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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMM001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Statistiniai metodai ekologijoje 
Pavadinimas anglų kalba: Statistical methods in ecology 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val. (iš jų 50 akivaizdiniu ir 19 
nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 88 val. 

 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 20 Kontrolinis darbas 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Individuali užduotis 20 
Pratybos* 48 Pasirengimas egzaminui 48 
... iš jų nuotoliniu būdu 10   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   

* pratybos vykdomos kompiuterių klasėje 
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Supažindinti su populiacijų ir biologinių sistemų bei procesų statistiniais modeliais 
bei biomatematikos elementais; suteikti studijuojančiam galimybę susipažinti su naujausiais statistinio 
modeliavimo pasiekimais; lavinti loginį mąstymą, gebantį savarankiškai apibendrinti specialiųjų mokslų 
žinias ir gebėjimus. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Šio dalyko studijoms reikalingos aukštosios matematikos, 
tikimybių teorijos ir statistikos, biologijos, hidrobiologijos, mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindų 
žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas: 

1.  Žino mokslinių tyrimų metodologiją, jų vykdymo etapus, matematinės statistikos metodus. 
2. Žino įvairių skaičiavimo metodų taikymo, grafinio vaizdavimo, rezultatų interpretavimo ir pateikimo 
būdus bei statistinės duomenų analizės metodus. 
3.  Žino globalias matematinio modeliavimo ekologijoje problemas, moka taikyti naujas idėjas ir 
hipotezes baigiamajame darbe. 

Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
1.  Geba parinkti mokslinių tyrimų metodus, reikiamus matematinės statistikos metodus konkretiems 
tyrimams atlikti, tinkamai juos suplanuoti ir vykdyti. 
2.   Geba atlikti vienos ir dviejų imčių statistinę duomenų analizę ir tiesinę bei netiesinę regresinę analizę. 
 

Specialieji gebėjimai: 
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1. Geba atlikti kvalifikuotą dinaminių ir regresinių modelių statistinę analizę; sudaryti kompiuterines 
programas bei atlikti eksperimento metu surinktų matavimų statistinę analizę; sugeba naudotis 
šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. 
 

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
1. Geba kūrybiškai bei moksliškai mąstyti ir veikti besikeičiančios aplinkos sąlygomis. 
2. Geba pažinti ir kritiškai vertinti studijuojamos srities naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti daromas išvadas ir jas tinkamai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems 
asmenims. 
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų ir jų fizinės prasmės supratimas, vartojimas ir analizė platesniame 
dalyko kontekste. 
2. Dalyko studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, interpretavimas, taikymas 
nesudėtingose situacijose, integravimas su kitų studijų dalykų žiniomis. 
3. Gebėjimas naudotis kompiuterinėmis sistemomis ir matematine literatūra. 
4. Individualios užduoties atlikimo kokybė. 
5. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų modeliavimo ir programavimo žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 

 
Dalyko turinys: 

Paskaitos: 20 (akivaizdiniu būdu 12 / nuotoliniu būdu  8)/ 48 val.: 
1. Matematinio ir statistinio modelio samprata. Kompiuterinės programos sudarymas. 2/6 val. 

(kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo (pasirengimas egzaminui) apimtis); 
2. Biologinių populiacijų logistinio tipo dinaminiai augimo modeliai: eksponentinis, Verhulsto, 

Gompertco, Mitčerlicho ir kt. Statistinė modelių analizė. 4(2/2)/8; 
3. Atsitiktiniai įvykiai. Atsitiktiniai dydžiai. Normalusis, Binominis skirstinys. Atsitiktinių dydžių 

skaitinės charakteristikos. Didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinė ribinė teorema. 2(1/1)/5; 
4. Pirminė statistinė analizė. Nežinomų populiacijos parametrų įvertinimas. Imties tūrio nustatymas. 

Grafinis duomenų ir rezultatų pateikimas. 2/6; 
5. Vienos ir dviejų imčių analizė. Vieno ir dviejų faktorių dispersinė analizė: dispersinės analizės metodo 

esmė, dispersinės analizės (ANOVA) prielaidos. 4(2/2)/9; 
6. Tiesinė ir polinominė regresija bei jos teorinės prielaidos. Daugiamatės regresijos modelis.  Parametrų 

įvertinimas, parametrų reikšmingumas ir liekanų analizė. Transformacijos. Netiesinis regresijos 
modelis. 4(2/2)/8. 

7. Laiko eilutės. Atsitiktiniai procesai. Markovo grandinė. 2(1/1)/6. 
 

 
Pratybos: 48 (akivaizdiniu būdu 38 / nuotoliniu būdu  10)/ 20 val.: 
 

1. Matematinio ir statistinio modelio samprata. Kompiuterinės programos sudarymas. 6/3 val. 
(kontaktinio  darbo  apimtis/savarankiško  darbo  (pratybų  metu  gautų  rezultatų  apibendrinimas) 
apimtis individualioje užduotyje); 

2. Biologinių populiacijų logistinio tipo dinaminiai augimo modeliai: eksponentinis, Verhulsto, 
Gompertco, Mitčerlicho ir kt. Statistinė modelių analizė. 10(9/1)/3; 

3. Atsitiktiniai įvykiai. Atsitiktiniai dydžiai. Normalusis, Binominis skirstinys. Atsitiktinių dydžių 
skaitinės charakteristikos. Didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinė ribinė teorema. 4(2/2)/3; 

4. Pirminė statistinė analizė. Nežinomų populiacijos parametrų įvertinimas. Imties tūrio nustatymas. 
Grafinis duomenų ir rezultatų pateikimas. 6(5/1)/3; 

5. Vienos ir dviejų imčių analizė. Vieno ir dviejų faktorių dispersinė analizė: dispersinės analizės metodo 
esmė, dispersinės analizės (ANOVA) prielaidos. 8(6/2)/3; 
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6. Tiesinė ir polinominė regresija bei jos teorinės prielaidos. Daugiamatės regresijos modelis.  Parametrų 
įvertinimas, parametrų reikšmingumas ir liekanų analizė. Transformacijos. Netiesinis regresijos 
modelis. 10(8/2)/3; 

7. Laiko eilutės. Atsitiktiniai procesai. Markovo grandinė. 4(2/2)/2. 
 
Dalyko studijų metodai: 

Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų ir pratybų 
metu studentai įtraukiami į diskusijas. Dinaminių modelių formalizavimas, parametrų įvertinimas ir modelių 
statistinė analizė atliekama kompiuterių klasėje taikant simbolinę algebros sistemą MAPLE 11. Statistiniai 
metodai nagrinėjami naudojant duomenų apdorojimo ir analizės sistemą Statistica. Paskaitose įtvirtinami 
pagrindiniai teorijos klausimai, praplečiant aiškinimą iliustraciniais pavyzdžiais. Pratybose įtvirtinami 
pagrindiniai teorijos klausimai, sprendžiami atitinkami uždavinių pavyzdžiai. Studentai pratybų užduotis 
atlieka savarankiškai konsultuodamiesi su dėstytoju. Neakivaizdiniu būdu: paskaitų medžiaga su tipinių 
uždavinių sprendimais pateikiama Moodle aplinkoje; dalis kontrolinių darbų ir pratybų medžiagos pateikiama 
Moodle aplinkoje. 
 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 
Vertinant  dalyko  rezultatus  taikoma  dešimties  balų  kriterinė  kaupiamojo  vertinimo  sistema. 
Atsiskaitant  už  individualią  užduotį,  vertinami  uždavinių sprendimo rezultatai ir jų apibendrinimas, 
pasiūlymai. Teorinės žinios vertinamos egzamino metu. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra: 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,1 Iki semestro pabaigos 
Individuali užduotis 0,3 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 

 
 pasiekimų vertinimo 
metodai 

Perprasti 
mokslinių tyrimų 
metodologiją, jų 
vykdymo etapus, 
matematinės 
statistikos 
metodus, suvokti  
geografinių 
informacinių 
sistemų taikymo 
ekologiniuose 
tyrimuose 
principus ir būdus  

Žino mokslinių tyrimų 
metodologiją, jų vykdymo 
etapus, matematinės 
statistikos metodus. Žino 
įvairių skaičiavimo 
metodų taikymo, grafinio 
vaizdavimo, rezultatų 
interpretavimo ir 
pateikimo būdus bei 
statistinės duomenų 
analizės metodus. Žino 
globalias matematinio 
modeliavimo ekologijoje 
problemas, moka taikyti 
naujas idėjas ir hipotezes 
baigiamajame darbe. 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama panaudojant 
multimedijos įrangą ir 
auditorijos lentą. Paskaitų ir 
pratybų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas.  

Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų 
kriterinė kaupiamojo 
vertinimo sistema. 
Atsiskaitant už individualią 
užduotį, vertinami 
uždavinių sprendimo 
rezultatai ir jų 
apibendrinimas. Teorinės 
žinios vertinamos 
egzamino metu. 
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Parinkti mokslinių 
tyrimų metodus, 
reikiamus 
matematinės 
statistikos metodus 
konkretiems 
tyrimams atlikti, 
tinkamai juos 
suplanuoti ir 
vykdyti. 

Parenka tinkamus tyrimo 
ir rezultatų apibendrinimo 
metodus problemai, 
tyrimų hipotezei ar 
dėsningumams pagrįsti. 
Geba atlikti vienos ir 
dviejų imčių statistinę 
analizę ir regresinę 
statistinę analizę. 
 

Pratybos atliekamos 
kompiuterių klasėje taikant 
simbolinę algebros sistemą 
MAPLE 11 ir statistinį 
duomenų analizės paketą 
Statistica.  
Pratybų metu taikomi atvejų 
analizės, problemos 
matematinio formalizavimo ir 
sprendimo metodai. Studentai 
savarankiškai matematiškai 
formalizuoja ekologijos 
problemas sudaro sprendimo 
algoritmus ir juos realizuoja. 

Atsiskaitymo už 
individualią užduotį metu 
vertinamas studento 
gebėjimas sudaryti 
kompiuterinę programą,  
gauti skaičiavimų rezultatai 
ir jų apibendrinimas. 

Interpretuoti bei 
vertinti gamtinę 
bei socialinę 
aplinką, nustatyti 
šias sritis 
įtakojančius 
veiksnius. 
Taikyti 
racionalaus 
naudojimo, 
darnios plėtros 
principus. 
 

Geba atlikti kvalifikuotą 
dinaminių ir regresinių 
modelių statistinę analizę; 
sudaryti kompiuterines 
programas bei atlikti 
eksperimento metu 
surinktų matavimų 
statistinę analizę; sugeba 
naudotis informacinėmis 
technologijomis. 
 

Paskaitos ir pratybos, 
individuali užduotis, 
savarankiškas darbas, 
probleminis dėstymas, 
diskusijos 

Vertinami pratybų metu 
sudarytos programos, 
statistinės analizės 
rezultatai ir modelių 
kokybinio įvertinimo 
rezultatai. 
 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Rupšys P. Matematinis modeliavimas (miškotyroje ir ekologijoje). - Kaunas: LŽŪU Leidybinis centras, 

2004. - 101 p. 
2. Rupšys P. Matematinis modeliavimas (miškotyroje ir ekologijoje). - Kaunas: LŽŪU. Akademija, 2007. 

HTML. http://www.lzuu.lt/nm/lt/30568 
3. Rupšys P. MAPLE V. Kompiuterinė matematikos sistema. - Kaunas: LŽŪU Leidybinis centras, 1999. – 

105 p. 
4. Venclovienė J. Statistiniai metodai medicinoje.   -Kaunas: VDU leidykla, 2010, -  344 p.  
5. Olsson U., Engstrand U., Rupšys P. Statistiniai metodai. SAS ir MINITAB. - Kaunas: LŽŪU Leidybinis 

centras, 2000. – 227 p. 
6. Olsson U., Engstrand U., Rupšys P. Statistiniai metodai su SAS ir MINITAB. Mokomoji knyga. - Kaunas: 

LŽŪU 2007. PDF – 229 p.  http://www.lzuu.lt/nm/lt/30568 
7. Sakalauskas V. Duomenų analizė su STATISTICA. – Vilnius: Margi raštai, 2003. -236 p. 
 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Zemlys P. Biomatematika: metodinė priemonė biologinių specialybių studentams. Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 1994.   
2. Hastings A. Population biology: concepts and models. New York: Springer, 1996.  
3. Kleiza J. Matematinis paketas Maple. V.: "Technika", 2003. 
4. Mackevičius V. Stochastinė analizė. Vilniaus universiteto leidykla, 2005.  
5. Handbook of processes and modeling in the soil-plant system. Eds. D.K. Benbi, R. Nieder. New York, 2003, 
-762 p. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. (HP) Petras Rupšys, Miškotvarkos ir 
medienotyros instituto direktorius, ASU.  
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: prof. dr. (HP) Petras Rupšys, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU.  
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc.  dr. Edmundas Petrauskas, Miškotvarkos ir medienotyros instituto 
direktorius  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, ASU.  
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-09-11, protokolo Nr. 6. 
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: MEMMM002 
Pavadinimas lietuvių kalba: GIS ekologiniuose tyrimuose 
Pavadinimas anglų kalba: GIS in Ecological Research 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val., savarankiškam darbui 88 val. 
Nuotoliniu būdu dėstoma 43 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 34 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 18 
    iš jų nuotoliniu būdu 14 Referatas 15 
Pratybos 34 Komandos užduotis 15 
    iš jų nuotoliniu būdu 28 Pasirengimas egzaminui 40 
Konsultacijos 2   
    iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui taikyti geografines informacines sistemas 
ekologiniuose moksliniuose tyrimuose: rinkti, apdoroti, analizuoti, modeliuoti, moksliškai vaizduoti 
geografinius duomenis, naudoti profesionalią GIS programinę įrangą. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš studijuodamas šį dalyką studentas turi būti išklausęs 
geografinių informacinių sistemų arba geomatikos pagrindų kursus, turėti susiformavęs bazinius darbo GIS 
programine įranga įgūdžius.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 
1. Supranta GIS kaip geoinformatikos mokslo esmę ir paskirtį ekologijoje bei kitose susijusiose srityse.  
2. Suvokia realaus pasaulio objektų bei jame vykstančių procesų struktūrizavimo ir atvaizdavimo 
skaitmeniniuose tikrovės modeliuose principus. 
3. Žino ir supranta GIS erdvinės analizės ir modeliavimo metodus. 
4. Žino pagrindinius reikalavimus, keliamus GIS projektų valdymui.  
5. Žino konkrečius GIS sprendimus jo studijuojamų mokslų srityje bei praktikoje. 
Tyrimų gebėjimai: 
1. Sugeba rinkti ir apdoroti, interpretuoti, analizuoti bei atvaizduoti geografinius duomenis šiuolaikinėmis GIS 
bei nuotolinių tyrimų technologijomis. 
2. Sugeba profesionaliai naudotis profesionalia GIS programine įranga.  
3. Geba planuoti ir diegti GIS technologijų panaudojimą konkretiems taikomiesiems uždaviniams spręsti. 
4. Geba sekti GIS technologijų ir mokslo vystymąsi ir sugeba prisitaikyti prie nuolatinio jų tobulėjimo ir 
atsinaujinimo. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
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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 bei profesinei veiklai. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 34/40 val. 
1 paskaita. Geografinės informacinės sistemos (GIS) kaip mokslas, technologija bei studijų objektas. 2/0/2 val. 
(K/NB/S, kai K – kontaktinio darbo apimtis, NB – iš jų nuotoliniu būdu vykdoma dalis, S – savarankiškas 
darbas). 
2 paskaita. Geografinių informacinių sistemų teoriniai pagrindai. 6/6/6 val. 
3 paskaita. Šiuolaikinės GIS duomenų bazių sudarymo technologijos. 2/2/2 val. 
4 paskaita. Nuotolinių tyrimų reikšmė ekologijoje bei nuotolinių tyrimų duomenų integravimas į GIS. 6/6/8 
val. 
5 paskaita. Erdvinė analizė. 6/0/8 val. 
6 paskaita. Geostatistikos pagrindai. 2/0/2 val. 
7 paskaita. Erdvinis modeliavimas. 2/0/2 val. 
8 paskaita. Specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos. 4/0/5 val. 
9 paskaita. GIS panaudojimas su ekologija susijusiuose moksliniuose tyrimuose bei praktiniuose projektuose. 
4/0/5 val. 
   Pratybos: 34/18 val. 
Darbas 1. GIS duomenų rinkimas: vektorizavimas kompiuterio ekrane. 4/2/2 val. (kontaktinis ir savarankiškas 
darbas pratyboms ir jų gynimui pasirengti). 
Darbas 2.  GIS duomenų rinkimas: geografinis registravimas, geokodavimas bei GPS. 6/4/2 val.  
Darbas 3. Geografinių duomenų bazės: Nurodytos GIS duomenų bazės aptarimas. 2/0/1 val.  
Darbas 4. Mokslinis geografinių duomenų atvaizdavimas. 2/2/2 val.   
Darbas 5. Kartografavimas GIS priemonėmis. 2/2/2 val.   
Darbas 6. Erdvinė analizė, naudojant vektorinį geografinių duomenų modelį. 2/2/1 val.   
Darbas 7. Erdvinė analizė, naudojant rastrinį geografinių duomenų modelį. 4/2/2 val.   
Darbas 8. Erdvinis interpoliavimas. 6/6/2 val.   
Darbas 9. Kosminių vaizdų kontroliuojamas klasifikavimas. 2/2/1 val. 
Darbas 10. Erdvinė statistika. 2/2/2 val.   
Darbas 11. Nemokama GIS programinė įranga ir jos galimybės ekologijoje. 2/2/1 val.   
 
Referato tematika:  
Referato tematika paskiriama kiekvienam studentui individualiai, ji būna susijusi su GIS, erdvinės analizės ir 
modeliavimo panaudojimu srityse, tiesiogiai susijusiose su studento moksliniais interesais bei magistro darbo 
tema. Referatas gali būti keičiamas dalyvavimu Lietuvos ar Europos GIS vartotojų konferencijoje ar panašaus 
lygio renginyje, kuris turi būti suderintas su dalyko dėstytoju bei studijų programos administracija. 
 
