supratimas, teritorijų 
planavimo, projektavimo ir tvarkymo šiuolaikinių technologijų žinojimas. 



 257 

2. Dalyko studijų rezultatuose įvardintų gebėjimų įsisavinimas. 
3. Studijų individualių užduočių atlikimo kokybė. 
4. Gebėjimas savarankiškai studijuoti ir tobulėti pasirinktoje profesijoje. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 42/32 val. 

1. Laisvalaikio, rekreacijos ir turizmo gamtoje samprata, raida, reikšmė ir problemos, 4/2 (kontaktinio 
darbo / savarankiško darbo apimtys); 

2. Rekreacijos plėtros gamtoje sąlygos ir ištekliai, 4/3 ; 
3. Rekreacinė veikla ir gamtos išteklių naudojimo ypatumai, 4/3 ; 
4. Metodiniai rekreacinių gamtos išteklių tyrimo klausimai, 2/3 ; 
5. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistema ir plėtros principai, 2/3 ; 
6. Rekreacinių apkrovų nustatymas ir prognozavimas, 3/3; 
7. Rekreacinių gamtos išteklių vertinimas, 4/3; 
8. Rekreacijos įtaka gamtinėms ekosistemoms, 9/3; 
9. Organizacinių ir ūkinių priemonių sistema gamtinėse teritorijose, 4/3; 
10. Rekreacinė infrastruktūra gamtinėse teritorijose, 4/3; 
11. Rekreacinės gamtinės aplinkos optimizavimas ir modeliavimas, 2/3; 

Pratybos: 38/30 val. 
1. Rekreacinių išteklių vertinimas (tinkamas, ekologinis rekreacinis talpumas ir kt.), 12/8; 
2. Rekreacinių poreikių ir išteklių naudojimo optimizavimas, 12/8 ; 
3. Specialios rekreacinės paskirties teritorijų išskyrimas, 6/7 ; 
4. Rekreacinės infrastruktūros ir aplinkos gerinimo projektavimas, 8/7 . 

Konsultacijos ir egzaminas: 4 val. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas, pateikiant jiems klausimus. Siūloma savarankiškai pasirengti būsimoms paskaitoms ir 
pasisakyti nagrinėjamų temų suvokimo klausimais, išsiaiškinant tarpusavyje ir su dėstytoju nuomonių 
skirtumus ir motyvaciją. Savarankiški darbai rengiami naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis 
technologijomis, siekiant duomenų naujumo analizės kokybės, apibendrinimo ir įvadų išsamumo bei 
pagrįstumo.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų briterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Egzaminui pateikiami trumpų atsakymų ir 
mąstymo reikalaujantys probleminiai klausimai ir praktinės problemų sprendimo užduotys. Vertinama pagal 
informacijos naujumą, duomenų analizės išsamumą, apibendrinimų ir išvadų pagrįstumą. Diskusijose 
vertinama klausimų ir pranešimų kokybė, atsakymų adekvatumas. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individualių užduočių atlikimas ir atsiskaitymas 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu 
 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Susipažinti su 
visuomenės 
rekreaciniais 

Įgyja žinias apie 
poilsiaujančio žmogaus ir 
gamtinių ekosistemų 

Paskaitų ir diskusijų 
medžiaga vizualizuojama 
multimedia įranga, 

Pagrindinių sąvokų 
supratimas, rekreacinių 
reikmių, sukcesinių 
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poreikiais gamtinėse 
teritorijose, 
rekreacijos įtaka 
aplinkai, teritorijų 
tvarkymą 
reglamentuojančiais 
teisės aktais. 

tarpusavio sąveiką, 
teritorijų tvarkymą 
reglamentuojančius 
teisinius, ekologinius, 
socialinius ir 
ekonominius veiksnius 

demonstruojant gausią 
iliustracinę medžiagą 
studijuojamų temų 
klausimais. 

procesų rekreacinėse 
teritorijose suvokimas. 
Plėtrą reglamentuojančių 
veiksnių žinojimas.  

Susipažinti su 
naujausiomis gamtinių 
teritorijų tvarkymo 
technologijomis, 
kritiškai jas vertinti ir 
kūrybiškai taikyti. 

Supranta rekreacinių 
teritorijų gamtoje 
planavimo, tvarkymo ir 
naudojimo ypatumus, 
šiuolaikinius principus ir 
raidos tendencijas nuolat 
kintančioje aplinkoje. 

Pasirengiant paskaitoms ir 
pratyboms, diskusijoje 
nagrinėjamos teritorijų 
planavimo technologijos, 
jų taikymui įtaką darantys 
veiksniai. 

Atsiskaitant už 
individualias užduotis ir 
egzamine vertinamas 
pateiktos medžiagos ir 
žinių naujumas, 
duomenų analizės 
išsamumas, 
apibendrinimų ir išvadų 
pagrįstumas. 

Taikyti kompleksinio 
rekreacinių poreikių ir 
išteklių vertinimo 
metodus, inovatyvias 
teritorijų tvarkymo 
technologijas, 
organizuoti jų atlikimą ir 
rezultatų įgyvendinimą. 

Gebėti vertinti 
visuomenės rekreacines 
reikmes ir rekreacinius 
išteklius, numatyti darnią 
šių reikmių tenkinimo ir 
tausojančio išteklių 
naudojimo plėtrą, 
planuoti, projektuoti ir 
tvarkyti rekreacines 
teritorijas. 

Savarankiškai rengiamasi 
būsimoms paskaitoms, 
pasisakoma ir 
diskutuojama nagrinėjamų 
temų jų sprendinių 
klausimais, siekiant 
naujumo, kokybės, 
sprendinių pagrįstumo. 

Vertinama žinių ir 
gebėjimų kokybė visuose 
studentų atestavimo 
formose. 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1.  Riepšas, Edvardas. Rekreacinė miškininkystė: [vadovėlis aukštosioms mokykloms]. Kaunas : Aleksandro 
Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 255 p.  