Komandos darbo tematika: 
Į komandą apjungiama grupė studentų, rengusių referatus artimomis temomis. Komanda parengia apibendrintą 
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pristatymą apie erdvinės analizės ir modeliavimo metodų taikymą sprendžiant konkrečius uždavinius bei 
recenzuoja kitų grupių pristatymus. Komandos darbas yra pristatomas 9-os paskaitos metu. Jei studentai 
dalyvavo su GIS susijusiame renginyje ir nerengia referato, komanda apibendrina ir pristato renginio metu 
pristatytus GIS grindžiamus sprendimus. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas yra išdėstomas per 17 paskaitų, kurių trukmė po 2 akademines valandas. Visa paskaitų 
medžiaga pateikiama naudojant ASU 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, kurios 
pateikiamos kurso pradžioje. Pratybų metu taip pat naudojama nemokama GIS programinė įranga. Referatų 
pagrindu parengto komandos darbo pristatymo metu studentai yra įtraukiami į diskusijas. Formuojamos ne 
mažiau kaip 2 komandos. 
 
Ištęstinėse studijose teorinio kurso dalis, susijusi GIS pagrindų įtvirtinimu ir atnaujinimu bei su nuotoliniais 
tyrimais ekologijoje, atliekama nuotoliniu būdu. Teorinis dalyko kursas 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. 
 
Dalis pratybų ištęstinių studijų studentams organizuojamos nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu neatliekami tik 
pirmieji darbai, kai būtinas betarpis bendravimas, siekiant užtikrinti, kad studentų pratyboms atlikti naudojama 
įranga veikia sklandžiai bei atnaujinti studentų darbo profesionalia GIS įranga įgūdžius. Pratybose naudojami 
geografiniai duomenys pateikiami nuotolinio mokymo sistemoje. Pratybų metodiniai nurodymai yra pateikiami 
elektroniniame pavidale. 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 

Referatas 0,05 Iki sesijos 
Komandos darbas 0,05 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 

Perprasti mokslinių 
tyrimų metodologiją, jų 

Supranta GIS kaip 
geoinformatikos mokslo 

Paskaitos, pratybos, Pratybų užduočių 
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vykdymo etapus, 
matematinės statistikos 
metodus, suvokti  
geografinių informacinių 
sistemų taikymo 
ekologiniuose tyrimuose 
principus ir būdus 

esmę ir paskirtį 
ekologijoje bei kitose 
susijusiose srityse 

referatas, komandos 
užduotis 

įvykdymo ataskaitų 
gynimas, referato bei 
komandos užduoties 

vertinimas, egzaminas Suvokia realaus pasaulio 
objektų bei jame 
vykstančių procesų 
struktūrizavimo ir 
atvaizdavimo 
skaitmeniniuose tikrovės 
modeliuose principus 
Žino ir supranta GIS 
erdvinės analizės ir 
modeliavimo metodus 
Žino pagrindinius 
reikalavimus, keliamus 
GIS projektų valdymui 
Žino konkrečius GIS 
sprendimus jo 
studijuojamų mokslų 
srityje bei praktikoje 

Parinkti mokslinių 
tyrimų metodus, 
reikiamus matematinės 
statistikos metodus 
konkretiems tyrimams 
atlikti, tinkamai juos 
suplanuoti ir vykdyti 

Sugeba rinkti ir apdoroti, 
interpretuoti, analizuoti 
bei atvaizduoti 
geografinius duomenis 
šiuolaikinėmis GIS bei 
nuotolinių tyrimų 
technologijomis 

Paskaitos, pratybos, 
referatas, komandos 

užduotis 

Pratybų užduočių 
įvykdymo ataskaitų 

gynimas, referato bei 
komandos užduoties 

vertinimas, egzaminas 

Sugeba profesionaliai 
naudotis profesionalia 
GIS programine įranga 
Geba planuoti ir diegti 
GIS technologijų 
panaudojimą konkretiems 
taikomiesiems 
uždaviniams spręsti 
Geba sekti GIS 
technologijų ir mokslo 
vystymąsi ir sugeba 
prisitaikyti prie 
nuolatinio jų tobulėjimo 
ir atsinaujinimo 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, 2011, Geographic Information Systems and 
Science, 3rd edition, Wiley, 539 p. 
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/]. 
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/]. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mozgeris G., Geoinformatika aplinkotyroje, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, - 228 p. 
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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. 
G.Mozgeris, A.Augustaitis, D.Jonikavičius, G.Bosas, Darbo ArcGIS 10 programine įranga pagrindai. Praktinių 
darbų aprašas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Aplinkos institutas, Miškų ir ekologijos fakultetas, 2011, 
Akademija, 160 p. [Prieiga per internetą http://www.giscentras.lt/index.php/material/]. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. G. Mozgeris, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: prof. dr. G. Mozgeris, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas:assist.  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 d., 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: MEAEM001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos bioindikacija 
Pavadinimas anglų kalba: Environment bioindication 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Konsultacijos 2 Individualus darbas 25 
Seminarai 16 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams žinias apie bioindikacijos bei fenologijos mokslo sampratą, 
supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis; pateikti bioindikacijos teorinius pagrindus; supažindinti su 
bioindikaciniais aplinkos vertinimo metodais, kritiškai vertinant jų privalumus ir trūkumus; išmokyti taikyti 
bioindikacinius aplinkos vertinimo metodus ir naudoti biotestus aplinkos kokybei bei jos pokyčiams vertinti; 
suformuluoti žinių sistemą apie fenologijos istorinę raidą Lietuvoje, sezoninių augalų vystymosi dėsningumus, 
augalų vystymosi fenofazių eigos dėsningumus, fenologinių stebėjimų metodiką, fenologines prognozes. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti išklausytos bendrosios ekologijos, augalų biologijos, 
aplinkos chemijos ir toksikologijos pagrindų studijos. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai) 
Žinios: 
Apibūdinti sausumos, oro, vandenų bei antropogenizuotų ekosistemų struktūrą, sudėtinių dalių ryšius, 
funkcionavimą bei kaitą besikeičiančiomis antropogeninio poveikio aplinkos sąlygomis, ekosistemų taršos 
procesus, aplinkos bioindikacijos metodus. Standartus bei metodus bioindikacijai vertinti; jautrius ir 
akumuliatyvius bioindikatorius; fitoindikacinius, dendroindikacinius, lichenoindikacinius bei 
dendrochronologinius aplinkos būklės pokyčių vertinimo metodus; sausumos ir vandens augaviečių 
bioindikaciją. 
 
Specialieji gebėjimai: 
Įvertinti bei atrinkti sausumos, vandenų, oro bei antropogenizuotų ekosistemų apsaugos priemones, nustatyti 
ekosistemų taršos prevencijos priemones bei parinkti tinkamus bioindikacijos metodus. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: geba analizuoti, vertinti ir apibendrinti bioindikacinius bei 
fenoindikacinius reiškinius, pokyčius bei prognozes ateičiai, vertinti žmogaus ūkinės veiklos poveikį 
ekosistemoms ir poveikio bioindikacinius požymius, formuluoti išvadas ir apibendrinimus; savarankiškai 
studijuoja papildomą literatūrą, sklandžiai reiškia mintis žodžiu ir raštu. 
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 40/55 val. 

1. Bioindikacijos mokslo raida, jos samprata bei ryšiai su kitais gamtos mokslais. 3/4  
2. Biologiniai aplankos tyrimo metodai. 3/5 
3. Aplinkos veiksniai ir stresoriai, jų poveikis biologinėms sistemoms. 2/5 
4. Bioindikacijos formos ir lygiai, standartai bioindikacijai vertinti. 4/4 
5. Augalijos indikatorių požymių samprata. 3/5 
6. Biologiniai aplinkos stebėsenos metodai. 4/5 
7. Antropogeninės veiklos indikacija. 4/5 
8. Sausumos ekosistemų augalai – aplinkos kokybės indikatoriai. 4/5 
9. Vandens augalai ir jų indikacinės savybės. 3/4 
10. Kerpės ir jų naudojimas lichenoindikacijai. 3/4 
11. Biotestavimas.3/4 
12. Dendrochronologinių metodų taikymas aplinkos būklės pokyčių indikacijai ir prognozavimui. 4/5 

   Seminarai:  16/25 val. 
1. Miškų augalijos pokyčiai dėl ilgalaikės intensyvios taršos poveikio. Nitrofilai (Jonavos „Achemos“ 

aplinkoje). 4/7 
2. Bioindikacija pagrįstas vandens telkinių taršos ir ekosistemų kokybės vertinimas. 4/6 
3. Nuotekų, sedimentų ir vandens telkinių, taršos (kokybės) vertinimas bendraisiais biotechnologiniais 

vandens kokybės parametrais ir biotestavimo duomenimis. 4/6 
4. Oro taršos bioindikacija (kerpės). 4/6 

 
Dalyko studijų metodai: Teorinis kursas išdėstomas paskaitų metu naudojant Microsoft PowerPoint programą. 
Studijų dalyko seminarai vertinami užsiėmimų metu, 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 seminarų ir egzaminavimo būdu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir 
sumuojami. 
 
 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,15 Semestro metu 
Darbas seminarų metu 0,25 Paskaitų 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 
Turėti žinių apie 
sausumos, vandenų bei 
antropogenizuotų 
ekosistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, 

Apibūdinti sausumos, oro, 
vandenų bei 
antropogenizuotų 
ekosistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą ir auditorijos 
lentą. Paskaitų ir 

Probleminiai klausimai, 
trumpi klausimai, 
individualus pranešimas, 
egzaminas. 
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funkcionavimą bei kaitą 
besikeičiančiomis 
antropogeninio poveikio 
aplinkos sąlygomis, 
ekosistemų taršos 
procesus, aplinkos 
bioindikacijos metodus 

funkcionavimą bei kaitą 
besikeičiančiomis 
antropogeninio poveikio 
aplinkos sąlygomis, 
ekosistemų taršos 
procesus, aplinkos 
bioindikacijos metodus. 

seminarų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas. 

Standartus bei metodus 
bioindikacijai vertinti; 
jautrius ir akumuliatyvius 
bioindikatorius; 
fitoindikacinius, 
dendroindikacinius, 
lichenoindikacinius bei 
dendrochronologinius 
aplinkos būklės pokyčių 
vertinimo metodus; 
sausumos ir vandens 
augaviečių bioindikaciją. 

Diskusijos, probleminės 
užduotys, individualus 
darbas su literatūra. 

Probleminiai klausimai, 
trumpi klausimai, 
individualus pranešimas, 
egzaminas. 

Įvertinti bei atrinkti 
sausumos, vandenų bei 
antropogenizuotų 
ekosistemų apsaugos 
priemones, nustatyti 
ekosistemų taršos 
prevencijos priemones ir 
parinkti tinkamus aplinkos 
bioindikacijos metodus 

Kūrybiškai taikyti žinias 
praktikoje, vertinti 
naujausias žinias, 
technologijas, procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Vertybinės nuostatos Pagarba materialinėms ir 
dvasinėms 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, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Nuostata nuolatos 
mokytis, ruoštis gyventi 
informacinės visuomenės 
sąlygomis. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  

1. Stravinskienė V. 2005. Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai. Kaunas: VDU leidykla. 
2. Straviskienė V. Aplinkos bioindikacija. Bendras vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas, VDU, 

2009. 
3. Stravinskienė V. Medžių gręžinių paėmimas ir radialinio prieaugio matavimas, atliekant 

dendrochronologinius ir dendroindikacinius tyrimus (metodinė mokymo priemonė miškotyros, gamtos 
ir aplinkotyros mokslų studentams). Lietuvos miškų institutas. Kaunas - Girionys, 1994. 
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4. Stravinskienė V., Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija. 
Monografija, VDU Aplinkos tyrimų centras, Kaunas, “Lututė”, 2002. 

Papildomi mokymosi šaltiniai:  
1. Augustaitis A., Kliučius A. 1999. Epifitinių kerpių rūšinė įvairovė ir gausumas. Lietuvos miškų būklė 

ir ją sąlygojantys veiksniai. Kaunas: Lututė. 
2. Budrienė S., Krevš A., Paškauskas R., Šulijienė R. 1997. Algotestų Scenedesmus brasiliensis ir S. 

quadricauda taikymas įvairių telkinių vandens trofiniam potencialui nustatyti ir teršalų poveikiui 
mikrodumbliams įvertinti. Ekologija. Vilnius, Nr. 1. 

3. Labačiauskienė R., Montvydienė D., Marčiulionienė D. 1997. Daugiašaknė maurė – biotestas oro ir 
vandens toksiškumui įvertinti. Ekologija. Vilnius, Nr. 1. 

4. Manusadžianas L., Sadauskas K., Vitkus R. 1995. Ekotoksikologija vakar ir šiandien, rytoj. Mokslas ir 
gyvenimas. Nr. 8-9. 

5. Lekevičius R., Griciūtė L., Morkūnas V., Mierauskienė J., Sabaliūnienė I., Uleckienė S. Genotoksinio 
aplinkos poveikio gyvūnų ir žmonių populiacijoms bei vandenų mutageniškumo įvertinimas įvairiai 
teršiamose Lietuvos vietose. Regiono ekologinis tvarumas istoriniame kontekste (ECOSLIT). – 
Vilnius. 

6. Ozolinčius R. Lietuvos spygliuočiai: morfologinės struktūros transformacijos bei jas indukuojantys 
veiksniai. // Monografija. – Kaunas “Lututė”, 1998. 

7. Ozolinčius R. Diagnostiniai testai miškų monitoringe. Lietuvos miškų institutas. Kaunas - Girionys, 
1994. 

8. Bartkevičius E. Pramoninio oro užterštumo įtaka pušynų prieaugiui. // Faunos ir floros apsaugos 
problemos. – Kaunas, 1981. – P. 28-29. 

9. Kliučius A. Fitoindikaciniai metodai Lietuvos miškų būklės stebėjimo sistemoje: daktaro disertacijos 
santrauka. Biomedicinos mokslai, miškotyra (14B). LŽŪU. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Algirdas Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: nėra 
Aprašą parengė: doc. dr. Algirdas Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 

Recenzentai:  
Instituto recenzentas: doc. dr. Nomeda Sabienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, 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: MEAEM002 
Pavadinimas lietuvių kalba: Taršos sklaidos procesai ekosistemose 
Pavadinimas anglų kalba: Diffusion of pollution in ecosystems 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui - 60. val., savarankiškam darbui - 100. 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Pratybos 16 Individualios užduoties atlikimas 25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti magistrantui žinių apie taršos sklaidos procesus ekosistemose. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: magistrantas turi turėti matematikos pagrindus. Žinoti 
pagrindinius aplinkoje vykstančius cheminius ir biocheminius susijusius su tarša procesus. 
Dalyko tikslas: suteikti magistrantui žinių apie taršos sklaidos procesus ekosistemose. 

Dalyko studijų rezultatai: 

Žinios ir jų taikymas: 
Turėti žinių apie sausumos, vandenų bei antropogenizuotų ekisistemų struktūrą, sudėtinių dalių ryšius, 
funkcionavimą bei kaitą besikeičiančiomis antropogeninio poveikio aplinkos sąlygomis, ekosistemų 
taršos procesus, aplinkos bioindikacijos metodus. 
 
Specialieji gebėjimai:  
Įvertinti bei atrinkti sausumos, vandenų bei antropogenizuotų ekosistemų apsaugos priemones, 
nustatyti ekosistemų taršos prevencijos priemones ir parinkti tinkamus aplinkos bioindikacijos 
metodus. 
 
Socialiniai gebėjimai:  
Spręsti studijuojamos srities problemas naujos nežinomos ar nuolat kintančios aplinkos sąlygomis. 
Suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir 
atsakomybę už juos. 
 
Vertybinės nuostatos: 
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
Savigarba bei pagarba kitam asmeniui, intelektualumas, sąžiningumas ir objektyvumas. 
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Teigiamas požiūris į kūrybingą, rūpestingai planuojamą, kokybiškai atliekamą darbą. 
Mokslinės etikos normų laikymasis. 
Meilė gamtai, ekologinio mąstymo puoselėjimas. 
 

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. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
5. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  
6. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas;  
7. Papildomos literatūros savarankiškos studijos;  

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos (40/55 val.) (kontaktinės valandos / savarankiškas darbas): 

1. Taršos procesų pagrindinės charakteristikos (2/4). 
2. Reakcijų kinetika (4/4). 
3. Masių balansas (4/4). 
4. Taršos kaita laike (4/4). 
5. Reaktorių sistemos (2/4). 
6. Nesumaišyti reaktoriai (2/4). 
7. Sumaišytas srautinis reaktorius (4/4). 
8. Difuzija (4/4). 
9. Fiko dėsnis (2/4). 
10. Taršos sklaida vandens sistemose (ežerų ir tvenkinių; upių; požemio vandens; Stryterio – Felpso lygtis; 

terminė stratifikacija; vandenų eutrofija) (6/11). 
11. Taršos sklaida atmosferoje (atmosferos vertikali struktūra; dujų formos atmosferos teršalai; kietosios dalelės; 

aerozoliai; stacionarūs ir judrūs taršos šaltiniai; pagrindiniai meteorologiniai procesai; Gauso taršos sklaidos 
teorija; objektų žemės paviršiuje poveikis) (6/8): 

 
   Pratybos:16/25 val. 

1. Taršos dydžio ir intensyvumo kiekybinės išraiškos ir tarpusavio ryšys (1/3). 
2. Reakcijų kinetika (1/3). 
3. Masių balansas (1/3). 
4. Sumaišytų reaktorių sprendiniai (2/3). 
5. Nesumaišytų reaktorių sprendiniai (2/5). 
6. Srautinių reaktorių sprendiniai (1/3). 
7. Tiesioginių reaktorių sistemų sprendiniai (2/3). 
8. Reaktorių sistemos su atgaliniu ryšiu (2/3). 
9. Stryterio – Felpso lygties taikymas (2/5). 
10. Gauso taršos sklaidos teorijos taikymas (2/5). 

 
Individualios užduoties tematika:  

• Taršos sklaidos procesas vandens ekosistemoje (duota taršos šaltinio ir sistemos charakteristika). 
• Taršos sklaidos procesas atmosferoje (duota taršos šaltinio ir atmosferos sąlygų charakteristika). 

 
Dalyko studijų metodai:  

• Paskaitos ir praktiniai darbai. 
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• Paskaitų metu magistrantai klauso dalyko paskaitas. Diskutuoja dėstytojo pateiktos temos arba 
problemos tema. 

• Praktinių darbų metu vykdo pagal pateiktą užduotį savarankiškai, konsultuojami dėstytojo bei 
kolektyvinėse diskusijose aptardami galimus užduoties sprendimo variantus. 

• Savarankišką užduotį studentai atlieka be dėstytojo dalykinių konsultacijų. Baigtą darbą pateikia 
dėstytojui vertinimui. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,25 Baigus ¾ kurso 
Individuali užduotis 0,25 Baigus kursą 
Egzaminas 0,50 Baigus kursą 
 
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 
Turėti žinių apie sausumos, 
vandenų bei 
antropogenizuotų 
ekisistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, 
funkcionavimą bei kaitą 
besikeičiančiomis 
antropogeninio poveikio 
aplinkos sąlygomis, 
ekosistemų taršos procesus, 
aplinkos bioindikacijos 
metodus. 

Žinios apie aplinkoje 
vykstančių procesų 
formalizavimo 
galimybes ir 
apribojimus, taršos 
kaitos pagrindinius 
dėsningumus, 
transformacijos procesų 
priklausomybę nuo 
aplinkos veiksnių. 

Paskaitos ir praktiniai 
darbai, kurių metu 
atliekamos tipinės 
užduotys konsultuojant 
dėstytojui. 

Kontrolinis darbas 

Įvertinti bei atrinkti 
sausumos, vandenų bei 
antropogenizuotų ekosistemų 
apsaugos priemones, nustatyti 
ekosistemų taršos prevencijos 
priemones ir parinkti 
tinkamus aplinkos 
bioindikacijos metodus. 

Gebėjimai teoriškai 
apibendrinti ir 
formalizuoti taršos 
kaitos aplinkoje 
procesus. 

Individuali užduotis 
atliekama savarankiškai 
ir apibendrinanti 
teorines ir praktines 
žinias. 

Individualios užduoties 
spendimų pristatymas 

Spręsti studijuojamos srities 
problemas naujos nežinomos 
ar nuolat kintančios aplinkos 
sąlygomis. Suvokti etinius ir 
socialinius savo žinojimo ir jo 
pagrindu priimamų sprendimų 
padarinius ir atsakomybę už 
juos. 

Suprantami taršos 
sklaidos ir 
transformacijų 
ypatumai, jos sąsajos su 
realiais socialiniais ir 
ekonominiais procesais 
vykstančiais 
visuomenėje.  

Paskaitos ir diskusijos 
paskaitų metu. 

Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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1. Violeta Vincevičienė. Atvirų vandens telkinių vandens kokybės modeliavimas. Kaunas, Technologija 
1998. 

2. Steven C. Chapra. Surface Water – Quality Modeling. McGraw-Hill, 1997 
3. Karlheinz Spitz and Joanna Moreno. A Practical Guide to Groundwater and Solute Transport 

Modeling. John Wiley & Sons, Inc. 1996 
4. Jeremy Colls. Air Pollution. Spon Press, 2002 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Frank M.Dunnuivant and Elliot Anders. A Basic Introduction to Pollutant Fate and Transport. Wiley - 
Interscience. 2006. 

2. Jerald L.Schnoor. Environmental Modeling. Fate and Transporto of Pollutants in Water, Air, and Soil. 
John Wiley & Sons, Inc. 1996. 

 
Anotacija anglų kalba. The course is devoted to diffusion, fate and transformation theory of pollutant‘s in 
water and atmospheric environment. The main topics are: reaction kinetics, mass balances, completely mixed 
and not mixed reactors, plug-flow reactors, diffusion, Fic’s law, pollution spreading in water and atmospheric 
environments, Steeter-Pheps equation, Gaus theory and its applications. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. R. Gegužis, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: lekt. dr. R.  Gegužis, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Aprobuota instituto susirinkime: 2013-10-21, 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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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEAEM003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Diversity and protection of terrestrial ecosystems 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 20 Individualus darbas 25 
Pratybos 16 Pasirengimas egzaminui 55 
... iš jų nuotoliniu būdu 8   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: suteikti sausumos ekosistemų teorinių bei ekosistemų apsaugos būdų žinių ir gebėjimų 
įvertinti sausumos ekosistemų apsaugos priemones. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biologijos ir ekologijos pagrindai 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios:   

Apibūdinti sausumos ekosistemų sudėtį struktūrą ir raidą; 
Apibūdinti Lietuvos ekosistemų įvairovę ir klasifikaciją; 
Apibūdinti pasaulio ekosistemų įvairovę; 
Apibūdinti sausumos ekosistemų apsaugos sistemas ir  priemones. 

Specialieji gebėjimai: 
Analizuoti ekosistemų struktūrą ir funkcionavimą; 
Įvertinti ekosistemų klasifikacinius vienetus; 
Numatyti žmogaus veiklos poveikį sausumos ekosistemos; 
Įvertinti ir numatyti ekosistemų apsaugos priemones. 

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:  
Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 

Vertybės: 
Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms; 
Gamtą tausojančio ūkininkavimo tradicijų puoselėjimas. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste, Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas 
su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  (AB/NB) 
Sausumos ekosistemų samprata. Sausumos ekosistemų sudėtis ir struktūra (4/5) (2/2) 
Ekosistemos ir aplinka. Ekosistemų raida (4/5) (2/2) 
Sausumos ekosistemų klasifikavimas (4/5) (2/2) 
Pasaulio ekosistemų įvairovė (4/5) (2/2) 
Lietuvos sausumos ekosistemų įvairovė (4/5) (2/2) 
Lietuvos sausumos ekosistemų klasifikacija (4/6) (2/2) 
Sausumos ekosistemų apsauga (4/6) (2/2) 
Saugomos teritorijos. ES saugomų teritorijų tinklas Natura 2000 (4/6) (2/2) 
Kertinių miško buveinių klasifikacija (4/6) (2/2) 
Europinės svarbos buveinės (4/6) (2/2) 
 
   Pratybos: 

  

Sausumos ekosistemų klasifikacijų analizė (4/6) (2/2) 
Ūkininkavimo įtakos ekosistemoms analizė (4/6) (2/2) 
Saugomų teritorijų reprezentatyvumo analizė (4/6) (2/2) 
Europinės svarbos ir kertinių miško buveinių analizė (4/7) (2/2) 
 
Individualios užduoties tematika: N rajono sausumos ekosistemų apsauga. 
 
Dalyko studijų metodai: 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. Paskaitų pabaigoje pateikiami apibendrinimai, atkreipiant dėmesį į 
pagrindines sąvokas, dėsningumus, tendencijas. Išstudijuotos medžiagos pagrindu rašomas kontrolinis darbas.  
Dalis paskaitų ir pratybų dėstoma nuotoliniu metodu. Virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ sukurtas 
kursas „Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga“. Kiekvienai paskaitų temai yra pateikiamos paskaitos 
skaidrės, pratyboms užduotys, kurios teikiamos nuotoliniu metodu. Pratybų darbų gynimui yra sudarytas testas 
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. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Dalyko studijų viduryje 
Atsiskaitymas už pratybas (prezentacija) 0,2 Dalyko studijų pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Baigus dalyko studijas 

 
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 
Turėti žinių apie sausumos 
ekosistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, 
funkcionavimą bei kaitą 
besikeičiančiomis 
antropogeninio poveikio 
aplinkos sąlygomis. 

Apibūdinti sausumos 
ekosistemų sudėtį 
struktūrą ir raidą;  

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Apibūdinti Lietuvos 
ekosistemų įvairovę ir 
klasifikaciją; 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Apibūdinti pasaulio 
ekosisemų įvairovę; Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 

klausimai 
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Apibūdinti sausumos 
ekosistemų apsaugos 
sistemas ir  priemones. 

Įvertinti bei atrinkti 
sausumos ekosistemų 
apsaugos priemones. 

analizuoti ekosistemų 
struktūrą ir 
funkcionavimą; 
įvertinti ekosistemų 
klasifikacinius vienetus; 

Pratybos, 
individualios 

užduoties rengimas 
Klausimai, prezentacija 

numatyti žmogaus veiklos 
poveikį sausumos 
ekosistemos. 

Pratybos Klausimai, pratybos 
darbų pateikimas 

įvertinti ir numatyti 
ekosistemų apsaugos 
priemones. 

Pratybos Klausimai, pratybos 
darbų pateikimas 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujoje 
nežinomoje ar nuolat 
kintamoje aplinkoje bei 
plačiuose kontekstuose. 
Individualaus ir 
komandinio darbo įgūdžiai. 
Savarankiškai mokytis ir 
nuolat tobulėti. 
Meilė gamtai, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

Kūrybiškai taikyti žinias 
praktikoje, vertinti 
naujausias žinias, 
technologijas, procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 
Gamtą tausojančių 
tradicijų puoselėjimas. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. V. Marozas. Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga, 2008, 
2. Andersson L., Kriukelis R. Kertinės miško buveinės – Vilnius, 2004. 
3. Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos (sud. M. Kirstukas), Lututė, 2004, 
4. Rašomavičius V. (red.). Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vilnius, 2001. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Aplinkos ministerija - www.am.lt 
2. Gudavičius H., P. Kavaliauskas, R. Krupickas. Lietuvos draustiniai - Kaunas, 1989. 
3. Karazija S. Miškai ir saugomos teritorijos - Kaunas-Girionys, 1994. 
4. Kurlavičius P. 2005. Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. – Kaunas: Lututė, 64p. 
5. Kurlavičius P. 2006. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. – Kaunas: Lututė, 151p 
6. Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas - Vilnius, 1996. 
7. Lietuvos raudonoji knyga - Vilnius, 2007 
8. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas - 
www3.lrs.lt/DPaieska.html.  
9. Saugomų teritorijų tarnyba - vstt.lt/wt_vstt/action/main?lang=lt 
10. O.W. Archibold. World vegetation ecology. 1995 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. Jolita Abraitienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, 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: MEAEM004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodologija 
Pavadinimas anglų kalba: Scientific research methodology 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val., savarankiškam darbui 88 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 20 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
...iš jų nuotoliniu būdu 10 Individualios užduoties atlikimas 20 
Pratybos  48 Pasirengimas egzaminui 48 
...iš jų nuotoliniu būdu 20   
Konsultacijos 1   
...iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams pagrindines mokslinių tyrimų metodologijos žinias, ir praktinius 
įgūdžius dirbti mokslinį darbą savarankiškai. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: fenomenologijos ir ekologijos pagrindai; Matematinių statistinių 
metodų taikymas ekologijoje. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 

Studento žinios ir supratimas:  
Studentas supranta supančio pasaulio pažinimo problemas. 
Teorijų, eksperimentų ir praktinės patirties vaidmenį, jų trapumą, neišbaigtumą ir tęstinumą. 
Žino pagrindinius šiuolaikinius požiūrius į mokslo procesą ir raidą bei paradigmų, hipotezių, ir faktų 
vaidmenį moksle. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Moka planuoti mokslinį darbą, formuluoti mokslines hipotezes ir parengti metodiką jos pagrindu 
tyrimų metodiką. 
Sugeba planuoti stebėjimus ir matavimus, apibendrinti tyrimo rezultatus ir daryti išvadas. 
Sugeba parengti mokslinio darbo ataskaitą ir ją pristatyti viešai diskusijai. 
Specialieji gebėjimai: 
Studentas įgyja įgūdžius mąstyti ir spręsti problemas remiantis argumentais, priežastiniais ryšiais ir 
dėsningumais. 
Suformuojami asmeninės pozicijos ir požiūrio gynimo, remiantis moksline argumentacija, pradiniai 
įgūdžiai.  
Vertybės: 
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Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms. 
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
8. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
9. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas;  
10. Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas nesudėtingose situacijose;  
11. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
12. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  
13. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas;  
14. Papildomos literatūros savarankiškos studijos;  

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos 20/48/10 val.: 
Įvadas. Bendros sąvokos  2/4/0 

Pažinimo procesas. Mokslo raida 2/4/0 
Šiuolaikinė mokslo metodologija ir metodai. Mokslinės idėjos ir hipotezės 2/5/0 
Mokslinio tyrimo procesas; problemos ir jų sprendimo paieška; sprendimų medžiai; idėjų bankai; vaizduotė; 
intuicija; kolektyvinė sprendimų paieška 2/5/2 
Mokslinė informacija ir šaltiniai; Mokslinio tyrimo struktūra 2/5/0 
Tyrimo planavimas; imties reprezentatyvumas; imties išdėstymas laike ir erdvėje 2/5/2 
Stebėjimai ir stebėjimų duomenys; duomenų patikimumas; stebėjimų (matavimų) planavimas 2/5/2 
Pagrindiniai tyrimų tipai; Eksperimentai; laboratoriniai bandymai; lauko bandymai; eksperimento vidinis ir 
išorinis tinkamumas; Daugiafaktoris eksperimentas 2/5/2 
Stebėjimų ir eksperimentų rezultatai 2/5/2 
Mokslinio darbo ataskaitos; Pristatymo (pranešimo) parengimas; Darbo pristatymas. Diskusijos 2/5/0 
   Pratybos 48/20/20 val.: 
Moksliniai straipsniai ir jų analizė 5/2/2 
Idėjų generavimas, mokslinė – techninė kūryba 5/2/2 
Hipotezių formulavimas 4/2/2 
 
Tyrimo tikslo ir kintamųjų apibrėžimas 4/2/2 
Tyrimo kintamųjų detalus charakterizavimas 5/2/2 
Tyrimo stebėjimų ir eksperimentų planavimas 5/2/2 
Daugiakriterio optimizavimo eksperimento planavimas 5/2/2 
Tyrimų rezultatų apibendrinimas. Išvadų formulavimas 5/2/2 
Pasirengimas polemikai 5/2/2 
Tyrimo rezultatų pristatymas. Pranešimo parengimas 5/2/2 
 
Dalyko studijų metodai:  

• Paskaitos ir praktiniai darbai akivaizdiniu ir nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje. 
• Paskaitų metu dalyko medžiaga pateikiama skaidrėmis, nuadojant multimedijos įrangą. Diskutuoja 

dėstytojo pateiktos temos arba problemos tema. 
• Praktinių darbų metu vykdo pagal pateiktą užduotį savarankiškai, konsultuojami dėstytojo bei 

kolektyvinėse diskusijose aptardami galimus užduoties sprendimo variantus. Baigę darbą skaito 
trumpus pranešimus, kurie po to aptariami. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
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kaupiamojo vertinimo sistema. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Kontrolinis darbas 0,2 Baigus lab. darbus 
Individuli užduotis 0,2 dalyko studijų pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Baigus dalyko studijas 
 
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 
Perprasti mokslinių 
tyrimų metodologiją, 
jų vykdymo etapus, 
matematinės 
statistikos metodus, 
suvokti  geografinių 
informacinių sistemų 
taikymo ekologiniuose 
tyrimuose principus ir 
būdus 

Studentas supranta supančio 
pasaulio pažinimo problemas, 
teorijų, eksperimentų ir praktinės 
patirties vaidmenį, jų trapumą, 
neišbaigtumą ir tęstinumą. Žino 
pagrindinius šiuolaikinius 
požiūrius į mokslo procesą ir 
raidą bei paradigmų, hipotezių, ir 
faktų vaidmenį moksle.  

Laboratoriniai 
darbai, kurių metu 
atliekamos tipinės 
užduotys 
konsultuojant 
dėstytojui. 

Kontrolinis darbas 

Parinkti mokslinių 
tyrimų metodus, 
reikiamus 
matematinės 
statistikos metodus 
konkretiems tyrimams 
atlikti, tinkamai juos 
suplanuoti ir vykdyti 

Moka planuoti mokslinį darbą, 
formuluoti mokslines hipotezes 
ir parengti metodiką jos pagrindu 
tyrimų metodiką. Sugeba 
planuoti stebėjimus ir 
matavimus, apibendrinti tyrimo 
rezultatus ir daryti išvadas, 
parengti mokslinio darbo 
ataskaitą ir ją pristatyti viešai 
diskusijai. 

Individuali užduotis 
atliekama 
savarankiškai ir 
apibendrinanti 
teorines ir praktines 
žinias. 

Individualios 
užduoties prezentacija 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas 
naujos nežinomos ar 
nuolat kintačios 
aplinkos sąlygomis 

Studentas įgyja įgūdžius mąstyti 
ir spręsti problemas remiantis 
argumentais, priežastiniais 
ryšiais ir dėsningumais. 
Suformuojami asmeninės 
pozicijos ir požiūrio gynimo, 
remiantis moksline 
argumentacija, pradiniai 
įgūdžiai. 

Paskaitos ir 
diskusijos paskaitų 
metu. 

Egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija. Šiauliai: Lucilijus. 2007. 398. 
2. Chalmers A. F. Kas yra mokslas? Vilnius : Apostrofa, 2005.  287 p.   
3. Jackson Sh. L. Research methods and statistics : a critical thinking approach. 2012. 4th edition. 

Wadsworth, USA. 510. 
4. Collins B., Seeney F. Statistical Experiment Design and Interpretation. Chichester [etc.] : Wiley, 1999. 

280. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Scheiner  S. M. and Gurevitch J. Design and Analysis of Ecological Experiments. 2001. Oxford 
University Press, Oxford etc.  
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2. Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai. 1-3 kn. 2001, 2002, 2009. V.: TEV. 
 