2. Riepšas E. Rekreacinė miškininkystė I ir II dalys. – Akademija, 2007; 2009,  84+120 p. 
3.  Turizmas (vadovėlis). Autorių kolektyvas. – Kauno kolegijos leidybos centras, 2002. – 318 p. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Репшас Э. Оптимизация рекреационного лесопользования. – Москва : Наука. – 1994. – 240 с. 
2.  Nordic outdoor recreation. – Helsinki : Finish forest research institute, 1992. – 144 p. 
2. Rekreacinių išteklių naudojimas ir vertinimas. – Vilnius, 1985. – 195 p. 
3. Vitkienė E. Rekreacija (monografija). – Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 225 p. 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. E. Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. Julius Bačkaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Algirdas Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-09 d., protokolo Nr.5. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų studijų srities Ekologijos šakos (Biologijos 
kryptis) Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje 2013-10-21 protokolo Nr. 3 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
 

Dalyko kodas: MEAEB012 
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekologinė etika ir darnus vystymasis 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental ethics and sustainable development 
Dalyko apimtis:4 kreditai, 80 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 51 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 27 Pasirengimas kontroliniam darbui 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 17 Pasirengimas seminarams 20 
Seminarai 26 Pasirengimas egzaminui 21 
... iš jų nuotoliniu būdu 9   
Konsultacijos 1   
Egzaminas 2   

 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis studijų šakos dalykas 
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas apibrėžti žmogaus moralinio santykio su gamta prigimtį ir nusakyti šio 
santykio raidą istorinėje kultūros formų kaitoje. Suformuoti žinių sistemą ekologinės etikos ir darnaus 
vystymosi srityje, gebėjimus apibūdinti ekologinės sąmonės, ekologinės kultūros bei darnaus vystymosi 
principus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti išklausyti Filosofijos, Visuomenės raidos studijų 
dalykai. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai) 
Žinios: 
Žinios apie ekologinės sąmonės, ekologinės kultūros susiformavimą žmonėse, ekologinės etikos normas bei 
darnaus vystymosi pagrindinius aspektus ir principus. 
Specialieji gebėjimai: 
Sugebėti įvertinti ekologinės problemos esmę, kilimo priežastis ir sprendimo būdus kaip sąlygą, suformavusią 
poreikį plėtoti ekologinę etiką. žmogaus ir gamtos santykį moralinio imperatyvo požiūriu darnaus vystymosi 
kontekste. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Pagrindinių ekologinės etikos normų, ekologinės sąmonės, 
ekologinės kultūros bei darnaus vystymosi sąvokų supratimas ir vartojimas; dorovinių problemų spektro 
plėtimasis susijęs su žmogaus gyvenimo įprasminimo strategijos pokyčiais; papildomos literatūros 
savarankiškos studijos; gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

Dalyko turinys: 
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   Paskaitos: 27/17/21 val. (AB/NB/SD) 
   (AB/NB) 

1. Ekologinės etikos istorinė raida.  2/1 1/1 
2. Ekologinės etikos uždaviniai ir principai.  2/2 0/2 
3. Ekologinės etikos kryptys.  2/2 1/2 
4. Ekologinė etika ir religija.  2/2 1/1 
5. Aplinkosauginė moralė, veikla bei ekologinė atsakomybė.  2/2 1/2 
6. Darnaus vystymosi koncepcija.  3/2 1/2 
7. Rio Deklaracija apie aplinką ir vystymąsi.  3/2 1/2 
8. Johanesburgo darnaus vystymosi deklaracija, įgyvendinimo planas.  3/2 1/2 
9. Darnaus vystymosi veiksmų programa.  3/2 1/1 

10. 
Aplinkosauginiai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai darnaus vystymosi 
aspektai.  3/2 1/1 

11. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija.  2/2 1/1 
 
Seminarai: 26/9/20 val. 

   (AB/NB) 
1. Ekologinė kultūra darnaus vystymosi kontekste.  6/5 4/2 
2. Ekologinė etika darnaus vystymosi kontekste.  6/5 4/2 
3. Vaikų ir jaunimo dalyvavimas darnaus vystymosi politikos įgyvendinime.  6/5 4/2 
4. Visuomenės sąmoningumo darnaus vystymosi srityje ugdymas.  8/5 5/3 

 
Dalyko studijų metodai:  

1. Paskaita, akivaizdiniu ir nuotoliniu būdu. 
2. Studentų prezentacijų metodas. 
3. Diskusija. 

Paskaitose taikomas akivaizdinis ir nuotolinis mokymosi metodas. Dirbant akivaizdiniu metodu paskaitų 
medžiaga pateikiama skaidrėmis naudojant multimedijos įrangą. Paskaitų pradžioje supažindinami studentai 
su paskaitos turiniu, temos aktualumu. Paskaitų metu stengiamasi įtraukti studentus į trumpalaikes diskusijas, 
jiems užduodant klausimus, taip pat skatinami pačių studentų debatai vienu ar kitu klausimu. Diskusija ugdo 
gebėjimus aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, įvairiai pateikti pačią idėją, kritikuoti, vertinti, rasti teisingausią 
sprendimą. Nuomonių susikirtimas skatina ieškoti naujos informacijos, keisti mąstyseną, iš naujo spręsti 
problemą, padeda rasti geresnius argumentus. Paskaitų pabaigoje pateikiami apibendrinimai, atkreipiant 
dėmesį į pagrindines sąvokas, dėsningumus, tendencijas. Išstudijuotos medžiagos pagrindu rašomas 
kontrolinis darbas. Seminarų metu studentai gauna individualias temas ir atsiskaitymui naudojamas 
prezentacijų metodas, kuriuo siekiama ugdyti studento gebėjimus atsirinkti mokslinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius, gautą informaciją sisteminti, analizuoti ir vertinti; savarankiškai paruošti pranešimą ir jį 
pristatyti auditorijai. 
Dalis paskaitų ir seminarų dėstoma nuotoliniu metodu. Virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ sukurtas 
kursas „Ekologinė etika ir darnus vystymasis“. Kiekvienai paskaitų temai yra pateikiamos paskaitos skaidrės, 
seminarų temos, kurios teikiamos nuotoliniu metodu. Visa reikalinga mokymosi medžiaga talpinama 
virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Kiekvienam studentui skelbiami rezultatai, taip pat jie gali 
bendrauti su dėstytoju virtualioje aplinkoje. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos dešimties balų 
kriterine kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus praktinius darbus ir teorines žinias, kurios 
tikrinamos koliokviumo ir egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir 
sumuojami. Žinių ir supratimo pagrindinis vertinimo kriterijus – pateiktų žinių įsisavinimo ir jų taikymo 
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suvokimo probleminėse situacijose patikrinimas egzamino metu. Seminarų metu įsisavintų žinių ir gebėjimų 
pagrindinis vertinimo kriterijus – užduočių atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Egzaminų 
sesijos metu laikomas egzaminas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys bei 
probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Vertinimai 
atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,25 Semestro viduryje 
Atsiskaitymas už seminarus 0,15 Po seminarų užsiėmimo 
Egzaminas  0,6 Semestro gale 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Susipažinti su 
ekologinės etikos 
pagrindinėmis 
normomis. 