Anotacija anglų kalba. Fundamentals of research work. History and philosophy of science. Creativity and 
hypothesis formulation. Variables of research – definition, description. Strategy of observation and 
measurement. Analysis and reasoning. Conclusions. Research report and presentation. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. L. Baležentienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. L. Baležentienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, 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, 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: MEAEM005 
Pavadinimas lietuvių kalba: Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Diversity and protection of hydroecosystems 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: kontaktinio darbo apimtis akivaizdiniu (AB) bei nuotoliniu būdu (NB):  
 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 12 Individualus darbas 25 
Seminarai 16 Pasirengimas egzaminui 55 
... iš jų nuotoliniu būdu 6   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 0   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suformuoti žinių sistemą apie Lietuvos ir pasaulio gėlųjų ir sūriųjų 
hidroekosistemų kilmę, įvairovę, jų stabilumą, funkcionavimo bei atsinaujinimo mechanizmus, gebėjimus 
apibūdinti ir charakterizuoti ekosistemų sudėtį ir struktūrą, jose vykstančius procesus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti baigtos hidrobiologijos, hidroekologijos ir aplinkos 
chemijos studijos. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai) 
Žinios: 
Apibūdinti vandenų ekosistemų struktūrą, sudėtinių dalių ryšius, funkcionavimą bei kaitą besikeičiančiomis 
antropogeninio poveikio aplinkos sąlygomis, ekosistemų taršos procesus. 
Specialieji gebėjimai: 
Įvertinti bei atrinkti vandenų ekosistemų apsaugos priemones, nustatyti ekosistemų taršos prevencijos 
priemones bei parinkti tinkamus aplinkos bioindikacijos metodus. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
Spręsti studijuojamos srities problemas naujoje nežinomoje ar nuolat kintamoje aplinkoje bei plačiuose 
kontekstuose. 
Vertybinės nuostatos: 
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
Meilė gamtai, ekologinio mąstymo puoselėjimas. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: geba analizuoti, vertinti ir apibendrinti hidroekosistemų 
dėsningumus, pokyčius bei prognozes ateičiai, vertinti žmogaus ūkinės veiklos poveikį hidroekosistemos, 
vertinti vandens telkinio bioproduktyvumą, formuluoti išvadas ir apibendrinimus; savarankiškai studijuoti 
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papildomą literatūrą, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
Dalyko turinys: kontaktinio darbo apimtis akivaizdiniu (AB) bei nuotoliniu būdu (NB):  
   Paskaitos:  AB/ Pp/ NB 40/55/12 val. 
Žemės genezė. Gyvybinės sferos. 2/3/0 val. 
Pasaulinio vandenyno hidroekosistema. 2/3/1 val. 
Svarbiausios gyvųjų organizmų grupės bei jų paplitimo zonos. 1/3/1 val. 
Vandens savybių įtaka gyvajam vandenyno pasauliui. 3/4/1 val. 
Vandenyno bioproduktyvumas. 2/4/0 val. 
Šiltųjų ir šaltųjų: Šiaurės, viduržemyninių, Baltijos jūrų hidrobiosistemos. 3/4/1 val. 
Pagrindinės jūros organizmų grupės ir jų geba naudotis energijos rūšimis. 2/3/0 val. 
Gyvieji organizmai priekrantėse ir pakrantėse. 2/3/0 val. 
Gyvūnų biologinė veikla, skirstymas pagal gyvenimo būdą. 1/3/0 val. 
Estuarijų klasifikacija, vandens cheminė sudėtis, maisto medžiagų apytaka ir mitybos grandinės, pagrindiniai 
biotopai, hidrobiontų bendrijų pasiskirstymo dėsningumai. 3/4/1val. 
Šaltiniai: hidrobiontų sistematinės grupės, rūšinės sudėties ir kiekio kitimas per metus. 3/4/1 val. 
Ežerai: makrofitai, fitoplanktonas, zooplanktonas, zoobentosas, ežerų žuvys. 3/3/2 val. 
Upių biocenozių tipai, planktonas, zoobentosas, nektonas. 5/5/2 val. 
Dirbtiniai vandens telkiniai pasaulyje ir Lietuvoje. 4/3/1 val. 
Žmogaus poveikis vandenų taršai, teisinė vandenų apsaugos bazė Lietuvoje. 2/3/0 val. 
Priemonės vandenų taršos mažinimui. 2/3/1 val. 
 
   Pratybos: AB/ Pp/ NB 16/25/6 val. 
Pasaulinio vandenyno tarša. 2/2/3 val. 
Globalios ir lokalios hidroekosistemų ekologinės katastrofos. 2/0/4 val. 
Pagrindinės Baltijos jūros gyvųjų organizmų grupės ir jų geba naudotis energijos rūšimis. 3/0/4 val. 
Pagrindiniai estuarijų biotopai bei hidrobiontų bendrijų pasiskirstymo dėsningumai. 3/0/4 val. 
Pelkių ekosistemos – genezė, būklės, prognozė. 2/0/4 val. 
Laivybos plėtra, problemos ir pasėkmės. 2/2/3 val. 
Vandenų apsaugos teisiniai pagrindai. 2/2/3 val. 
 
Dalyko studijų metodai: Teorinis kursas išdėstoma paskaitų metu naudojant Microsoft PowerPoint programą, 
filmuotą medžiagą. Ištęstinėse ir nuolatinėse studijose dalis dalyko studijų atliekama nuotoliniu būdu, paskaitų 
skaidrės, pratyboms reikalinga pagrindinė mokomoji ir papildoma informacinė medžiaga talpinama 
virtualiojoje mokymosi aplinkoje. Studijų dalyko savarankiško darbo užduotys vertinamos praktinių 
užsiėmimų metu, egzaminų sesijos metu laikomas egzaminas. Praktinių užsiėmimų metu studentai 
individualiai pasisako bei diskutuoja, naudodami įvairią vizualiąją informaciją. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 
Dalyko žinios vertinamos dešimties balų kriterine kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už atliktus 
praktikinius darbus ir teorines žinias, kurios tikrinamos kontrolinio darbo ir egzamino metu. 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.  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
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Kontrolinis darbas 0,25 Semestro viduryje 
Darbas seminarų metu 0,15 Po kiekvieno 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 

Turėti žinių apie  
sausumos, vandenų bei 
antropogenizuotų 
ekosistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, 
funkcionavimą bei kaitą 
besikeičiančiomis 
ntropogeninio poveikio 
aplinkos sąlygomis, 
ekosistemų taršos 
procesus, aplinkos 
bioindikacijos metodus 

hidroekosistemų 
sudėtis ir struktūra; 
vykstantys procesai 
bei jų dinamika; 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

antropogeninio 
poveikio vandens 
ekosistemoms pobūdį; 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

vandens ekosistemų 
įvairovę; 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Įvertinti bei atrinkti 
sausumos, vandenų bei 
antropogenizuotų 
ekosistemų apsaugos 
priemones, nustatyti 
ekosistemų taršos 
prevencijos priemones 
bei parinkti tinkamus 
aplinkos bioindikacijos 
metodus. 

apibūdinti veiksnius, 
lemiančius 
hidroekosistemų 
pajėgumą 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

apibūdinti 
pagrindinius 
hidrekosistemų tipus 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

įvertinti pagrindinius 
hidroekosistemų 
apsaugos būdus 

Pratybos, diskusijos Praktinių užduočių 
pateikimas, probleminiai 
klausimai 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujoje 
nežinomoje ar nuolat 
kintamoje aplinkoje bei 
plačiuose kontekstuose. 

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: 
 
Raškauskienė A. 2008. Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga: mokomoji knyga. [Elektroninis išteklius]. 
http://www.lzuu.lt/nm/l-projektas/hidro/titlas.htm 
Sinkevičius S. 2000. Epikontinentinės jūros ekologija. V. 196 p. 
Žaromskis R. 1996. Okeanai, jūros, estuarijos. V. 293 p. 
Baltijos jūros aplinkos būklė, 2003. 143 p. 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
Baltijos jūros regiono darbotvarkė XXI amžiui. 1997.  24 p. 
Dobson M., Frid C. 1998. Ecology of Aquatic systems. 222 p. 
Herring P. 2011. The biology of deep ocean. 314 p. 
Tumas R., 2003. Vandens ekologija. K. 352 p. 
Žaromskis R., 1987. Vandenynas ir mes. 226 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 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: MEAEM006 
Pavadinimas lietuvių kalba: Antropogeninės ekosistemos 
Pavadinimas anglų kalba: Anthropogenic ecosystems 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 25 
Seminarai 16 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suteikti žinių sistemą apie antropogenines ekosistemas, kaip svarbią 
regiono sistemos dalį. Suformuoti žinių sistemą apie antropogeninių ekosistemų daromą įtaką šalies atskirų 
regionų tvarumui dabartyje bei istoriniame kontekste. Suteikti žinių apie antropogeninių ekosistemų tvarumo 
dinamiškumą ir jo priežastis. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti išklausyti Bendrosios ekologijos, Dirvotyros, Augalų 
biologijos, Hidrobiologijos, Specialiosios ekologijos, Agrotechnologijos ir aplinkos apsaugos, Tvariosios 
miškininkystės studijų dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai 
Žinios: 
Samprata apie antropogeninių ekosistemų kategorijas bei procesus, antropogeninės ekosistemos ir aplinkos 
apsaugos principus ir tikslus. 
Specialieji gebėjimai: 
Apibūdinti veiksnius lemiančius atskirų šalies regionų antropogeninių ekosistemų tvarumą. 
Apibūdinti atskirų regionų antropogeninių ekosistemų ir miško ekosistemų išauginamą fitomasės kiekį. 
Įvertinti antropogeninių ekosistemų daromą įtaką regiono tvarumui. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Antropogeninių ekosistemų tvarumo ir dinamiškumo sąvokų 
supratimas ir vartojimas. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas ir taikymas situacijose. Išvadų ir 
apibendrinimų formulavimas. Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  40/55 val. 

1. Antopogeninių ekosistemų samprata ir raida, augalų ir gyvūnų domestikavimas. Antropogeninių 
ekosistemų raida Lietuvoje. 8/10 val. 
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2. Pasaulinės žemdirbystės sistemos, pagrindiniai jų bruožai, įtaka antropogeninėms ekosistemos. 4/5 val. 
3. Žalioji revoliucija, jos įtaka žemdirbystės sistemoms ir antopogeninių ekosistemų kaitai. Genetškai 

modifikuotų organizmų reikšmė ir įtaka agroekosistemoms. 8/10 val.  
4. Antropogeninių ekosistemų produktyvumo bei plotų kitimo poreikis ir tendencijos. 4/6 val. 
5. Antropogeninės ekosistemos skirtinguose mūsų šalies regionuose. Agrarinių ir miško teritorijų plotų 

pasiskirstymas atskiruose regionuose. 4/6 val.  
6. Regiono ir agroekosistemų dinamiško tvarumo sampratos. Regiono tvarumą nulemiantys veiksniai. 4/6 

val.  
7. Ekologiškai jautrių ir našių, sukultūrintų dirvožemių agroekosistemų tvarumo vertinimas. 4/6 val.  
8. Aukštos žemdirbystės kultūros ūkiuose išauginamo fitomasės kiekio palyginimas su miško ekosistemų 

fitomasės kiekiu. 4/6 val. 
 

   Pratybos:  16/25 val. 
1. Miško ir agrocenozių išauginamos fitomasės kiekių vertinimas šalies stacionarinių tyrimų pagrindu. 

4/7 val.  
2. Skirtingų žemdirbystės sistemų įtaka agroekosistemų prosduktyvumui ir tvarumui. 4/6 val. 
3. Klimato ir dirvožemių potencialo lyginamasis panaudojimas žemės ūkyje. 4/6 val. 
4. Atskirų rajonų ž. ū. kultūrų derlingumo ir plotų kartoschemų sudarymas naudojantis STD duomenimis 

ir GIS programomis .4/6 val. 
 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, tendencijos, 
diskusijos paskaitų metu, studentų prezentacijos nagrinėjama tema paskaitų metu, seminarų metu analizuojama 
šalies mokslo įstaigose sukauptų tyrimų duomenys, probleminės situacijos dabartyje ir istoriniame kontekste, 
atsakymai į probleminius klausimus. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos dešimties balų 
kriterine kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už dalyvavimą pratybose ir teorines žinias, kurios tikrinamos 
kontrolinio darbo ir egzaminavimo metu. 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 - kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas. 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 

Seminarai 0,25 Po kiekvieno pratybų užsiėmimo 
Kontrolinis darbas 0,15 Semestro metu 
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 

Turėti žinių apie 
sausumos, vandenų 
bei antropogenizuotų 

Žinos apie 
antropogenizuotų 
ekosistemų ir miško 

Paskaitos, prezentacijos, 
diskusijos, seminarai. 

Probleminiai klausimai, 
trumpi klausimai,  
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ekosistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, 
funkcionavimą bei 
kaitą 
besikeičiančiomis 
antropogeninio 
poveikio aplinkos 
sąlygomis, ekosistemų 
taršos procesus, 
aplinkos 
bioindikacijos 
metodus 

ekosistemų daromą įtaką 
regiono tvarumui, jų 
ekologinius dėsningumus 
ir informacijos apykaitą 
jose, apie ekologinius 
veiksnius. 
Žinos apie 
antropogeninių 
ekosistemų būklę, 
tendencijas ir apsaugą, 
aplinkos apsaugos 
valdymo bei 
konsultavimo 
mechanizmus. 

Paskaitos, prezentacijos, 
diskusijos, seminarai. 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai. 

Įvertinti bei atrinkti 
sausumos, vandenų 
bei antropogenizuotų 
ekosistemų apsaugos 
priemones, nustatyti 
ekosistemų taršos 
prevencijos priemones 
bei parinkti tinkamus 
aplinkos 
bioindikacijos 
metodus 

Gebės palyginti 
išauginamą fitomasės 
kiekį antropogenizuotų 
ekosistemų ir miško 
ekosistemų tiksliųjų 
stacionarinių tyrimų 
pagrindu dabartyje. 

Paskaitos, prezentacijos, 
diskusijos, seminarai. 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai. 

Remiantis statistiniais 
duomenimis įvertinti 
gaminamos fitomasės 
kiekį antropogeninių ir 
miško ekosistemų 
istoriniame kontekste. 

Paskaitos, prezentacijos, 
diskusijos, seminarai. 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai. 

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

Pokalbiai. Klausimai, probleminiai 
klausimai. 

Atsakomybė ateities 
kartoms; 
Atsakomybė už atliekamą 
darbą. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai. 

Ekologinio mąstymo 
puoselėjimas, 
nusiteikimas taupiai, 
kultūringai, taikiai ir 
sveikai gyventi 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai. 

Klausimai, probleminiai 
klausimai. 

 
 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. ECOSLIT programa. Lietuvos valstybinė programa. Regioninio vystymosi ekologinis tvarumas 
istoriniame kontekste. V. 1995. 142 p. 

2. Tausojanti plėtra informacinėje visuomenėje. Pranešimų tezės. V. 2000. 81 p. 
3. Sinkevičius S. Globalioji ekologija.V. 2012. 327 p.  
4. Bumblauskis T., Kairiūkštis L., Mikšys V., Raguotis A., Tamošaitis J., Biomasės biologiniai ištekliai: 

biomasės ir mortmasės balansas ir kitimo dėsningumai poledynmetyje. Lietuvos ekologinis tvarumas 
istoriniame  kontekste.  (Kolektyvinė  mokslo  monografija,  red.  L.  Kairiūkštis,  Z.  Rudzikas) 
Vilnius: LMA leidykla, 1999. 64 p. 
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5. Bučienė A. Žemdirbystės sistemų ekologiniai ryšiai. Klaipėda, 2003. 176 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje. V. 1963. 274 p. 
2. Geografijos metraštis. 31 t. V. 1998. 294 – 306 p. 
3. Girininkas A. Neolitizatcijos proceso ypatumai Lietuvoje. Lituanistica, 2004. T 58, Nr 2. P 22-38  
4. Žemės išteklių naudojimas Lietuvoje žemės reformos ir perėjimo į rinką laikotarpiu. Klaipėda. 1998. 

75 p. 
5. Jain H.K. Green revoliution-history, impact and future. Studium Press LLC, 2010. 256 p. 
6. Urban E. The Rural Landscapes of Europe: How Man has Shaped European Nature. 2009. 383 p. 
7. Newton P.C.D., Carran A. R., Edwards G.R., Niklaus P. A. Agroecosystems in a changing climate. 

CRC press, 2006. 364 p. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. N. Maršalkienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė:  lekt. dr. N. Maršalkienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
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 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: MEAEM007 
Pavadinimas lietuvių kalba: Gamtotvarka 
Pavadinimas anglų kalba: Nature management 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Pratybos 16 Individuali užduotis  25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Supažindinti su gamtos objektų tvarkymo reikalingumu, buveinių tvarkymo būdų ir 
priemonių planavimu ir taikymu. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti augalų biologijos, stuburinių ir bestuburių 
biologijos, biologinės įvairovės apsaugos ir bendrosios ekologijos kursai. 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios:   
1. Apibūdinti gamtotvarkos principus ir būdus. 
2. Nustatyti apsaugos prioritetus. 
Specialieji gebėjimai: 
1. Parengti gamtotvarkos planus saugomoms teritorijoms. 
Bendrieji gebėjimai: 
1. Spręsti problemas. 
2. Taikyti informacines technologijas. 
3. Sisteminti informaciją. 
4. Įdomiai paruošti ir pristatyti pranešimus. 
5. Strategiškai mąstyti. 
Vertybės: 
1. Atsakomybė ateities kartoms. 
2. Pagalba silpnesniam. 
3. Pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti. 
4. Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas 
ir integravimas su kitų studijų dalykų žiniomis. Mokslinių ir sudėtingų praktinių problemų identifikavimas, 
mokslinė diskusija, sprendimas; Savarankiškų pratybos darbų atlikimo kokybė. 

Dalyko turinys: 
Paskaitos (40/55 val.):  

1. Gamtotvarkos samprata ir pagrindiniai principai. 4/6 val. 
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2. Gamtotvarkos planavimas. 3/5 val. 
3. Vandenų buveinių tvarkymo ir rūšių valdymo ypatybės. 4/7 val. 
4. Smėlynų buveinių tvarkymo ir rūšių valdymo ypatybės. 4/6 val. 
5. Pievų buveinių tvarkymo ir rūšių valdymo ypatybės. 6/7 val. 
6. Pelkių buveinių tvarkymo ir rūšių valdymo ypatybės. 6/7 val. 
7. Miškų buveinių tvarkymo ir rūšių valdymo ypatybės. 6/7 val. 
8. Saugomų teritorijų tvarkymas ir valdymas. 6/8 val. 
9. Gamtosauginis auditas ir saugomų teritorijų tvarkymo efektyvumo vertinimas. 1/2 val. 

Pratybos: 
1. Buveinių ir rūšių palankios apsaugos būklės nustatymas. 8/20 val. 
2. N teritorijos gamtotvarkos priemonių planavimas. 8/25 val. 
 