Įsisavins ekologinės 
etikos pagrindines 
normas. 
Ekologinė etika paskatins 
naujai pažvelgti į daugelį 
esminių žmogaus būties 
aspektų. 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas. 
Seminarai. 

Trumpi, probleminiai 
klausimai. Išsamios 
tikslinės, probleminės 
diskusijos. 

Įsisavins darnaus 
vystymosi pagrindinius 
principus. 

Paskaitos. Seminarai. Trumpi, probleminiai 
klausimai. Išsamios 
tikslinės, probleminės 
diskusijos. 

Pagarba materialinėms 
ir dvasinėms 
vertybėms. 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 

Pokalbiai, diskusijos, 
kryptingi pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Kalenda Č. Etika gamtos apsaugos amžiuje: [monografija]. Vilnius: Lietuvos etinės kultūros draugija. 
Ethos., 2007. 180 P. 

2. Kalenda Č. Ekologine etika: ištakos ir dabartis: [monografija]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2002. 277, P. 

3. DARBOTVARKĖ 21: Subalansuotosios plėtros veiksmų programa. Rio deklaracija: apie aplinką ir 
plėtrą. Miškininkystės principai // galutinis sutarčių tekstas, Vyriausybių svarstytas Jungtinių Tautų 
aplinkos ir plėtros konferencijoje (JT APK) Rio de Žaneire, Brazilijoje, 1992 m. birželio 3-14 d., 
Vilnius, 2001. 

4. Vėbra E. Johanesburgo darnaus vystymosi deklaracija, įgyvendinimo planas // Johanesburgas, 2002 
m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 4 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, leidykla „Lututė“, 2004. 

5. Juknys R., Baubinas R., Čepinskis J., Girčys G., Gustainis E., Miškinis V., Pakalnis R., Misiūnas A., 
Vėbra E. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija // Lietuvos Respublika aplinkos ministerija, 
leidykla „Lututė“, 2003. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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1. Kalenda Č. Dorovės samprata. Vilnius: Mintis, 1981. 111 P. (Filosofiniai skaitiniai: etika). Bibliogr.: 
P. 109-110. 

2. Ahvenharju S. Įvadas. Vietinė darbotvarkė 21. „ECAT – Lietuva”, 1999, P. 14. 
3. Ahvenharju S. Visuomenės dalyvavimas vietinėje darbotvarkėje 21. „ECAT – Lietuva”, 1999, P. 14. 
4. Alijošiūtė A., Ahvenharju S. Subalansuotoji plėtra. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras. 

ECAT, Kaunas, 2001. P. 33. 
5. Alijošiūtė A., Gineitienė D. Subalansuotosios plėtros įgyvendinimas savivaldybėse. Aplinkosaugos 

valdymo ir technologijų centras. ECAT, Kaunas, 2001, P. 27. 
6. Bubnienė R., Raulinaitis M. Strateginis aplinkos vertinimas. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų 

centras. ECAT, Kaunas, 2001, P. 16. 
7. Zurba M. Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, „ECAT – Lietuva”, Kaunas, 2000, P. 20. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  nėra. 
Aprašą parengė: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt.dr. M. Kavaliauskas, Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-18, protokolo Nr. 11. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: EVEAB574 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos ekonomika 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental economics 
Dalyko apimtis: 4 kreditų, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 51 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 33 Pasirengimas seminarams 12 
Seminarai 20 Pasirengimas kontroliniam darbui 18 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija pasirenkamas 

 
Studijų dalyko tikslas – suteikti bendrųjų ekonomikos žinių ir gebėjimų reikalingų sprendžiant ekonomikos 
problemas, susijusias su žmonių gyvenamosios aplinkos palaikymu ir gerinimu, naudojant aplinkos išteklius, 
bei ekonominiu požiūriu vertinant esamus ar numatomus aplinkos pokyčius. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: bendroji ekologija, vidurinis išsilavinimas. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Siekinių rūšys Studijų rezultatai (siekiniai) 

Žinios ir jų 
taikymas 

1) Supranta pagrindines ekonomines kategorijas. 
2) Žino šalies ir pasaulinės ekonomikos raidos tendencijas ir ekonominius dėsningumus. 
3) Supranta aplinkos ekonomikos žinių sistemą ir jos pagrindinius metodus. 

Specialieji 
gebėjimai 

4) Geba analizuoti ir vertinti ekonominę situaciją bei identifikuoti jos galimas pasekmes 
aplinkos išteklių naudojimui. 

5) Geba pasiūlyti ir pritaikyti ekonominio reguliavimo priemones aplinkosaugoje, tame 
tarpe ir ekonomines taršos prevencijos priemones. 

6) Geba parinkti ir taikyti aplinkos ekonomikoje naudojamus aplinkos vertinimo 
metodus. 

7) Įgyja gebėjimų spręsti ekonominės analizės uždavinius ir tai pritaikyti aplinkos 
išteklių naudojimo atvejams. 

8) Įgyja gebėjimų argumentuotai pateikti ekonominio reguliavimo priemones 
aplinkosaugos srityje. 

Socialiniai 
gebėjimai 

9) Geba konstruktyviai bendrauti, reikšti ir suprasti skirtingus požiūrius. 
10) Geba diskutuoti apie įvairias lokalias ir globalias aplinkos problemas. 

Asmeniniai 
gebėjimai 

11) Savarankiškumas, atsakingumas, refleksyvumas ir  mokymosi gebėjimai. 
12) Analitinis ir kritiškas mąstymas. 
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13) Dėmesys problemai, jos identifikavimui, interpretavimui ir sprendimui. 
Vertybinės 
nuostatos 

Pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti. 
Siekti racionalaus gamtinės aplinkos ir vykdomas ekonominės veiklos derinio. 
Nuostata nuolatos domėtis lokaliomis ir globaliomis aplinkos bei gamtos išteklių 
problemomis. 