Dalyko studijų metodai: Paskaitos, studentų prezentacijų pristatymas, atvejo studija, diskusijos, individuali 
užduotis. Studentai turės pristatyti prezentaciją paskirta tema, analizuojant pateikiamą informaciją, įtraukiant 
kitus studentus į diskusiją. Paskaitų metu bus nagrinėjami konkretūs atvejai ir probleminės situacijos apie 
gamtinių kompleksų tvarkymą. 
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 0,1 Viduryje semestro 
Individuali užduotis 0,3 Pabaigus paskaitų kursą 
Egzaminas 0,6 Pabaigus paskaitų kursą 
Prezentacija bus vertinama pagal jos turinį/atitikimą temai ir skaidrių kokybę. Prezentacijos pristatomos 
pratybų metu. Individuali užduotis bus vertinama pagal jos atlikimo kokybę ir atsakant į žodinius klausimus. 
Egzaminas bus 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 

Išsiaiškinti 
gamtotvarkos 
principus ir būdus 
 

Apibūdinti gamtotvarkos 
principus ir būdus 

Paskaitos, atvejo studija, 
diskusijos, individuali 
užduotis 

Egzaminas, atlikimo 
kokybė ir atsakymai į 
žodinius klausimus 

Nustatyti apsaugos 
prioritetus 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
atvejo studija, diskusijos 

Egzaminas, prezentacijos 
kokybė 

Parengti gamtotvarkos 
planus saugomoms 
teritorijoms 

Parengti gamtotvarkos 
planus saugomoms 
teritorijoms 

Paskaitos, individuali 
užduotis 

Egzaminas, atlikimo 
kokybė ir atsakymai į 
žodinius klausimus 

Individualaus ir 
komandinio darbo 
įgūdžiai (informacijos 
paieškos ir jos 
taikymo, mokslinės ir 
praktinės veiklos 
planavimo, vykdymo 
ir vertinimo, 
komunikavimo, 
komandinio darbo). 

Spręsti problemas 
Paskaitos, diskusijos, 
individuali užduotis 

Atlikimo kokybė ir 
atsakymai į žodinius 
klausimus 

Taikyti informacines 
technologijas 

Studentų prezentacijų 
pristatymas, individuali 
užduotis 

Atlikimo kokybė ir 
atsakymai į žodinius 
klausimus 

Sisteminti informaciją Studentų prezentacijų 
pristatymas 

Prezentacijos kokybė 

Įdomiai paruošti ir 
pristatyti pranešimus 

Studentų prezentacijų 
pristatymas 

Prezentacijos kokybė 

Strategiškai mąstyti Paskaitos, individuali Atlikimo kokybė ir 
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užduotis atsakymai į žodinius 
klausimus 

Meilė gamtai, 
ekologinio mąstymo 
puoselėjimas 

Atsakomybė ateities 
kartoms 

Paskaitos, individuali 
užduotis 

Atlikimo kokybė ir 
atsakymai į žodinius 
klausimus 

Pagalba silpnesniam 
Paskaitos, individuali 
užduotis 

Atlikimo kokybė ir 
atsakymai į žodinius 
klausimus 

Pagarba gamtai kaip 
neatsiejamai mūsų 
gyvenimo aplinkai, kurią 
būtina saugoti ir tausoti 

Paskaitos, atvejo studija, 
diskusijos, individuali 
užduotis 

Atlikimo kokybė ir 
atsakymai į žodinius 
klausimus 

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

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

Diskusijos, individuali 
užduotis 

Atlikimo kokybė ir 
atsakymai į žodinius 
klausimus 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Ausden M. Habitat management for conservation. A handbook of techniques. Oxford, 2007.  
Kai kurių Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinių tvarkymo rekomendacijos. V., 2006.  
Mierauskas P. Gamtotvarka. V., 2009.  
Stončius D., Treinys R., Mierauskas P. Gamtotvarkos vaidmuo saugant biologinę įvairovę. V., 2001.  
Papildomi mokymosi šaltiniai:  
Alexander M. (ed.). Management planning for nature conservation. A theoretical basis and practical guide. 
Springer-Verlag, 2007. 
Boyce M. and Haney A. (ed.). Ecosystem management. New Haven and London, 1997. 
Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vilnius, 2001 
Lietuvos fauna. Paukščiai. T.1-2. 
Rašomavičius V. (red.). Lietuvos raudonoji knyga. V., 2007. 
 
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 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:MEAEM008 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos politika 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental policy 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Seminarai 16 Pasirengimas individualiai užduočiai 25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2 Viso val. savarankiškam darbui 100 
Viso val. kontaktiniam darbui 60   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: dalyko tikslas supažindinti su aplinkos politika Europos Sąjungoje ir jos įgyvendinimu 
Lietuvoje, formuoti integralų požiūrį į aplinkos problemas ir jų sprendimą, skleisti ES patirtį ir formuoti 
šiuolaikines nuostatas sprendžiant nacionalines aplinkos problemas. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti baigtos taršos sklaidos procesų ekosistemose ir 
gamtotvarkos mokslinio lygio dalykų studijos. 
 
Dalyko studijų rezultatai: jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai). 

Žinios: 
Paaiškinti aplinkos politikos koncepcijas, principus ir priemones. 
 

Specialieji gebėjimai: 
Įvertinti aplinkos politikos koncepcijas ir pagrįsti jas įgyvendinančias priemones, naudojantis ES ir kitų šalių 
pažangiais pasiekimais aplinkosaugos srityje. 
Socialiniai gebėjimai: 
Spręsti aplinkos politikos srities problemas naujoje nežinomoje ar nuolat kintamų teisės aktų aplinkoje bei 
plačiuose kontekstuose. 

Asmeninai gebėjimai: 
Pažinti ir kritiškai vertinti aplinkos teisines naujoves, pagrįsti daromas išvadas, jas tinkamai pristatyti įvairaus 
išsilavinimo suinteresuotiems asmenims; individualaus darbo įgūdžiai (informacijos paieškos ir jos taikymo, 
komandinio darbo). 

Vertybinės nuostatos: 
Teigiamas požiūris į kūrybingą, rūpestingai planuojamą, kokybiškai atliekamą darbą, ekologinio mąstymo 
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puoselėjimas. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: dalyko studijas baigęs studentas geba kokybiškai analizuoti ir 
vertinti Europos Sąjungos ir Lietuvos aplinkos politikos tendencijas ir raidą, veiklos metodus jai įgyvendinti, 
turi pakankamai žinių apie poveikio aplinkai vertinimą, taršos valdymo ir atliekų tvarkymą, gamtos ir 
bioįvairovės apsaugą, genetiškai modifikuotų organizmų ir maisto saugumo užtikrinimo politiką Lietuvoje ir 
ES šalyse. 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40/55 val. 

• Aplinkos politikos principai ir nuostatos. ES aplinkos apsaugos politikos raida, pagrindiniai teisiniai 
aplinkos apsaugos reikalavimai, jų įgyvendinimas Lietuvoje (4/7 val.); 

• Aplinkos politikos įgyvendinimo struktūra ES ir Lietuvoje (6/6 val.); 
• Aplinkos politika ir darnusis vystymasis. Poveikio aplinkai vertinimo reikalavimai. Atliekų tvarkymo 

politika (4/6 val.); 
• Ekosistemų apsaugos politika (6/6 val.); 
• Pramonės taršos valdymo politika. Aplinkos cheminės taršos reguliavimas (4/6 val.); 
• Genetiškai modifikuotų organizmų politika. Aplinkos triukšmo valdymo politika (4/6 val.);. 
• Agroaplinkosauga bendrojoje žemės ūkio politikoje. Agroaplinkosaugos priemonės ir jų finansavimas 

(4/6 val.); 
• Tarptautinio bendradarbiavimo formos aplinkos politikos srityje (4/6 val.); 
• Visuomenės dalyvavimas priimant aplinkosaugos sprendimus. Visuomenės informavimas (4/6 val.); 

Seminarai: 16/25 val. 
Parengti pasirinktos ES šalies aplinkos politikos pristatymą, rezultatus lyginant su Lietuvos aplinkos politikos 
aspektais. 
Dalyko studijų metodai: Teorinis paskaitų kursas pateikiamas Mikrosoft Power Point programa. Individuali 
užduotis pristatoma paskaitų metu, kartu diskutuojant pateiktos medžiagos klausimais. Dalyko žinios 
vertinamos 10 balų sistemoje už atliktą individualią užduotį ir teorines žinias (egzaminas). Rezultatai balais 
dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis  0,3 Semestro eigoje 
Dalyvavimas diskusijose 0,1 Semestro eigoje 
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 

Perprasti aplinkos politikos 
koncepcijas, principus ir 
priemones 

Aplinkos politikos istorija, 
struktūra, kitimo tendencijos, 
kitų politikos sričių įtaka  

Paskaitos, diskusijos Probleminiai 
klausimai, 
diskusijos 

Teisiniai aplinkos apsaugos 
dokumentai 

Paskaitos, diskusijos, 
individualių užduočių 
pristatymas 

Probleminiai 
klausimai, 
diskusijos 

Įvertinti aplinkos politikos Aplinkos oro valdymo Paskaitos, diskusijos, Probleminiai 
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koncepcijas ir pagrįsti 
priemones  

politika, monitoringo 
įgyvendinimo prielaidos, 
priemonės 

individualių užduočių 
pristatymas 

klausimai, 
diskusijos 

Vandenų valdymo politika, 
Bendroji vandens politikos 
direktyva: tikslai ir 
įgyvendinimas 

Paskaitos, diskusijos, 
individualių užduočių 
pristatymas 

Probleminiai 
klausimai, 
diskusijos 

Agroaplinkosauga bendrojoje 
žemės ūkio politikoje. 
Agroaplinkosaugos 
priemonės ir jų finansavimas 

Paskaitos, diskusijos, 
individualių užduočių 
pristatymas 

Probleminiai 
klausimai, 
diskusijos 

Supažindinti su tarptautinio 
bendradarbiavimo 
formomis aplinkos 
politikos srityje Pristatyti 
visuomenės dalyvavimo ir 
įtakos aplinkos politikos 
formavime. 

Tarptautinio 
bendradarbiavimo formos, 
priimami dokumentai,  

Paskaitos, diskusijos, 
individualių užduočių 
pristatymas 

Probleminiai 
klausimai, 
diskusijos 

Visuomeninių organizacijų, 
politinių, visuomeninių 
judėjimų įtaka aplinkos 
politikos strategijų 
įgyvendinimui 

Paskaitos, diskusijos, 
individualių užduočių 
pristatymas 

Probleminiai 
klausimai, 
diskusijos 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Rutkovienė V. Aplinkos apsauga. Aplinkos politikos aspektai. Mokomoji knyga, Kaunas 2009;  
2. Institutions and sustainability :political economy of agriculture and the environment - essays in honour 

of Konrad Hagedorn, 2009; 
3. I. Lazdinis ir kt . Aplinkos politika ir valdymas“, Vilnius, 2008; 
4. Z. Veckus “Aplinkos apsaugos politika ir teisė“, Vilnius 2007; 
5. Gražuleviciene R. Aplinkos politika. Kaunas, 2004; 
6. Europos teisinė informacija: http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Internetinės ES šalių prieigos. 
2. www.am.lt; 
3. Serialinis žurnalas „Aplinka ir aš“, Kultūros idėjų centras, nuo 2012. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. D. Šileikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. D. Šileikienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: lekt. dr. D. Šileikienė, 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 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: MEAEM009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Augalų įvairovė ir apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Plant diversity and protection 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
Pratybos 16 Individuali užduotis 25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti teorinių augalų įvairovės bei apsaugos žinių ir gebėjimų įvertinti augalų 
apsaugos priemones. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Augalų biologijos, mikologijos, ekologijos pagrindai. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
Žinios:   
Charakterizuoti pagrindinių stuomeningų augalų grupes; 
Apibūdinti augalų savybes ir paplitimą; 
Apibūdinti ūkiniu bei gamtosauginiu požiūriu svarbias rūšis. 
Specialieji gebėjimai: 
analizuoti augalų ekologines savybes; 
numatyti žmogaus veiklos poveikį augalų įvairovei; 
įvertinti augalų apsaugos būdus ir priemones. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:  
Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
Vertybės: 
Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms. 
Gamtą tausojančio ūkininkavimo tradicijų puoselėjimas. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste, Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas 
su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 40/55 val. 
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Stuomeninių (Cormobionta, syn. Tracheobionta) augalų (Plantae) įvairovė. Brijūnai (Briophyta), pataisūnai 
(Lycopodiophyta), asiūklūnai (Equisetophyta), šertvūnai (Polypodiophyta), pušūnai (Pinophyta), magnolijūnai 
(Magnoliophyta). Bendroji skyrių, klasių, poklasių charakteristika (4/5); 
Svarbiausių šeimų gausumo, paplitimo, morfologinė bei dauginimosi charakteristika (4/5); 
Augalų įvairovės matavimas ir ilgalaikis stebėjimas. Augalų įvairovės kartografavimas (4/5);  
Ekologinių savybių nagrinėjimas šeimos, svarbiausių rūšių (ūkiniu, gamtosauginiu aspektu) lygmenyje (2/5);  
Augalų įvairovė laike ir erdvėje. Augalų savybės, sąlygojančios jų plitimą (4/5);  
Rūšių gausumo bei jų išplitimo Žemėje svarbiausios sąlygos (4/6); 
Augalų populiacijų ekologija. Populiacijos ir evoliucija. Rūšių įvairovės paleobiologiniai aspektai (4/6);. 
Pasaulio augalų kilmės centrai. Išnykusios rūšys, išnykimo priežastys. Retosios augalų rūšys, jų augaviečių 
ypatumai (4/6);  
Chemosistematika, augalų gaminamų medžiagų įvairovė ir apsauga. Morfologinės, anatominės, fiziologinės 
bei biocheminės augalų savybės, nulemiančios jų taikomąją reikšmę (4/6); 
Svarbiausi maistiniai, pašariniai, pluoštiniai, statybiniai, vaistiniai, nuodingieji ir dekoratyviniai augalai (4/6). 
   Pratybos: 16/25 val. 
Svarbiausių stuomeninių augalų klasių, poklasių, šeimų gausumo, morfologinė, ekologinė, biocheminė 
charakteristika (10/16); 
Augalų įvairovės ir jos apsaugos Lietuvoje ir pasaulyje problemos (6/9). 
 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, dalyko medžiaga pateikiama skaidrėmis, naudojant multimedijos įrangą. 
Diskutuoja dėstytojo pateiktos temos arba problemos tema.pratybos nurodytomis tematikomis, pranešimo 
parengimas ir pristatymas pagal pasirinktą individualią užduoti, diskusijos. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Dalyko studijų viduryje 
Atsiskaitymas už pratybas (prezentacija) 0,2 Dalyko studijų pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Baigus dalyko studijas 
 
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 pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo, tvarkymo 
bei darnaus vystymo bei 
aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 

Charakterizuoti 
pagrindinių 
stuomeningų augalų 
grupes; 
Apibūdinti augalų 
savybes ir paplitimą; 
Apibūdinti ūkiniu bei 
gamtosauginiu požiūriu 
svarbias rūšis. 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pritaikyti augalų 
įvairovės ir apsaugos 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 

analizuoti augalų 
ekologines savybes; 

Pratybos, individualios 
užduoties rengimas 

Klausimai, prezentacija 

numatyti žmogaus 
veiklos poveikį augalų 
įvairovei; 

Pratybos Klausimai, probleminiai 
klausimai 
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aplinkosauginėje 
veikloje. 

įvertinti augalų 
apsaugos būdus ir 
priemones. 

Pratybos Klausimai, prezentacija 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas 
naujoje ar nuolat 
kintančioje aplinkoje. 
Individualaus ir 
komandinio darbo 
įgūdžiai. 
Savarankiškai mokytis ir 
nuolat tobulėti. 
Gamtos išteklių 
vertinimas, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, technologijas, 
procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Atsakomybė už 
atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 
Gamtą tausojančių 
tradicijų puoselėjimas. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Gaston K J, Spicer J I. Biodiversity: an Introduction. Blackwell Publishing, 2004. 
2. Taxonomy and Plant Conservation. E. Leadlay (Ed), S. Jury (Ed). Cambridge University Press, 2006. 
3. Lietuvos Raudonoji knyga. Vilnius, 2007. http://www.raudonojiknyga.lt/index.php 
4. Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas. Vilnius, AM. 

1996. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Gudžinskas Z. Lietuvos induočiai augalai. Vilnius. 1999. 212. 
2. Hilty, J. A., Lidicker W. Z., Merenlender A. M.  Knyga   Corridor ecology : the science and practice of 

linking landscapes for biodiversity conservation.  Washington, D.C. : Island press, 2006. 
3. Invasive plant species of the world: a reference guide to environmental weeds. E. Weber, CABI 

Publishing, 2003. 
4. World Spice Plants: Economic Usage, Botany, Taxonomy. J Seidemann (Ed.). Springer. 2005. 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. L. Baležentienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: nėra. 
Aprašą parengė: doc. dr. L. Baležentienė, 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 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: MEMBM001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga 
Pavadinimas anglų kalba: Vertebrate animal diversity and conservation 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Kontrolinis darbas 20 
Seminarai 16 Individualus darbas 25 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 55 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamas 
 
Studijų dalyko tikslas:  

Suteikti būsimiems taikomosios ekologijos magistrams įvairiapusiškas stuburinių gyvūnų įvairovės ir 
apsaugos kompetencijas. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  

Reikalingos bendrosios ekologijos ir stuburinių biologijos žinios.  