   
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

1. Ekonominių kategorijų supratimas ir vartojimas.  
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas. 
3. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose situacijose. 
4. Gebėjimas nesudėtingose probleminėse situacijose identifikuoti problemą ir argumentuoti galimą 

problemos sprendimą. 
5. Gebėjimas parinkti ekonominio reguliavimo priemones ir identifikuoti bei suprasti jų keliamus 

efektus. 
6. Gebėjimas parinkti aplinkos vertinimo metodus ir suprasti jų pagrindinius taikymo principus. 
7. Papildomos literatūros savarankiškos studijos gilinantis į specifinius nagrinėjamos temos  

klausimus. 
8. Pratybų metu duotų užduočių atlikimas, argumentų / išvadų suformulavimas. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

1. Įvadas. 1/2 val. (kontaktinio/savarankiško darbo apimtis) 
2. Aplinkos išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. 2/4 val. 
3. Gamyba ir išteklių naudojimas. 4/5 val. 
4. Vartotojo elgsena ir aplinkos naudingumas. 3/3 val. 
5. Rinka ir visuomenė. 4/4 val. 
6. Kainų mechanizmas aplinkosaugoje ir gamtonaudoje. 2/2 val. 
7. Paklausos elastingumo matavimas ir interpretavimas. 3/3 val. 
8. Valdžios intervencija į rinką ir jos vaidmuo sprendžiant aplinkos problemas. 3/3val. 
9. Ekonominio įvertinimo aplinkosaugoje ir gamtonaudoje problemos. 6/8 val. 

10. Ekonomikos augimas, ekonomikos ciklai ir jų sąsajos su aplinkos išteklių naudojimu. 2/2 val. 
11. Tarptautinė prekyba ir su ja susijusios aplinkos problemos. 3/3 val. 

Pratybos: 
1. Gamybos ištekliai, jų naudojimo efektyvumas. 6/2 val. 
2. Išorės efektai ir visuomeninės gėrybės. 4/2 val. 
3. Ekonominio reguliavimo priemonės taršos mažinimo srityje. 4/4 val. 
4. Aplinkos vertinimo metodai ir jų taikymo ypatumai. 6/4 val. 

Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos 
lentą. Paskaitos kai kuriomis temomis gali būti papildomos paruoštomis paskaitų santraukomis. Aktyvinant 
mokymąsi procesą studentai savarankiškai atlieka mokslinės ir mokslo populiarinimo literatūros paiešką, taip 
savarankiškai rasdami atsakymus į nurodytus studijų dalyko klausimus. Paskaitų metu skiriama laiko šių 
klausimų aptarimui, diskusijoms ir apibendrinimui. Seminarų metu organizuojamos diskusijos ir sprendžiamos 
praktinės užduotys, analizuojamos atvejų studijos, studentai išbando keletą aplinkos vertinimo metodų, 
skatinama formuluoti įžvalgas aplinkos problemų sprendimo klausimais. Dalis praktinių užduočių atliekama 
dirbant grupėse. Užduočių sprendimo metu konsultuojama. 
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Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko pasiekimus taikoma 
dešimties balų kriterinė vertinimo sistema. Rašant kontrolinį darbą ir laikant egzaminą pateikiami uždaro tipo 
klausimai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai ir uždaviniai. Sėkmingam 
dalyko studijų užbaigimui reikalinga gauti teigiamą seminarų metu atliktų darbų ir egzamino įvertinimą. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,20 6 savaitė 
Seminarų metu atliktų darbų atsiskaitymas 0,20 6 ir paskutinė semestro savaitės 
Egzaminas 0,60 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais: 

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Susipažinti su 
ekologinėmis etikos 
pagrindinėmis 
normomis, aplinkos 
ekonomikos, vadybos 
ir teisės sistemomis 
bei priemonėmis 

1. Supranta pagrindines 
ekonomines kategorijas. 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą. Jų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas. 
Pratybų metu studentai 
skatinami patys rasti 
atsakymus į nagrinėjamus 
klausimus. 
Studentai savarankiškai 
atlieka mokslinės ir  
mokslo populiarinimo 
literatūros paiešką. 

Pagrindinių ekonominių 
kategorijų žinojimas 
atsiskleidžia  visose 
darbo formose. 

2. Žino šalies ir 
pasaulinės ekonomikos 
raidos tendencijas ir 
ekonominius 
dėsningumus. 

Testai, trumpų atsakymų 
reikalaujantys 
klausimai.  
Prašoma įvardinti 
duotajam ekonominiam 
ciklui būdingus 
dėsningumus. 

3. Supranta aplinkos 
ekonomikos žinių 
sistemą ir jos 
pagrindinius metodus. 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama. Pratybų 
metų studentai padedant 
dėstytojui išsiaiškina kaip 
vienas ar kitas analitinis 
instrumentas gali būti 
taikomas praktikoje. 

Testai, atviri klausimai. 
Prašoma įvardinti 
metodą duotajai 
problemai analizuoti. 

Pritaikyti socialines ir 
ekonomines 
aplinkosaugos 
reguliavimo priemones 

4. Geba analizuoti ir 
vertinti ekonominę 
situaciją bei identifikuoti 
jos galimas pasekmes 
aplinkos išteklių 
naudojimui. 

Pratybų metu atliekama 
atvejų analizė, įvardinami 
galimi aplinkos išteklių 
naudojimo pokyčiai. 
Dėl galimų aplinkos 
išteklių naudojimo 
pokyčių diskutuojama. 

Trumpų atsakymų 
reikalaujantys 
klausimai, probleminė 
užduotis. 
 

5. Geba pasiūlyti ir 
pritaikyti ekonominio 
reguliavimo priemones 
aplinkosaugoje, tame 
tarpe ir ekonomines 
taršos prevencijos 
priemones. 

Pratybų metų studentai 
analizuoja problemines 
situacija ir sprendžia 
uždavinius.  
Diskutuojama dėl 
siūlomų reguliavimo 
mechanizmų. 

Atviri klausimai. 
Probleminė užduotis. 

 6. Geba parinkti ir taikyti 
aplinkos ekonomikoje 

Pratybų metų studentai 
išbando keletą aplinkos 

Atviri klausimai. 
Probleminė užduotis. 
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naudojamus aplinkos 
vertinimo metodus. 

vertinimo metodų. Atvejo 
analizė. Darbas vykdomas 
grupėse. 

Grupinio darbo 
vertinimas. 

 7. Įgyja gebėjimų spręsti 
ekonominės analizės 
uždavinius ir tai 
pritaikyti aplinkos 
išteklių naudojimo 
atvejams. 

Pratybų metų sprendžiami 
ekonominės analizės 
uždaviniai.  

Praktinė užduotis 
(uždaviniai). 
 

 8. Įgyja gebėjimų 
argumentuotai pateikti 
ekonominio reguliavimo 
priemones aplinkosaugos 
srityje 

Pratybų metu 
atliekamuose darbuose 
studentai formuluoja 
išvadas ir pasiūlymus bei 
pateikia argumentus. 

Probleminė užduotis. 
Vertinama 
argumentacija ir išvados 
pateiktos pratybų 
darbuose. 

 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Varian, H.R. Mikroekonomika. – Vilnius: Margi raštai, 2011. 733 p.  
2. Čiegis, R. Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika: vadovėlis. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto 

leidykla, 2009. 771 p. (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 6.1.1.; 6.2.1.; 6.2.3.; 6.3.2.; 
6.3.3.; 6.3.7.; 6.3.9 skyreliai) 

3. Pilinkienė, V. Tarptautiniai ekonominiai santykiai: mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2010. 
174 p. (2,3 ir 9 skyriai). 

4. Tietenberg, T., Lewis, L. Environmental & natural resource economics. – Pearson Education, Inc, 
2012. 666 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Hussen, A. M.  Principles of environmental economics.  – London; New York: Routledge, 2004. 
xxvii, 344 p. 

2. Harris, J.  Environmental and natural resource economics : a contemporary approach. – Boston; New 
York : Houghton Mifflin, 2002. xv, 464 p. 

3. Penson, J.B. Jr., Capp, O. Jr., Rosson, C.P. III, Woodward, R.T. Introduction to Agricultural 
Economics. 5-th ed. – Boston, Mass: Prentice Hall, 2010. 417 p. 

4. Štreimikienė, D., Čiegis, R., Jankauskas, V. Darnus energetikos vystymasis. – Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2007. 434 p. 

5. Čiegis, R. Ekonomika ir aplinka: subalansuotos plėtros valdymas: monografija. – Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 551 p.  

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. B. Vaznonis, Ekonomikos, apskaitos ir finansų komitetas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: asist. B. Kniūkšta, Ekonomikos, apskaitos ir finansų komitetas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. B. Vaznonis, asist. B. Kniūkšta, Ekonomikos, apskaitos ir finansų komitetas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. V. Makutėnas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų komitetas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. D. Šileikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-30, protokolo Nr. 26. 
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Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-12-19, protokolo Nr. 4. 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-12-19. 
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 Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

Dalyko kodas: EVVKB814 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkosaugos vadyba 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental Management 
Dalyko apimtis: 4 ECTS kreditų, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 51 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 27 Pasirengimas kontroliniam darbui 16 
Pratybos 26 Pasirengimas pratybų darbams  14 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas:suteikti aplinkos vadybos žinias ir išugdyti gebėjimus, pakankamus verslinei veiklai 
vykdyti  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingos aplinkosaugos, ekologijos, vadybos mokslų įvado, 
makroekonomikos, mikroekonomikos,  teisės pagrindų mokslų žinios. 
Dalyko studijų rezultatai: 
 Žinios: išstudijavę Aplinkosaugos vadybos dalyką, studentai susipažins su įmonės aplinkosaugos valdymo 
sistemomis ir standartų reikalavimais, suvoks verslo organizacijos aplinkos esmę ir struktūrą; pažins  
ekologinius bei aplinkosauginius prekių ženklus ir žinos taršos prevencijos priemones  aplinkosauginio 
ženklinimo reikalavimus, supras įmonių socialinės atsakomybės esmę, etikos ir atsakomybės vietą 
organizacijoje, žinos aplinkos vertinimo parametrus ir jų valdymo principus, susipažins su ES paramos 
aplinkosaugos gerinimo paramos programomis, jų prioritetais ir priemonėmis. 
Gebėjimai:  Specialieji gebėjimai: gebės apibūdinti įmonės aplinkos elementus,  nustatyti įmonės, darbo 
vietos aplinkos parametrus, paaiškinti aplinkos veiksnių įtaką verslo organizacijos valdymui, parengti viešojo 
pirkimo dokumentus pagal „Žaliųjų pirkimų“ kriterijus, aprašyti įmonių socialinės atsakomybės elementus. 
 Bendrieji gebėjimai: gebės rasti ir naudoti mokslinę, teisinę bei praktinę informaciją organizacijos 
aplinkosaugos valdymo srityje,  
Vertybinės nuostatos: dėmesingumas aplinkai ir  ir atsakingumas vykdant pareigas, pagarba aplinkai ir  
gamtos išteklių puoselėjimas, gamtos teršėjų bei nesąžiningo verslo netoleravimas; etiškas elgesys ir darna bei 
atsakingumas veiksmuose ir sprendimuose. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
 1) studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
2) studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
3) studijų rezultatuose įvardintų gebėjimų taikymas;  
4) savarankiškų darbų atlikimas ir išvadų bei apibendrinimų formulavimas; 



 269 

5) praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos, 27T, 21S: 

1. Verslo organizacija ir aplinkos vadybos sistemos (3T, 2S); 
2. Prevencinė aplinkos vadybos sistema (3T, 2S); 
3. Aplinkos taršos prevencijos vadyba (3T, 3S); 
4. Aplinkosaugos vadyba įmonėje (3T, 2S); 
5. Produktų kokybės ir saugos vadyba (3T, 3S); 
6. Aplinkosauga paslaugų versle (3T, 2S); 
7. Aplinkosauginis ženklinimas (3T, 3S); 
8. Įmonių socialinės atsakomybė ir aplinkosauga (3T, 2S); 
9. ES  parama aplinkos apsaugos sektoriui (3T, 2S); 

Pratybos, 26P, 14S: 
1. Aplinkosaugos veiksnių įtakos verslo organizacijai vertinimas(3P, 1S); 
2. Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos įgyvendinimo schemos analizė (3P, 1S); 
3. Taršos prevencijos priemonių įgyvendinimo schemų analizė (3P, 1S); 
4. Darbo aplinkos įmonėje vertinimas(3P, 1S); 
5. Aplinkosauginių reikalavimų paslaugų verslui analizė (3P, 2S); 
6. „Žaliojo pirkimo“ skelbimo rengimas (3P, 2S); 
7.  Aplinkosauginio ženklinimo analizė (3P, 2S); 
8. Įmonių socialinės atsakomybės nuostatų diegimo galimybių analizė (2P, 2S); 
9. ES paramos aplinkosaugai gerinti  programų ir priemonių analizė (3P, 2S); 