Dalyko studijų rezultatai:  
1. Žinos stuburinių gyvūnų įvairovę ir sistematinį pasiskirstymą Lietuvoje, Europoje ir pasaulio 

biogeografinėse zonose.  
2. Gebės įvertinti stuburinių gyvūnų rūšių statusą, jų apsaugos galimybes ir priemones.  
3. Mokės savo žinias pritaikyti praktikoje saugant stuburinių gyvūnų populiacijas ir tvarkant jų gyvenamąją 

aplinką. 
4. Modulis ugdo meilę ir pagarbą Lietuvos miškų gyvūnijai ir skatina siekti racionalaus gyvūnijos išteklių 

tvarkymo. 
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
2. Studijų dalyko turinyje įvardintų žinių įsisavinimas;  
3. Pasirengimo bei dalyvavimo seminaruose kokybė;  
4. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:40/55 val. 
1. Stuburinių gyvūnų įvairovės tyrimų ir apsaugos istorija, situacija Lietuvoje ir pasaulyje (2/3); 
2. Stuburinių gyvūnų biologinė ir ekologinė charakteristika (2/4); 
3. Varliagyvių, roplių, paukščių ir žinduolių sistematinė įvairovė Lietuvoje ir Europoje (3/4); 
4. Stuburinių gyvūnų pasiskirstymas pasaulio biogeografinėse zonose (3/4); 
5. Stuburinių gyvūnų vaidmuo gamtoje. Reikšmė žmogui (3/4); 
6. Stuburinių gyvūnų gyvenamosios aplinkos gerinimas (3/4); 
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7. Pagrindiniai stuburinių gyvūnų gausos vertinimo metodai ir būdai (3/4); 
8. Tarptautinės apsaugos konvencijos ir stuburinių gyvūnų apsauga Lietuvoje (3/4); 
9. Rūšių apsauga nuo tiesioginio naikinimo, Raudonosios knygos vaidmuo saugant stuburinius gyvūnus (3/4); 
10. Rūšių gyvenamosios aplinkos apsauga. Buveinių apsauga (3/4); 
11. Stuburinių gyvūnų rūšių ex-situ apsaugos vaidmuo (3/4); 
12. Stuburinių gyvūnų apsaugai skirtos saugomos teritorijos, jų klasifikavimas, paskirtis ir ūkininkavimo 

reglamentas (3/4); 
13. ES saugomų teritorijų tinklas NATURA 2000, saugomų vertybių monitoringas (3/4); 
14. Pasyvioji ir aktyvioji gamtosauga, gamtotvarkinis planavimas (3/4). 

 
  Seminarų temos: 16/25 val. 

1. Lietuvoje ir ES saugomų rūšių apsauga bei populiacijų būklė (4/6); 
2. Stuburinių gyvūnų įvairovė pasaulio biogeografinėse zonose (4/7); 
3. Tarptautiniai stuburinių gyvūnų ekologijos bei apsaugos tyrimai (4/6); 
4. Biotechninių ir apsaugos priemonių taikymas stuburiniams gyvūnams (4/6); 

 
Dalyko studijų metodai:  

Paskaitos vyksta naudojant multimediją, gyvūnų įvairovės ir apsaugos ypatybės vizualizuojamos 
trumpais filmuotos medžiagos intarpais. Paskaitų metu vyksta diskusijos, aptariami konkretūs inventorizavimo 
pavyzdžiai. Dalį medžiagos studentai įsisavina savarankiškai bei perteikia kitiems seminarų metu. Seminarų 
metu pristatoma iš Lietuvos mokslinių šaltinių bei užsienio mokslinių straipsnių surinkta informacija apie 
svarbių mokslių tyrimų rezultatus. Šios užduotys skatina magistrantų kūrybiškumą bei iniciatyvumą, išryškina 
motyvaciją studijuojamu dalyku. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Seminaro vertinimas 0,4 Seminaro metu 
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 

Išsiaiškinti stuburinių 
gyvūnų įvairovės ir 
apsaugos pagrindines 
teorijas, principus, 
būdus bei sistemas 

Žinos stuburinių gyvūnų 
įvairovę ir sistematinį 
pasiskirstymą Lietuvoje, 
Europoje ir pasaulio 
biogeografinėse zonose.  

Vizualizuotos paskaitos ir 
diskusijos ieškant realių 
problemų sprendimo. 

Vertinama egzamino 
raštu metu. 

Sugebėti įvertinti 
stuburinių gyvūnų rūšių 
statusą, jų apsaugos 
galimybes ir priemones. 

Seminaro metu aptariant 
aktualius klausimus. 

Vertinama seminaro 
metu. 

 
Pritaikyti stuburinių 
gyvūnų įvairovės ir 

apsaugos pagrindines 
teorijas, principus, 
būdus bei sistemas 
aplinkosauginėje 

veikloje 

Mokės savo žinias 
pritaikyti praktikoje 
saugant stuburinių 
gyvūnų populiacijas ir 
tvarkant jų gyvenamąją 
aplinką. 

Visų užsiėmimų metu 
aptariant konkrečius 
pavyzdžius 

Vertinama viso kurso ir 
visų atsiskaitymų metu 

Spręsti studijuojamos Modulis ugdo meilę ir Visi aukščiau išvardinti Vertinama viso kurso ir 
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srities problemas 
naujos nežinomos ar 
nuolat kintančios 
aplinkos sąlygomis 

pagarbą laukinei 
gyvūnijai ir skatina siekti 
racionalaus jos išteklių 
tvarkymo. 
 

metodai visų atsiskaitymų metu 

Pažinti ir kritiškai 
vertinti studijuojamos 
srities naujoves, 
efektyviai veikti 
neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti 
daromas išvadas ir jas 
tinkamai pateikti 
įvairaus išsilavinimo 
suinteresuotiems 
asmenims 

Suformuoti vertybines 
nuostatas 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 
Savigarba bei pagarba 
kitam asmeniui, 
intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas 
Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą 
Mokslinės etikos normų 
laikymasis  
Meilė gamtai, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

 
Pagrindiniai 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. Feldhamer, G. et al. Mammalogy. McGrave Hill, 2003. 
3. Gill, F.B. Ornithology. Palgrave, 2006. 
4.   Lietuvos fauna. Paukščiai. 1 ir 2 t. V.: Mokslas, 1990, 1991. 
5.   Lietuvos fauna. Žinduoliai. V.: Mokslas 1988. 
6.   Lietuvos raudonoji knyga. V.: Lututė, 2007 
7.   Linzey, D. Vertebrate Biology. McGraw-Hill 2001. 
8.    Maintaining biodiversity in forest ecosystems ; edited by Malcolm L. Hunter. Cambridge, UK : Cambridge 

university press, 2001. xiv, 698 p. 
9. Perrins, C.M., Birkhead, T.R. 1983. Avian ecology. Chapman & Hall, New York. 
10. Perrins, C.M.,The new encyclopedia of birds. Oxford Univ. press. 2003 
11. The encyclopedia of mammals / edited by David W. Macdonald.  New ed. Oxford : Oxford University 

Press, 2006. xl, 936 p. : 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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1. European Union action plans for eight priority bird species / European Commision ; edited by Norbert 
Schäffer and Umberto Gallo-Orsi ; prepared by BirdLife International on behalf of the European 
Commission. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. [261] p. 

2. Habitats for Birds in Europe : a conservation strategy for the wider environment ; compl. by G.M. Tucker, 
M.I. Evans. [S.l.] : BirdLife, 1997. 464 p. 

3. Important bird areas in Europe : priority sites for conservation / ed. by M.F. Heath, M.I. Evans. Vol. 1, 
Northern Europe. Cambridge : BirdLife International, 2000. xiii, 866 p. 

4. Lietuvos raudonoji knyga. V.: Mokslas, 1992 
5.  Petty, S. J. a.o.  Forest Bird Communities : a review of the acology and management of forest bird 

communities in relation to silvicultural practices in the British uplands / S.J. Petty, M.I. Avery. Edinburg 
: Forestry Commission, 1990. 110 p. 

6. Raudonikis, L. 2004. Europos Sąjungos reikšmės paukščiams svarbios teritorijos Lietuvoje. K.: - Lututė 
7. Tucker, G.M., Evans, M.I. Habitats for birds in Europe. A conservation strategy for wider environment, 
Birdlife, 1997. 
8. Wainhouse, David.  Ecological methods in forest pest management / David Wainhouse. New York : Oxford 
university press, 2005. xx, 228 p. 

 
Anotacija anglų kalba: 
After completing the course Vertebrate animal diversity and conservation post graduate student should be 
aware with vertebrate diversity in Lithuania, Europe and World. Post graduate student should know the status 
of vertebrate species, know protection possibilities and tools. Post graduate student should be able to apply the 
knowledge’s protecting vertebrate species populations and manage their habitats. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas:  prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. J. 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.4. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015-12-19. 
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Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: AFBBM007 
Pavadinimas lietuvių kalba: Bestuburių įvairovė ir apsauga  
Pavadinimas anglų kalba: DIVERSITY AND PROTECTION OF INVERTEBRATES  
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 val., iš jų kontaktiniasm darbui 60 val., savarankiško  darbo  apimtis 100 
val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos         Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Kontrolinis darbas 20 
Seminarai 16 Individuali užduotis 25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui  55 
Egzaminas 2   
 
Studijų dalyko paskirtis: Dalykas „Bestuburių įvairovė ir apsauga“ skirtas Miškų ir ekologijos fakulteto 
studijų antrosios pakopos (magistrantūros) „Taikomosios ekologijos“ studentams. priklauso biomedicinos 
mokslų sričiai, biologijos krypčiai, ekologijos šakai. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  reikalingi biologijos, ekologijos ir zoologijos pagrindai.   

Dalyko tikslas: rengti ekologijos magistrus, žinančius ekosistemose vykstančius procesus ir jų vertinimo 
metodus, gamtotvarkos ir aplinkosaugos problemas, gebančius atlikti tyrimus ir taikyti šiuolaikiškai žinias 
gamtosauginėje veikloje, galinčius spręsti problemas, kritiškai vertinti naujoves, suvokiančius priimamų 
sprendimų pasekmes ir atsakomybę už juos, pasirengusius profesinei veiklai bei doktorantūros studijoms; 
žinančius bestuburių gyvūnų sistematiką, pagrindinių sistematinių grupių atstovus, jų morfologiją, 
bioekologiją, įsisavinusius bestuburių gyvūnų monitoringo bei biologijos tyrimo metodikas, apsaugos 
problemas ir principus.  

Dalyko studijų rezultatai: 

Studento žinios ir supratimas:  
1. Žino aplinkos bioindikacijos metodus, vienaląsčių ir daugialąsčių bestuburių gyvūnų sistematiką, 

pagrindinių atstovų morfologiją ir bioekologiją, monitoringo ir apsaugos principus; 
2. Žino ekosistemų struktūrą, sudėtinių dalių ryšius, bestuburių funkcionavimą bei kaitą.  
3. Supranta gamtotvarkos principus ir būdus, 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, ekosistemų bioindikaciją, atsakingai priimti reikalingus 

sprendimus, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, gamtosaugos reikalavimus; 
3. Geba pritaikyti pagrindines terijas ir principus, būdus bei sistemas aplinkosauginėje veikloje, 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;  
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2. Supratimas apie bestuburių gyvūnų reikšmę, jų monitoringo ir apsaugos būtinybę; 
3. Sugebėjimas bendrauti, pagristi savo nuomonę  ir naudotis specialybės literatūra. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Taksonomijos, zoologijos, gamtosaugos uždavinių ir terminų įsisavinimas ir vartojimas;  
2. Žinių apie bestuburių gyvūnų sistematiką, ekologinius ryšius, tarpusavio santykius,  apsaugos ir 

kontrolės principus įsisavinimas ir pritaikymas;  
Dalyko turinys  
Paskaitos:40/55 val. 

1. Gyvųjų organizmų apžvalga. Gyvūnų karalystė. Taksonominiai vienetai. Bestuburių gyvūnų vieta ir 
reikšmė ekosistemose 4/6 val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo apimtis). 

2. Vienaląsčiai gyvūnai ir jų pagrindiniai atstovai, ekologija, reikšmė (4/6 val.). 
3. Daugialąsčiai gyvūnai (Plokščiagyviai, Pintys, Duobagyviai, Šukuočiai, Kirmėlės). Pagrindiniai 

atstovai, ekologija, reikšmė  (6/10 val.). 
4. Nariuotakojų tipas. Vėžiagyvių, voragyvių, šimtakojų klasės. Jų morfologija sistematika ir ekologija 

(6/6 val.). 
5. Vabzdžių klasė (morfologija, elgsena, dauginimasis ir vystimasis, ekologija, sistematika (10/13 val.). 
6. Moliuskų, Dygiaodžių tipai (4/6 val.). 
7. Bestuburių tyrimo metodai. Bestuburių apsaugos problemos. Sausumos bestuburių apsauga, Vandens 

bestuburių apsauga (6/8 val.). 
 
Seminarai 16 /25 val. 

1. Parazitiniai vienaląsčiai 2/3 
2.  Pinčių, Moliuskų, Kirmėlių įvairovė ir apsauga 2/4 
3.  Nariuotakojų įvairovė ir apsauga  2/3 
4. Vabzdžių įvairovė ir apsauga 2/3 
5. Bestuburių monitoringas ir apskaita 2/3 
6. Bestuburiai – žmogaus parazitai 2/3 
7. Sausumos bestuburių apsaugos problemos 2/3 
8. Vandens bestuburių apsaugos problemos 2/3 

 
Individuali užduotis: - 20 rūšių bestuburių ir 10 pažeidimų pavyzdžių kolekcija arba referatas apie N - tojo 
bestuburio apsauga. 
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. Studentai seminarui ruošiasi savarankiškai, naudodamiesi pratybų 
aprašais, apibūdinimo raktais, kolekcijomis ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Darbų metu kiekvienas studentas 
turi galimybę individualiai naudotis mikroskopu. Pranešimų demonstracijai naudojama video kamera sujungta 
su mikroskopu ir kompiuterine įranga. Kontrolinių darbų rezultatų pristatymas (gynimas) yra privalomas.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir metodai: 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  
savarankiškų darbų įvertinimus. 
 

Pasiekimų vertinimo struktūra Svorio koeficientas Atsiskaitymų terminai 
Seminarai           0,3 Semestro eigoje 
Kontrolinis darbas           0,2 Išklausius 50 proc. kurso 
Egzaminas           0,5 Sesijos metu 
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Studijų programos 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 
Išsiaiškinti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, 
miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 

Žino aplinkos bioindikacijos 
metodus, vienaląsčių ir 
daugialąsčių bestuburių gyvūnų 
sistematiką, pagrindinių atstovų 
morfologiją ir bioekologiją, 
monitoringo ir apsaugos principus; 

Paskaitos,  
praktinis darbas, 
diskusijos,  
atvejo analizė 

Pratybų vertinimas, 
probleminiai klausimai,  
egzaminas 

Žino ekosistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, bestuburių 
funkcionavimą bei kaitą.  
Supranta gamtotvarkos principus 
ir būdus, gamtosaugines 
problemas ir bioįvairovės 
išsaugojimo būtinybę.  

Paskaitos,  
diskusijos,  
atvejo analizė 

Probleminiai klausimai,  
egzaminas 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo, tvarkymo 
bei darnaus vystymo bei 
aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 
veikloje 

Geba atpažinti ir apibūdinti 
pagrindinius bestuburius gyvūnus, 
paaiškinti jų biologijos ypatumus, 
atlikti bestuburių gyvūnų 
apskaitas, atsakingai priimti 
reikalingus sprendimus, 
atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, 
gamtosaugos reikalavimus, 
aplinkos kokybę, o taip pat 
biologinės įvairovės išsaugojimo 
principus  

Paskaitos, 
praktinis darbas, 
diskusijos,  
atvejo analizė 

Pratybų vertinimas, 
probleminiai klausimai,  
egzaminas 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 
Savigarba bei pagarba 
kitam asmeniui, 
intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas. 

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

Paskaitos, 
praktinis darbas, 
diskusijos,  
atvejo analizė  
 

Probleminiai klausimai 
 

 

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. 
5. Žiogas A., Zakarauskaitė D. Dirvožemio biologija. Mokomoji knyga. 2010.136 p. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Aplinkos apsaugos terminų žodynas. Lietuvuų – anglų – rusų kalbomis. Vilnius, 2000. -520 p. 
1. Kazlauskas R. Lietuvos drugiai. – V.:Mokslas, 1984. – 191 p. 
2. Kublickienė O. Parazitiniai pirmuonys. Mokomoji knyga aukštųjų mokyklų studentams. Vilniaus 

universiteto leidykla. 2000. 86 p. 
3. Lešinskas. A., Pileckis S. Vadovas lietuvos vabzdžiams pažinti. – V: Mintis, 1967.- 372 p. 
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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. 
 

 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. A. Žiogas, Biologijos ir augalų biotechnologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Paulius Zolubas,  Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
  

Aprašą parengė: prof. dr. A. Žiogas, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, ASU. 
 
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: 2013-08-16, 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 
Dalyko kodas: MEMBM002  
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekologinė-evoliucinė genetika. 
Pavadinimas anglų kalba: Ecological-evolutionary genetics. 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas pakaitoms 10 
Seminarai grupėmis 6 Pasirengimas seminarui 10 
Pratybos 7 Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymui 3 
Kontrolinis darbas 3 Individuali užduotis 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas kontroliniam darbui 15 
Egzaminavimas 2 Pasirengimas egzaminui 42 

Viso 60  100 
 
Dalyko paskirtis  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamas  
 
Studijų dalyko tikslas 
Pagilinti ir plėtoti žinias ekologinės-evoliucinės genetikos srityje mokymui panaudojant naujausių mokslinių 
tyrimų rezultatus, suformuoti magistrantų populiacijų dinamiško genetinio tvarumo ir evoliucinę sampratą ir 
gebėjimus, leidžiančius identifikuoti, formuluoti, analizuoti ir spręsti su miško ekologija ir ekologine genetika 
susijusias gamtosaugines bei miškininkystės problemas nūdienos sparčių klimato ir aplinkos pokyčių 
sąlygomis.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms  
Turėtų būti išklausęs pirmosios studijų pakopos miško medžių genetikos ar ekologinės genetikos kursus.  
 