Dalyko studijų metodai: paskaita su diskusija, atvejo analizė, tiksliniai skaitymai. Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama panaudojant „Multimedia“ įrangą. Paskaitos metu aptarus temos klausimą, studentai 
įtraukiami į diskusiją, taikant debatų metodą. Seminarų metu pristatomos ir diskutuojamos  savarankiško 
darbo metu atliktos užduotys, kurias studentai atlieka savarankiškai naudodamiesi mokymo metodine 
medžiaga ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Studentai turi suformuluoti išvadas pagal atliktų užduočių 
rezultatus ir kiekvieną atliktą darbą apginti, aptariant su dėstytoju gautus rezultatus. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Kontrolinis darbas 0,2 Po 5 temos studijų 
Pratybų darbai 0,3 Pagal konkretų terminą kiekvienam 

pratybų darbui 
Egzamino įvertinimas 0,5 Sesijos metu 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų 
programos 
rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Susipažinti su 
ekologinėmis 
etikos 
pagrindinėmis 

suvokia verslo organizacijos 
aplinkos esmę; žino įmonės 

aplinkosaugos valdymo 
sistemas ir standartų 

Paskaita, tiksliniai 
skaitymai 

Studento pasiekimai 
vertinami pagal dalyko  

pagrindinių sąvokų 
supratimą, studijų 
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normomis, 
aplinkos 
ekonomikos, 
vadybos ir teisės 
sistemomis bei 
priemonėmis. 

reikalavimus, taršos 
prevencijos priemones  

aplinkosauginio ženklinimo 
reikalavimus, 

rezultatuose įvardintų 
žinių įsisavinimą 

supranta įmonių socialinės 
atsakomybės esmę, etikos ir 

atsakomybės vietą 
organizacijoje, žino aplinkos 

vertinimo parametrus ir jų 
valdymo principus. 

Paskaita, tiksliniai 
skaitymai 

pažįsta ekologinius bei 
aplinkosauginius prekių 

ženklus 

Paskaita, paskaita su 
diskusija, atvejo analizė 

geba apibūdinti įmonės 
aplinkos elementus,  nustatyti 
įmonės, darbo vietos aplinkos 

parametrus, 

Paskaita, tiksliniai 
skaitymai 

Studento pasiekimai 
vertinami pagal dalyko  

pagrindinių sąvokų 
gebėjimą pritaikyti 

konkrečiose situacijose Pritaikyti socialines 
ir ekonomines 
aplinkosaugos 
reguliavimo 
priemones. 

geba parengti viešojo pirkimo 
dokumentus pagal „Žaliųjų 
pirkimų“ kriterijus, aprašyti 

įmonių socialinės 
atsakomybės elementus. 

Paskaita, paskaita su 
diskusija, atvejo analizė 

Geba paaiškinti aplinkos 
veiksnių įtaką verslo 

organizacijos valdymui, 

Paskaita, paskaita su 
diskusija, atvejo analizė 

Geba apibūdinti ES paramos 
aplinkosaugos gerinimo 
paramos programas, jų 
prioritetus ir priemones 

Paskaita, paskaita su 
diskusija, atvejo analizė 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Baltrėnas P. Ir kt.( 2008) Aplinkos apsauga. Vilnius, Technika. 
LST EN ISO 14040:2007. Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Principai ir sandara (ISO 14040:2006) 
ES Ekologinis ženklinimas. Prieiga per internetą: http://www.gamta.lt/ 
ES finansinė parama Lietuvai. Prieiga per internetą: http://www.am.lt/ 
Taršos prevencija. Prieiga per internetą: http://www.gamta.lt/ 
Žalieji pirkimai. Prieiga per internetą: http://www.am.lt/ 
 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Tinsley S., Pilai I. (2006) Environmental management systems :Understanding organizational drivers 
andbarriers.London;Sterling,: Earthscan.  
Socialiai atsakingo mokymosi MVĮ 6X3 koncepcija, CD, ISBN 978-609-95196-0-9, 2010 
Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Mokslinis žurnalas. Kaunas, Technologija, nuo 1995 m. 
Aplinkos apsaugos vadyba: (1999). ISO 14 000. Redakt. E. Davidavičius. Lietuvos pramonininkų 
konfederacija. Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.Vilnius:Litimo.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Astromskienė, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 
institutas, ASU. 
 

http://www.gamta.lt/
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Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: doc. dr. Adelė Astromskienė, Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Z. Kazakevičius, Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-06-09, protokolo Nr. 74. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų srities Ekologijos šakos (Biologijos kryptis) 
Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje, 2013-10-21, protokolo Nr.3. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-10-21. 
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Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 

 

 

Subject code: EVVKB087 
Pavadinimas lietuvių kalba: Verslumo ugdymo praktika aplinkosaugoje 
Pavadinimas anglų kalba: Practical entrepreneurship education in environment protection  
Dalyko apimtis: 4 kreditų, 107 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 56 val., savarankiškam darbui 51 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 27 Kontrolinis darbas 16 
Praktiniai darbai 26 Pasirengimas praktiniams darbams 14 
Konsultacijos 1 Pasirengimas egzaminui 21 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Pirmoji Taikomoji ekologija Pasirenkamas 

 
Studijų dalyko tikslas: įtvirtinti pirmosios pakopos universitetinių studijų programų studentų teorines žinias, 
ugdyti verslumo įgūdžius verslo imitacinės įmonės personalo, finansų valdymo ir apskaitos, gamybos ir 
pirkimų, pardavimų ir rinkodaros srityse sprendžiant verslo aplinkosaugos uždavinius. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš pradėdami atlikti verslumo ugdymo praktiką, studentai turi 
būti susipažinę su studijų programos pagrindinėmis nuostatomis, bei išklausę bendrųjų universitetinių ir 
studijų programos dalykus: Informatika, Aplinkos ekonomika, Aplinkosaugos vadyba.  

Dalyko studijų rezultatai: 

Žinios ir jų taikymas. 
Studentai: 

1. Žino ir supranta verslo planavimo, organizavimo, vadovavimo, vertinimo (kontrolės) principus ir 
metodus. 

2. Žino ir supranta įmonės vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius, ekonominius santykių ir komunikacijos 
užtikrinimo priemones, aplinkosaugos reikalavimus. 

 
 
 
Specialieji gebėjimai. 

1. Geba pritaikyti vadybos žinias praktikoje, naudotis norminiais dokumentais, reglamentuojančiais 
darbuotojų ir darbdavių santykius, formuoti įmonės organizacinę kultūrą, užtikrinti komunikaciją 
įmonės viduje ir išorėje. 
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2. Geba naudotis finansų valdymo ir apskaitos skyriaus funkciniu aprašu, registruoti įmonės ūkines 
operacijas, rengti apskaitos dokumentus ir analizuoti finansinius rodiklius, reikalingus sprendimams 
aplinkosaugoje priimti. 

3. Geba pritaikyti aplinkosaugos žinias praktikoje, naudotis verslo organizacijos gamybos ir pirkimų 
valdymo skyriaus funkciniu aprašu, planuoti ir organizuoti gamybą ir įsigijimus. 

4. Geba pritaikyti aplinkosauginio ženklinimo žinias pardavimų organizavime, naudotis pardavimų ir 
rinkodaros skyriaus funkciniu aprašu,  apibūdinti rinką, parinkti rinkodaros bei pardavimų programas.  

Socialiniai gebėjimai.  
1. Geba argumentuotai, nuosekliai ir aiškiai perteikti ir priimti verslo informaciją raštu, žodžiu, 

naudojantis šiuolaikinėmis IT. 
2. Geba bendrauti, atstovauti, dirbti kolegialiai, planuoti, organizuoti komandinį darbą. 
3. Geba spręsti verslo valdymo aplinkosaugines problemas dirbant komandoje ir bendradarbiaujant su 

klientais, socialiniais partneriais rengti, priimti ir įgyvendinti verslo valdymo sprendimus. 
Asmeniniai gebėjimai.  

1. Geba prisitaikyti prie besikeičiančių situacijų aplinkosaugoje ir parengti argumentuotus sprendimus. 
2. Geba iš įvairių šaltinių surinkti, analizuoti ir sisteminti aplinkosauginę informaciją. 
3. Geba pagrįsti dalykinius sprendimus aplinkosaugoje, analizuoti ir pateikti informaciją, paskirstyti, 

deleguoti ir kontroliuoti užduotis. 
4. Geba nuolat tobulėti aplinkosaugos srityje. 

Vertybinės nuostatos:  
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 

    
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Apraše įvardintų žinių, specialiųjų, socialinių bei asmeninių gebėjimų taikymas, jų 
demonstravimas. 

2. Verslo imitacinės įmonės skyrių veiklos ataskaitų parengimo kokybė. 
3. Verslo imitacinės įmonės skyrių veiklos ataskaitų viešo pristatymo kokybė: aiškus idėjų 

pristatymas, kalbėjimo aiškumas, garsumas; argumentavimas; įvadas; išvados; akių kontaktas su 
auditorija; naudojimasis skaidrėmis multimedijos projektoriumi (PowerPoint); vizualiai 
pateikiama medžiaga; klausimų valdymas (atsakymo į klausimus kokybė); laiko valdymas (ar 
tinkamai panaudotas pristatymui skirtas laikas). 

4. Verslumo ugdymo praktikos kompetencijų aplanko parengimo kokybė: autentiškumas/ 
pakankamumas; kūrybiškumas, originalumas; pilnumas. 

  
Dalyko turinys: 
     Paskaitos 
1.Personalo skyriaus funkcinio aprašo ir veiklos strategijos rengimas ir tobulinimas, motyvacijos sistemos 
parengimas ir tobulinimas (3/4 val.). 
2.Gamybos išlaidų, pajamų ir sąnaudų apskaita (4/4 val.). 
3. Ūkinių operacijų, susijusių su įmonės turtu, nuosavu kapitalu ir įsipareigojimaisdokumentavimas. Įmonės 
finansinių rodiklių apskaičiavimas ir analizė reikalinga sprendimams aplinkosaugoje priimti (6/4 val.) 
4. Verslo plano/strategijos formavimas ir tobulinimas aplinkosaugoje. Pardavimo ir „žaliosios“ rinkodaros 
programos rengimas bei tobulinimas (8/6). 
5. Reklamos rengimas atitinkantis aplinkosauginius reikalavimus ir įgyvendinimas. Pasirengimo dalyvavimui 
parodose planavimas ir organizavimas (6/3 val.) 
 
Praktiniai darbai: (26/14). 
 
1. Personalo judėjimo administravimas, darbo laiko apskaitos tvarkymas (4/2 val.). 
2.Susirinkimų organizavimas, pravedimas ir įmonės vidinės bei išorinės dokumentacijos,  korespondencijos 
tvarkymas (4/2 val.). 
3. Įmonės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir pelno nuostolio ataskaitos) parengimas (4/2 val.). 
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4. Gamybos/paslaugų teikimo proceso organizavimas, susipažinimas su aplinkosauginiais reikalavimais 
įmonės gamybiniuose/paslaugų teikimo procesuose (4/2 val.). 
5. Gamybinės/paslaugų teikimo veiklos procesų analizė ir vertinimas reikalinga sprendimams aplinkosaugoje 
priimti (4/2 val.). 
6. Pirkimų funkcijos analizė ir vertinimas (3/2 val.). 
7. Rinkų segmentavimas aplinkosauginiais kriterijais ir ataskaitos parengimas. Klientų poreikių tyrimas, 
klientų poreikių tenkinimo priemonių parinkimas ir taikymas (4/2 val.) 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
pradinis vertinimas – savo kompetenciją įsivertina pats studentas (savęs vertinimas); grupinis / ekspertinis 
vertinimas – kompetenciją įvertina grupės studentai arba priskirtas vienas studentas (pvz., grupės vadovas), 
kaip ekspertas; apibendrinamasis vertinimas – dėstytojas (praktikos vadovas), atsižvelgdamas į prieš tai 
pateiktus įvertinimus, pateikia galutinį įvertinimą 10-ies balų sistemoje su komentarais ir paaiškinimais. 
Visa vertinama informacija yra kaupiama elektroninėje laikmenoje kompiuteryje ir/ arba kompaktinėje 
laikmenoje. Tuo tikslu kiekvienas studentas turi susikurti savo duomenų elektroninį katalogą, kuriame bus 
patalpinta visa reikalinga informacija praktikos darbui vertinti (veiklos skyriuose ataskaitos ir pristatymai, 
kompetencijų portfelis, įvertinimo/ įsivertinimo lapai ir t.t.). 
 