Dalyko studijų rezultatai: .     
Žinios ir jų taikymas  

1. Žino fenogenetinio plastiškumo, genotipo ir aplinkos sąveikos dėsningumus, genetinės adaptacijos ir 
evoliucijos mechanizmus, pobūdį ir jos galimybes vykstant klimato ir aplinkos pokyčiams ir ekologinės 
naudos galimybes taikant šias žinias; 

2. Žino genetinės variacijos geografinio ir struktūrinio pasiskirstymo dėsningumus, genetinę variaciją, 
adaptaciją ir evoliuciją įtakojančius veiksnius, genetinės įvairovės vaidmenį užtikrinant miško 
ekosistemų tvarumą, išsaugant biologinę įvairovę ir genetinius išteklius  ir kaip taikyti šias žinias 
praktikoje; 

3. Žino bendruosius mokslinių tyrimų ir specialiuosius genetinių tyrimų metodus, būdus ir priemones ir 
kaip juos pritaikyti miškininkystės įvairaus pobūdžio uždaviniams ir problemoms spręsti; 

4. Pagrindinius Lietuvos teisius aktus ir normatyvinius dokumentus, programas ir strategijas genetinių 
išteklių išsaugojimo, ekogenetinio rajonavimo, selekcijos, sėklininkystės srityje; 

5. Naujausias Europos Sąjungos direktyvas ir rekomendacijas genetinių išteklių išsaugojimo ir jų 
naudojimo bei miško reprodukcinės medžiagos kontrolės srityje; 

6. Specialiąją ekologinės-evoliucinės genetikos terminologiją Lietuvių ir anglų kalbomis. 
 
Specialieji gebėjimai  
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1. Panaudojant įgytas mokslines žinias ir gebėjimus mokėti stebėti, rinkti, sisteminti ir analizuoti 
duomenis apie genetinę įvairovę, kaip sudėtinį biologinės įvairovės komponentą, ir kt. genetinę ir 
ekologinę informaciją ir identifikuoti su genetika susijusias problemas aplinkosaugoje ir numatyti 
problemų priežastis bei galimus sprendimo būdus, surasti originalius sprendimus, diegti naujoves; 

2. Parinkti adekvačias priemones ir metodus ir projektuoti genetinius-selekcinius objektus bei jų 
priežiūros priemones ir jas įgyvendini, pritaikant pagrindines evoliucinės genetikos teorijas, principus, 
būdus bei sistemas aplinkosauginėje veikloje 

3. Prognozuoti miško ūkinių priemonių ar kitokios žmogaus ūkinės veiklos tiesioginį ar šalutinį  poveikį 
populiacijų būklei, genetinei įvairovei ir populiacijų vystymuisi ir, tuo pačiu, biologinei įvairovei. 

4. Suprasti specializuotus tekstus ir techninius terminus lietuvių ir anglų kalbomis ekologinės-evoliucinės 
genetikos, genetinių išteklių ir, kartu - biologinės įvairovės išsaugojimo srityse. 

5. Naudoti su genetika susijusius mokslinius, norminius ir kitus spec. informacijos šaltinius,  juos 
atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir analizuoti. 
 

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 
1. Gebėti spręsti ekologinės-evoliucinės genetikos problemas naujos nežinomos ar nuolat kintančiomis 

aplinkos sąlygomis 
2. Mokėti planuoti ir organizuoti darbus, spręsti problemas operatyviai reaguojanti į besikeičiančias 

sąlygas; 
3. Pažinti ir kritiškai vertinti ekologinės-evoliucinės genetikos naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtomis 

aplinkybėmis, pagrįsti daromas išvadas ir jas tinkamai apteikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems 
asmenims (dalyvauti dalykinėse diskusijose, parengti ir skaityti žodinius ir daugialypės terpės 
pranešimus ir kt).  

4. Suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir 
atsakomybę už juos; 

5. Gebėti savarankiškai mokytis ir nuolat tobulėti, savarankiškai planuoti savo mokymosi procesą; 
6. Gebėti bendrauti ir dirbti komandoje, taikant modernius komandinio darbo metodus ir principus, 

efektyviai komunikuoti; 
7. Imtis atsakomybės už savo ir savo komandos kolegų veiklos tobulinimą ir sprendimus. 
8. Mokėti užsienio kalbą profesinių ir mokslinių publikacijų skaitymui, profesiniam bendravimui ir 

pranešimų rengimui; 
9. Naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis informacijos paieškai, apdorojimui, 

taikymui, pasikeitimui ir analizės rezultatų ar patyrimo sklaidai; 
 
Vertybinės nuostatos 

1. Vertybinė nuostata, kad genetinė įvairovė yra neatsiejama biologinės įvairovės dalis ir nacionalinis 
turtas, kurio racionalus naudojamas ir išsaugojamas dabar ir ateities kartoms yra kiekvieno pareiga ir 
sunkus uždavinys, pasiekiamas tik atsakinga, rūpestinga, laiku ir kokybiškai planuojama ir 
organizuojama veikla, paremta ekologine savimone ir giliomis žiniomis; 

2. Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus; 
3. Savigarba bei pagarba kitam asmeniui, intelektualumas, sąžiningumas ir objektyvumas; 
4. Pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai suplanuotu, organizuotu ir 

kokybiškai atliekamu darbu; 
5. Nuostata nuolatos mokytis, ruoštis gyventi informacinės visuomenės sąlygomis; 
6. Teigiamas požiūris į kūrybingą, rūpestingai planuojamą, kokybiškai atliekamą darbą, skatinantį 

žmogaus dorovinį tobulėjimą; 
7. Įsitikinimas, jog visoks visuomenei ir šeimai naudingas darbas – kilnus, gerbtinas ir turi būti 

atliekamas gerai, kruopščiai, laiku; 
8. Pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti, siekti 

racionalaus gamtos, žmogaus technikos bei technologinių veiksnių derinio; 
9. Gerbti žemdirbiškas profesijas, kurių veikla grindžiama šeimos tradicijų pagrindu;  
10. Pagarba tautos tradicijoms, amatams, nusiteikimas juos puoselėti ir pritaikyti šiuolaikinėje buityje, 

aplinkoje; 
11. Mokslinės etikos normų laikymasis; 
12. Meilė gamtai, ekologinio mąstymo puoselėjimas 
13. Gyvenime siekti  atsakingos raiškos, puoselėti demokratinio gyvenimo vertybes; 
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14. Nusiteikimas taupiai, taikiai, kultūringai ir sveikai gyventi; 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Ekologinės-evoliucinės genetikos pagrindinių sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame 
dalyko kontekste; 

2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų studijų dalykų 
žiniomis; 

3. Mokslinių ir sudėtingų praktinių problemų identifikavimas, mokslinė diskusija ir sprendimo būdų 
paieška; 

4. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas tyrimams atlikti;  
5. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas, integravimas; 
6. Inovacijų atpažinimas, vertinimas, projektavimas; 
7. Savarankiškų užduočių atlikimo ir pranešimų pristatymo kokybė; 
8. Mokėjimas savarankiškai susirasti, interpretuoti ir panaudoti informacinius šaltinius ir mokslinius 

straipsnius praktinių problemų sprendimui; 
9. Mokėjimas pristatyti savo nuomonę auditorijai ir ją ginti diskusijose. 

 
Dalyko turinys 
Paskaitos (40/10): 
(skliautuose nurodytos kontaktinio ir savarankiško darbo valandos). 

1. Ekologinės-evoliucinės genetikos samprata ir istorinė raida (2/1) 
2. Adaptaciniai procesai, genetinės adaptacijos mechanizmai, pobūdis ir galimybės (4/1). 
3. Populiacinė variacija, populiacijų struktūra ir dinamika (6/2). 
4. Genetinė įvairovė, adaptacija ir evoliucija ir jas įtakojantys veiksniai; genetinės įvairovės vaidmuo 

lemiant ekosistemų tvarumą, išsaugant biologinę įvairovę ir genetinius išteklius (9/2). 
5. Moderniosios biotechnologijos panaudojimas ekogenetiniams tyrimams ir selekcijai plėtoti (4/1). 
6. Genetinių išteklių tvaraus dinamiško išsaugojimo daugiapopuliacinės sistemos (5/1). 
7. Daugiapopuliacinė ekologinė selekcija ir sėklininkystė (6/1). 
8. Ekologinės genetikos ir selekcijos panaudojimas plėtojant plantacinę miškininkystę (4/1). 

Seminarai (6/30): 
Studentui duodama individuali užduotis – atlikti ekologinės-evoliucinės genetikos konkrečios problematikos 
studiją konkrečiame moksliniame straipsnyje pateiktų naujausių tyrimų rezultatų pagrindu ir parengti 
daugialypės terpės pranešimą ir pasirengti jį pristatyti seminare. Seminaro metu paruošta problemos analizė 
pristatoma auditorijai daugialypės terpės pranešimo pavidalu inicijuojant interaktyvią diskusiją grupėje (1 val. 
vienam pristatymui). Seminarų temos (atskiroms medžių rūšims):  

1. Ekogenetinis rajonavimas; 
2. Populiacinės struktūros tyrimai pagal populiacijų palikuonių adaptacinius požymius; 
3. Populiacinės struktūros tyrimai pagal DNR žymenis; 
4. Poledynmečio migracijos kelių tyrimai DNR žymenų pagalba; 
5. Populiacijų palikuonių adaptacinių požymių genetinės įvairovės įvertinimas;  
6. Molekulinių (DNR) žymenų genetinės įvairovės įvertinimas; 
7. Populiacijų, šeimų bei klonų fenogenetinio plastiškumo, genotipo ir aplinkos sąveikos (G x E) 

įvertinimas; 
8. Populiacijų, šeimų bei klonų ekogenetinio atsako (reakcijos normų) aplinkos sąlygų spektre 

įvertinimas; 
9. Stresorių poveikio populiacijų, šeimų ir klonų adaptaciniams požymiams įvertinimas; 
10. Poravomosi pobūdžio ir dėsningumų įvertinimas gamtinėse ir sintetinėse populiacijose pagal DNR 

žymenis; 
Pratybos (10/3): 
Studentui duodama individuali užduotis – atlikti įvairių ekogenetinių parametrų nustatymą pagal duodamus 
pirminius duomenis. Pratybų temos (atskiroms medžių rūšims):  

1. Bendrosios ir specifinės kombinacinės galios įvertinimas pagal sibų šeimų išbandymo rezultatus; 
2. Palikuonių adaptacinių, augimo ir kokybės požymių genetinių parametrų nustatymas; 
3. Populiacijų, šeimų bei klonų fenogenetinio plastiškumo, genotipo ir aplinkos sąveikos (G x E) 

įvertinimas; 
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4. Populiacijų, šeimų bei klonų ekogenetinio atsako (reakcijos normų) aplinkos sąlygų spektre 
įvertinimas; 

5. Selekcijos efektyvumo (naudos) įvertinimas priklausomai nuo genetinių parametrų bei selekcijos 
principų parinkimo. 

 
Dalyko studijų metodai:  
 
Akademinė paskaita - dėstymo ir daugialypės terpės vizualinių interaktyvių prezentacijų demonstravimo 
būdu pateikiami teoriniai pagrindai sąsajoje su praktiniu taikymu, remiantis naujausių mokslinių tyrimų 
pasiekimais ekologinės-evoliucinės genetikos, selekcijos ir sėklininkystės srityje. Inicijuojama studentų 
diskusija ir debatai paskaitos tema, generavimas naujų įdėjų apie analizuotų reiškinių svarbą ar pasekmes 
miškininkystėje, gautų žinių pritaikymo galimybes praktikoje. Medžiagos pateikimas įvairialypiu vaizdiniu 
dinamišku pavidalu ir interaktyviai sąveikaujant studentui su pateikiama informacija įgalina pasiekti žymiai 
geresnį ir efektyvesnį informacijos suvokimą, įsiminimą ir panaudojimą. 
 
Savarankiškas darbas pagal individualią užduotį. Kiekvienas studentas atlieka konkrečios problematikos 
studija konkrečiame moksliniame straipsnyje pateiktų naujausių tyrimų rezultatų pagrindu, jos sprendimo būdų 
bei naujų pritaikymo galimybių paiešką ir parengia daugialypės terpės pranešimą. 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, 
internetinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis bei mokėjimui atrinkti patikimus informacijos 
šaltinius. Taip įtvirtinamos paskaitose gautos teorinės žinios ir išmokstama ieškoti jų pritaikymo praktikoje 
galimybių. 
 
Prezentacija seminare. Tikslas pristatyti auditorijai gautos individualios užduoties problematiką, tyrimų 
tikslus ir uždavinius, medžiagą ir metodus, rezultaus, sprendinius ir išvadas daugialypės terpės prezentacijos 
forma ir taip lavinti aiškų minčių formulavimą ir perteikimą, gebėjimą suprantamai ir įtikinamai skaityti 
pranešimus auditorijai.  
 
Diskusija grupėje. Po kiekvienos individualios užduoties pristatymo seminare, pravedama bendra diskusija 
grupėje: dėstytojas giliau supažindina su problema, ir apklausęs auditoriją suskirsto į diskusines grupes, 
iniciuoja ir palaiko diskusiją tarp šių grupių, pasikeičiant nuomonėmis, generuojant naujas įdėjas „proto 
šturmo“, „minčių lietaus“, „minčių žemėlapių“ ar kitų principų pagalba, diskusija apibendrinama parengiant 
bendras išvadas. Diskusijos metu taip pat įvertinamas užduoties sprendimui naudotų informacinių šaltinių 
patikimumas, taip mokant savarankiškai gauti naujos ir patikimos informacijos problemų sprendimui. 
 
Pratybos. Studentui duodama individuali užduotis pratyboms – atlikti įvairių ekogenetinių parametrų 
nustatymą ir atvaizdavimą pagal duodamus pirminius duomenis. 
 
Kontrolinis darbas. Išdėsčius pusę paskaitų, duodamas kontrolinis darbas testo forma. Testas susideda iš 
atvirų klausimų ir klausimų, turinčių po 1-5 atsakymus iš 5-10 atsakymo variantų. 
 
Pasirengimas egzaminui. Savarankiškai mokomasi naudojantis dėstytojo parengtomis daugialypės terpės 
pateiktimis bei papildoma nuolat atnaujinama medžiaga, pateikiama specialioje interneto svetainėje, dėstytojo 
rekomenduojamomis šiuolaikinėmis pripažintomis tarptautinėmis bei nacionalinėmis knygomis, vadovėliais, 
moksliniais straipsniais bei kt. publikacijomis, tame tarpe - ir internete. 
 
 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Iniciatyvumas ir orientacija paskaitų ir diskusijų metu  0,1 Paskaitų ir seminarų metu 
Individualios užduoties vertinimas  0,2 Seminarų metu 
Egzaminas (išplėstinio rašytinio testo forma) 0,7 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 
Išsiaiškinti ekolo-
ginės-evoliucinės 
genetikos pagrindines 
teorijas, principus, 
būdus bei sistemas 

Suprasti ir mokėti 
paaiškinti ekologinės-
evoliucinės genetikos 
šiuolaikines mokslines 
teorijas, principus, būdus 
bei sistemas 

Paskaitos, paremtos 
daugialypės terpės 
pranešimais. 
Studentų pristatymai 
pratybose ir seminaruose 

Egzaminas (išplėstinio 
testo forma). Studentų 
daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas  

Parinkti ekologinės-
evoliucinės genetikos  
mokslinių tyrimų 
metodus, reikiamus 
matematinės 
statistikos metodus 
konkretiems tyrimams 
atlikti, tinkamai juos 
suplanuoti ir vykdyti 

Mokėti parinkti tinkamus 
ekologinės-evoliucinės 
genetikos srities 
mokslinių tyrimų 
metodus, interpretuoti 
mokslinių tyrimų 
rezultatus, pristatyti 
rezultatus 

Mokslinių straipsnių (t.t.-
ir anglų kalba) 
savarankiška analizė ir 
pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės 
pranešimo pavidalu ir  
grupinės diskusijos pagal 
užduotas taikomąsias 
tematikas 

Daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas 
(pranešimo kokybė, 
aprėptis, aktualios 
informacijos kiekis, 
iniciatyva apimti daugiau 
nei užduota) 
ir analitinių diskusijų 
įvertinimas 

Pritaikyti ekologi-nės-
evoliucinės genetikos 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 
veikloje 

Mokėti pritaikyti 
ekologinės-evoliucinės 
genetikos teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas aplinkosauginėje 
veikloje nuolat kintančios 
aplinkos sąlygomis 

Paskaitos, paremtos 
daugialypės terpės 
pranešimais. 
Studentų pristatymai 
pratybose ir seminaruo-se 
ir  grupinės diskusijos 
pagal užduotas 
taikomąsias tematikas 

Egzaminas (išplėstinio 
testo forma) 
Studentų daugialypės 
terpės pranešimų ir 
analitinių diskusijų 
įvertinimas 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Pliūra A. 2013. Ekologinė-evoliucinė genetika (Interaktyvios paskaitų kurso daugialypės terpės 
pateiktys MS PowerPoint formatu internete) Lietuvos miško genetiniai ištekliai. Informacinė sistema: 
http://www.forestgen.mi.lt 

2. Eriksson G., Ekberg I., Clapham D. 2006. An Introduction to Forest Genetics. Third edition. SLU 
Repro, Uppsala, Sweden, 166 p., knygos pdf pateiktis: http://vaxt.vbsg.slu.se/forgen/index.html 

3. Falconer D.S. 1996. Introduction to quantitative genetics 4-th edition, Burnt Mill, Harlow, England : 
Longman, 464 p. (arba Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics  – 3-rd edition. 
Longman, London and New York, arba Falconer D.S and Mackay T.F.C.) 

4. Hansson L. (ed.) 1992. Ecological principles of nature conservation. Elsevier Applied Sciences, 436 p. 
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4615-3524-9 

5. Colby C. 1996-1997. Introduction to Evolutionary Biology:  http://www.talkorigins.org/faqs/faq-intro-
to-biology.html 

6. Lynch M. and Walsh B. 1998. Evolution and Selection of Quantitative Traits:   
http://nitro.biosci.arizona.edu/zbook/volume_2/vol2.html 
 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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1. Pliūra A. 2006-2013. Lietuvos miško genetiniai ištekliai. Informacinė sistema Internete 
http://www.forestgen.mi.lt (Lietuvių ir anglų kalbomis) 

2. EUFORGEN - Europos miško genetinių išteklių programa. http://www.euforgen.org/ (anglų kalba)    
3.  EUFORGEN - Europos miško genetinių išteklių programos atskirų medžių rūšių genetinių išteklių 

išsaugojimo strategijos ir techninės rekomendacijos: 
http://www.euforgen.org/publications/bioversity_publications.html 
http://www.euforgen.org/publications/technical_guidelines.html (anglų kalba)    

4. Rančelis V.  2000. Genetika. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Vilnius  
5. Informacinė interneto svetainė "Augalų biotechnologijos centras"   http://www.plantbionet.lt 
6. Baliuckas V., Danusevičius D., Pliūra A., Žvingila D. 2006. Mokomoji priemonė magistrantams ir 

doktoratams - internetinis puslapis “Miško medžių genetika ir biotechnologija” (projektas 
ESF/2004/2.5.0-K02-VS05/Sut-159, MF-4), Girionys, LMI, I-II dalys, 300 p. 
http://www.lzuu.lt/me/lt/12718..  