 
Dalyko studijų metodai: atvejo analizės, PESTEL ir SSGG analizė, statistinių duomenų analizė ir sintezė, 
palyginamoji ir koreliacinė analizė, ekstrapoliacijos, projektinis, direktyvinis ir  komandinis darbas, 
diskusijos, minčių lietus, minčių žemėlapis, probleminis mokymas, įžvalgų ir scenarijų metodas. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir  metodai:  

Studentų pasiekimai vertinami kolegialiai taikant dešimties balų kriterinę kaupiamojo suminio 
vertinimo sistemą, vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezulatų vertinimo kriterijais. Studento specialieji, 
asmeniniai ir socialiniai pasiekimai vertinami pagal studentų  

Kaupiamojo suminio vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Semestro viduryje 
Praktiniai darbai (skyrių veiklos ataskaitos, 
savarankiškos užduotys/renginiai/projektai ir jų 
pristatymai) 

0,2 Po kiekvienų pratybų  

Egzaminas  0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 

Studijų 
programos 
rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko rezultatai Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Pritaikyti 
socialines ir 
ekonomines 
aplinkosaugos 
reguliavimo 

Žino ir supranta verslo planavimo, 
organizavimo, vadovavimo, vertinimo 
(kontrolės) principus ir metodus. 
Žino ir supranta įmonės vidinės ir 
išorinės aplinkos veiksnius, 

Pristatymas; 
individualus darbas;  
vizualizacijos 
savarankiški 
skaitymai; 

Pagal dalyko 
studijų rezultatų 
vertinimo kriterijus, 
kompetenciją 
vertina pats 
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priemones ekonominius santykių ir komunikacijos 
užtikrinimo priemones, aplinkosaugos 
reikalavimus. 

susirinkimai; 
konstruktyvi 
refleksija; minčių 
žemėlapis.  

studentas, kiti 
studentai, praktikos 
vadovas. 
Studento specialieji, 
asmeniniai ir 
socialiniai 
pasiekimai 
vertinami pagal 
atliktas praktines 
individualias ir 
grupines užduotis, 
verslo įmonės 
skyrių veiklos 
rezultatų ataskaitas 
ir jų pristatymą, 
atsakymus į 
klausimus, 
verslumo ugdymo 
praktikos 
kompetencijų 
aplanko (portfelio) 
kokybę, 
kompetencijos 
įsivertinimo 
/vertinimo lapus 

Geba pritaikyti vadybos žinias 
praktikoje, naudotis norminiais 
dokumentais, reglamentuojančiais 
darbuotojų ir darbdavių santykius, 
formuoti įmonės organizacinę kultūrą, 
užtikrinti komunikaciją įmonės viduje ir 
išorėje. 
Geba naudotis finansų valdymo ir 
apskaitos skyriaus funkciniu aprašu, 
registruoti įmonės ūkines operacijas, 
rengti apskaitos dokumentus ir 
analizuoti finansinius rodiklius, 
reikalingus sprendimams aplinkosaugoje 
priimti. 
Geba pritaikyti aplinkosaugos žinias 
praktikoje, naudotis verslo organizacijos 
gamybos ir pirkimų valdymo skyriaus 
funkciniu aprašu, planuoti ir organizuoti 
gamybą ir įsigijimus. 
Geba pritaikyti aplinkosauginio 
ženklinimo žinias pardavimų 
organizavime, naudotis pardavimų ir 
rinkodaros skyriaus funkciniu aprašu, 
apibūdinti rinką, parinkti rinkodaros bei 
pardavimų programas.  

Atvejo analizės, 
PESTEL ir SSGG 
analizė, statistinių 
duomenų analizė ir 
sintezė, palyginamoji 
ir koreliacinė analizė, 
ekstrapoliacijos, 
individualus, 
projektinis, 
direktyvinis ir  
komandinis darbas, 
diskusijos, proto 
šturmas, minčių 
žemėlapis, 
probleminis 
mokymas, įžvalgų ir 
scenarijų metodas. 
 

Gebėti 
argumentuotai ir 
aiškiai raštu arba 
žodžiu pateikti 
informaciją 
įvairioms 
klausytojų 
auditorijoms 

Geba argumentuotai, nuosekliai ir 
aiškiai perteikti ir priimti verslo 
informaciją raštu, žodžiu, naudojantis 
šiuolaikinėmis IT. 
Geba bendrauti, atstovauti, dirbti 
kolegialiai, planuoti, organizuoti 
komandinį darbą. 
Geba spręsti verslo valdymo 
aplinkosaugines problemas dirbant 
komandoje ir bendradarbiaujant su 
klientais, socialiniais partneriais rengti, 
priimti ir įgyvendinti verslo valdymo 
sprendimus. 

Atvejo analizės, 
PESTEL ir SSGG 
analizė, statistinių 
duomenų analizė ir 
sintezė, palyginamoji 
ir koreliacinė analizė, 
ekstrapoliacijos, 
individualus, 
projektinis, 
direktyvinis ir  
komandinis darbas, 
diskusijos, proto 
šturmas, minčių 
žemėlapis, 
probleminis 
mokymas, įžvalgų ir 
scenarijų metodas. 
 

Pagal dalyko 
studijų rezultatų 
vertinimo kriterijus, 
kompetenciją 
vertina pats 
studentas, kiti 
studentai, praktikos 
vadovas. 
Studento specialieji, 
asmeniniai ir 
socialiniai 
pasiekimai 
vertinami pagal 
atliktas praktines 
individualias ir 
grupines užduotis, 
verslo įmonės 
skyrių veiklos 
rezultatų ataskaitas 
ir jų pristatymą, 
atsakymus į 
klausimus, 
verslumo ugdymo 
praktikos 

Pasitikėjimas 
savo jėgomis, 
ryžtas prisiimti 
atsakomybę už 
savo veiksmus ir 
sprendimus 

Geba prisitaikyti prie besikeičiančių 
situacijų aplinkosaugoje ir parengti 
argumentuotus sprendimus. 
Geba iš įvairių šaltinių surinkti, 
analizuoti ir sisteminti aplinkosauginę 
informaciją. 
Geba pagrįsti dalykinius sprendimus 
aplinkosaugoje, analizuoti ir pateikti 
informaciją, paskirstyti, deleguoti ir 
kontroliuoti užduotis. 
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Geba nuolat tobulėti aplinkosaugos 
srityje. 

kompetencijų 
aplanko (portfelio) 
kokybę, 
kompetencijos 
įsivertinimo 
/vertinimo lapus 
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