7. Ozolinčius R. 2005. Aplinkos ištekliai. Kaunas, VDU, ISBN 9955-12-102-5. 212 p. 
8. Ozolinčius R. 2008. Darni miškininkystė. Kaunas, VDU. ISBN 978-9955-12-334-7. 236 p.) 
9. Europos Sąjungos BPD 6 mokslo programa “TREEBREEDEX: Medžių pagerinimo veikiantis 

modelinis tinklas konkurencingai, daugiafunkcinei ir tvariai Europos miškininkystei” 
http://treebreedex.eu/ (anglų kalba)    

 
Anotacija anglų kalba 
Ecological-evolutionary genetics. The students will be presented with contemporary knowledge and new 
theories on ecological genetics based on evolutionary approach. Systems, mechanisms and possibilities for 
genetic adaptation of populations and species under fast global and local changes of climate and environment 
will be scrutinized. Studies will cover long- and short-term dynamics of populations, genotype x environment 
interaction, phenogenetic plasticity, reaction norms and other eco-genetic issues. Factors influencing genetic 
variation, adaptation and evolution will be scrutinized. The importance of genetic diversity in conservation of 
bio-diversity, conservation of genetic resources and development of breeding will be analyzed and discussed. 
Students will be introduced with both traditional static gene conservation approaches and with modern 
multiple-population systems of dynamic and sustainable gene conservation and breeding. Lectures will be 
based on contemporary interactive visual multimedia presentations and on similar presentations on Internet as 
well as on self-sustaining studies of internationally recognized publications and actual information on Internet. 
The course material is based on results from recent scientific studies and theories. Students will also work in 
groups to prepare presentations based on given scientific papers followed by a common discussion.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. .(HP) dr. A. Pliūra, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: prof. (HP) dr.) A. Pliūra, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. D. Danusevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr A. Dautartė, Aplinkos ir ekologijos institutas, 
ASU. 
  
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-12-18 d., 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. 4. 

Dalyko aprašas atestuotas iki  2015-12-19. 
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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBM003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško atkūrimo ekologizacija 
Pavadinimas anglų kalba: Ecological basis of forest regeneration 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 
val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Kontrolinis darbas 20 
Seminaras 16 Individualus darbas 25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Pagilinti miškininkystės kompetencijas miško atkūrimo ekologizacijos problemų 
tyrimo, plėtros planavimo, projektavimo, technologijų kūrimo ir diegimo klausimais, įsisavinti šiuolaikinę 
miškotyros teoriją ir metodologiją, tyrimų metodus ir technologijas, siekiant atkurti miškus, biologinę įvairovę 
ir tvarias ekosistemas išsaugančiais būdais ir metodais, kūrybiškai taikyti šias žinias ir gebėjimus sprendžiant 
problemas, plėtojant darnaus, daugiatikslio miškininkavimo principų įgyvendinimą miško ūkio praktikoje ir 
taip prisidedant prie visuomenės socialinių, ekologinių ir ekonominių problemų sprendimo. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms. 
Studento žinios ir supratimas:  

1. Įgyja teorines ir sukauptos patirties žinias apie kintančių aplinkos veiksnių įtaką miško medžių rūšims 
jų ontogenezės laike, savaiminiam jų atžėlimui, įvairiuose miško erdvinės struktūros ir augaviečių 
sąlygose. 

2. Supranta sukcesinių procesų miško ekosistemose ypatumus po kirtimų, gaisrų, vėjavartų ir masinio 
vabzdžių, ligų ir kt. pažeidimų 

Specialieji gebėjimai: 
1. Geba atlikti tyrimus ir įvertinti aplinkos veiksnius turinčius įtakos miško atkūrimui įvairios būklės ir 

augaviečių želvietėse bei želdavietėse. 
2.  Geba parinkti biologinę įvairovę ir tvarias ekosistemas išsaugančias miško atkūrimo technologijas. 
3. Geba planuoti, projektuoti ir organizuoti diegimą praktikoje ekologizuotus miško atkūrimo būdus ir 

metodus. 
Vertybinės nuostatos:  

Aplinkosauginių idėjų propagavimas miško ūkyje, pilietiškumo ir patriotizmo ugdymas gamtonaudoje. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Miško atkūrimo ekologizacijos bei gretutinių dalykų pagrindinių sąvokų supratimas, miškotyros 
metodologijos, tiriant ekologizuoto miško atkūrimo problemas, įsisavinimas. 

2. Dalyko rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas. 
3. Studijų referatų atlikimo kokybė (problemų suvokimas, rezultatų apibendrinimas, išvadų parengimas). 
4. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų, originalių žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 
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Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40/55 val. 

1. Miško atkūrimo problemų tyrimo metodologijos ir metodų ypatumai, 3/7 val.  
2. Miško atkūrimo būdo parinkimą lemiantys veiksniai, 2/7 val. 
3. Gamtinio rajonavimo reikšmė atkuriant mišką, 1/6 va/l. 
4. Ekologinių veiksnių reikšmė pagrindinėms miško medžių rūšims, 7/7 val. 
5. Medžių žėlimas po medyno danga ir kirtavietėse bei jam įtakos turintys aplinkos veiksniai, 7/7 val. 
6. Sukcesijų ypatumai kirtavietėse ir pažeistuose medynuose, 9/7 val. 
7. Kai kurių miško medžių rūšių šaknų formavimosi ypatumai miško žėliniuose ir želdiniuose, 2/7 val. 
8. Svarbesnių ekologinių veiksnių įtaka medžių sodinukams ir  jų reguliavimo galimybės ruošiant dirvą, 

9/7 val. 
 
Seminaras: 16/25 val. 

Rengiami iš studijų programoje numatytų temų. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų metu 
studentams pateikiami klausimai taip įtraukiant juos į diskusijas. Siūloma savarankiškai pasirengti būsimoms 
paskaitoms ir pasisakyti nagrinėjamų temų suvokimo, tyrimo metodų ir technologijų taikymo klausimais, 
diskutuojant dėl nuomonių skirtumų. Individualūs darbai rengiami naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis 
technologijomis, siekiant duomenų naujumo, jų analizės kokybės, apibendrinimo ir išvadų išsamumo bei 
pagrįstumo. Seminaruose daromi pranešimai pasirinktomis iš studijų programos temomis, pateikiami klausimai 
ir atsakymai, vyksta diskusija. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Egzaminui pateikiami trumpų atsakymų ir 
mąstymo reikalaujantys probleminiai klausimai ir praktinio problemų sprendimo užduotys. Referatai vertinami 
pagal pateiktos medžiagos naujumą, duomenų analizės išsamumą, apibendrinimų ir išvadų pagrįstumą. 
Seminarų metu vertinama pranešimų kokybė, oratoriniai gebėjimai, klausimų ir atsakymų adekvatumas, 
dalyvavimo diskusijose aktyvumas. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Sesijos viduryje 
Seminaras 0,1 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 
Išsiaiškinti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo, tvarkymo 
bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 

Įgyja teorines ir 
sukauptos patirties žinias 
apie kintančių aplinkos 
veiksnių įtaką miško 
medžių rūšims jų 
ontogenezės laike, 
savaiminiam jų atžėlimui, 
įvairiuose miško erdvinės 
struktūros ir augaviečių 
sąlygose. 
Supranta sukcesinių 
procesų miško 
ekosistemose ypatumus 

Paskaitų, seminarų ir 
diskusijų medžiaga 
vizualizuojama 
multimedia įranga 
demonstruojant gausią 
iliustracinę medžiagą apie 
ekologizuoto miško 
atkūrimo vertinimą 
natūroje, diskutuojama 
šiais klausimais. 

Pagrindinių sąvokų 
supratimas, 
bioekologinių tyrimų 
metodologijos 
įsisavinimas, dalyko 
rezultatuose įvardintų 
žinių ir gebėjimų 
įsisavinimas. 
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po kirtimų, gaisrų, 
vėjavartų ir masinio 
vabzdžių, ligų ir kt. 
pažeidimų 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo, tvarkymo 
bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 
veikloje 

Geba atlikti tyrimus ir 
įvertinti aplinkos 
veiksnius turinčius įtakos 
miško atkūrimui įvairios 
būklės ir augaviečių 
želvietėse bei 
želdavietėse. 
Geba parinkti biologinę 
įvairovę ir tvarias 
ekosistemas išsaugančias 
miško atkūrimo 
technologijas. 
Geba planuoti, 
projektuoti ir organizuoti 
diegimą praktikoje 
ekologizuotus miško 
atkūrimo būdus ir 
metodus. 

Pasirengiant paskaitoms 
diskusijose, referatuose ir 
seminaruose siūloma 
nagrinėti ekologizuoto 
miško atkūrimo 
technologijas ir jų taikymo 
ypatumus kintančių 
aplinkos sąlygų aspektais. 

Referate, seminaruose ir 
egzamine vertinamas 
pateiktos medžiagos ir 
žinių naujumas, 
duomenų analizės 
išsamumas, 
apibendrinimų ir išvadų 
pagrįstumas. 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas 
prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus 
Savigarba bei pagarba 
kitam asmeniui, 
intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas 

Aplinkosauginių idėjų 
propagavimas miško 
ūkyje, pilietiškumo ir 
patriotizmo ugdymas 
gamtonaudoje 

Egzamine pateikiami 
trumpų atsakymų ir 
mastymo reikalaujantys 
probleminiai (t.sk. 
ekologizuoto miško 
atkūrimo projektavimo ir 
projektų įgyvendinimo 
organizavimo) klausimai. 

Vertinama žinių ir 
gebėjimų kokybė visose 
studentų atestavimo 
formose (referate, 
seminare, egzamine). 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Miško ekologija (sudar. S.Karazija).- Vilnius: Enciklopedija, 2008.-296 p. 

2. Gradeckas A., Malinauskas A. Miško želdynų veisimo biologiniai ir ekologiniai veiksniai bei patirtis 
Lietuvoje.-Kaunas:Lututė, 2005.-404 p. 

3. Szymanski S. Ekologiczne podstawy hodowli lasu.-Warszawa, 2000.-479 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzešana.-Riga, 2004.-453 p. 

2. Burton V. Barnes, Donald R. Zak, Shirley R. Denton, Stephen H. Spurr, 1998. Forest Ecology. John 
Wiley & Sons, 774 

3. Lietuvos ąžuolynai: išsaugojimo ir atkūrimo problemos /Sudarytojas S. Karazija.- Kaunas: Lututė, 1997. 
-234 p. 

4. Eglynų auginimas (kompleksinės rekomendacijos). - Vilnius, 1993.- 32 p. 
5. Pušynų auginimas (kompleksinės rekomendacijos). - Vilnius, 1994. -32 p. 
6. Beržynų auginimas (kompleksinės rekomendacijos). - Kaunas, 1999. -28 p. 
7. Kapustinskaitė  T. Juodalksnynai. Vilnius: Mokslas, 1977.-231 p. 
8 Lennart Ackzell. Forest regeneration by nature and man. -Umea, 1994.-148 p. 

9. Orlander G., Gemmel P.,  Hunt J. Site preparation, a Swedish Overview. FRDA report, ISSN 0835-0752; 
105. Alnarp, 1990.- 61 p. 
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10. Mo Skop. Tolygios miškininkystės gairės. Vertimas iš Erik Normark leidinio, 1998, 
http://www.modoskog.modo-group.com 

 
Anotacija anglų kalba: 
After the course "Ecological basics of forest regeneration" postgraduate students should well know influence of 
various abiotic, biotic and anthropogenic factors on natural forest regeneration and planting processes, manage 
to arrange forest regeneration programs, make forest regeneration projects, implement them in practice, 
theoretically substantiate application of practical solutions, evaluate forest regeneration processes, 
technologies, state of plantations and regrowth. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. E. Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: -  
Aprašą parengė: prof. habil. dr. E. Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentai: doc. dr.  J. Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
doc. dr. V. Suchockas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU.  
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. habil.dr. R. Deltuvas, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-10-23, protokolas Nr. 6. 
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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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMBM004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Tvarių medynų formavimas 
Pavadinimas anglų kalba: Management of sustainable stands 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Kontrolinis darbas 20 
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 25 
Seminarai  16 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
* pratybos vykdomos kompiuterių klasėje 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Ugdyti žinias apie tvarių medynų formavimą nuolat besikeičiančioje aplinkoje bei jų 
gebėjimą vykdyti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Išklausyti aplinkos bioindikacijos, taršos sklaidos procesų 
ekosistemoje, gamtotvarkos kursai. 
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir taikymas:  
1. Žinos tvarių miško ekosistemų atkūrimo ir medynų formavimo pagrindinius principus. 
2. Žinos medynų formavimo būdus bei ribojančias sąlygas siekiant tvaraus bei subalansuoto ūkio vystymo 
nesukeliant neigiamo poveikio aplinkai. 
3. Mokės apibūdinti skirtingos paskirties formuojamų tvarių medynų gebėjimą vykdyti ekologines, ekonomine 
ir socialines funkcijas. 
Gebėjimai ir įgudžiai: 
1. Gebės pritaikyti tvarių medyno formavimo principus, būdus ir ribojančias priemones aplinkosauginėje 

veikloje. 
2. Gebės vertinti tvaraus miškininkavimo privalumus bei jų taikymą gamtotvarkos projektuose. 
3. Gebės spręsti tvarių medynų formavimo problemas nuolat besikeičiančioje aplinkoje. 
Vertybinės nuostatos:  
1. Siekti suformuoti kūrybingą, sąžiningą ir objektyvų asmenį, mokantį suderinti racionalų medynų naudojimą 
bei ekologinį mastymą. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Tvaraus miško ir tvarių medynų sąvokų supratimas ir analizė. 
2. Individualios užduoties apie galimybes situacijoje formuoti tvarų medyną kokybė, analizė ir išvadų 
apibendrinimas bei tyrimo metodų parinkimas. 
3. Kontrolinio darbo apie tvarių medynų formavimo problemų identifikavimą vertinimas ir apibendrinimas. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40/55 val. 
1. Medynų tvarumas ir jį lemiantys veiksniai (8/11); 
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2. Tvarių medynų formavimo principai ir jų uždaviniai. Ugdymo kirtimų metodai ir būdai (6/11); 
3. Tvarių medynų formavimas specialios paskirties ir apsauginiuose miškuose (12/11); 
4. Tvarių medynų formavimas ūkinės paskirties miškuose. Teorinės ir praktinės medynų produktyvumo 
didinimo galimybės ir jų aplinkosauginiai ribojantys veiksniai (8/11); 
5. Tvarių medynų formavimo problemos. Tvarių medynų modelių sudarymo principai ir praktinis jų taikymas 
(6/11). 
 
Seminarai: 16/25 val. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Tvarių medynų formavimo įsisavinimui bus organizuojamos diskusijos, studentų individualios užduoties 
prezentacijų metodas, realių problemų sprendimas. Studentas gaus įvardintą konkrečią individualią situaciją 
(miškų kategorija, 3 medynų dendrometriniai rodikliai), kurioje turės aptarti realias ugdymo kirtimų vykdymo 
situacijas bei numatyti visus galimus aplinkosaugos reikalavimus, taip pat numatyti būsimų tvarių medynų 
modelius. Kontroliniame darbe būtina aptarti tvarių medynų formavimo problemas jas kūrybiškai argumentuoti 
bei apibendrinti. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Individuali užduotis 0,2 Atlikus užduotį 
Kontrolinis darbas 0,2 Prieš egzaminą 
Egzaminas 0,6 Pasibaigus semestrui 

 
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 pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo, tvarkymo 
bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 

Žinos tvarių miško ekosistemų 
atkūrimo ir medynų 
formavimo pagrindinius 
principus. Žinos medynų 
formavimo būdus bei 
ribojančias sąlygas siekiant 
tvaraus bei subalansuoto ūkio 
vystymo nesukeliant neigiamo 
poveikio aplinkai. Mokės 
apibūdinti skirtingos paskirties 
formuojamų tvarių medynų 
gebėjimą vykdyti ekologines, 
ekonomine ir socialines 
funkcijas. 

Paskaitos, diskusijos Egzaminas 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, 
miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei 
aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 

Gebės pritaikyti tvarių medyno 
formavimo principus, būdus ir 
ribojančias priemones 
aplinkosauginėje veikloje. 
Gebės vertinti tvaraus 
miškininkavimo privalumus 
bei jų taikymą gamtotvarkos 
projektuose. Gebės spręsti 
tvarių medynų formavimo 
problemas nuolat 
besikeičiančioje aplinkoje. 

Paskaitos. 
Individuali užduotis. 

Individualios užduoties 
prezentacija 
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veikloje 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 
Savigarba bei pagarba 
kitam asmeniui, 
intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas 
Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą 
Mokslinės etikos normų 
laikymasis  
Meilė gamtai, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

Siekti suformuoti kūrybingą, 
sąžiningą ir objektyvų asmenį, 
mokantį suderinti racionalų 
medynų naudojimą bei 
ekologinį mastymą. 

Paskaitos. 
Kontrolinis darbas 

Kontrolinio darbo 
vertinimas. Egzaminas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Juodvalkis A., Kairiūkštis L. Medynų formavimas ir kirtimai. Kaunas. Lututė, 2009. 
2. Kairiūkštis L., Juodvalkis A. Etaloniniai medynai ir jų formavimas. Vilnius. Mokslas, 1985. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Miško kirtimų taisyklės. LR AM įsakymas Nr. D1-79, 2010.01.27. 
2. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Valstybės žinios, 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215. 
3. LR Saugomų teritorijų įstatymas. Valstybės žinios, 2001, Nr. 108-3902). 
4.  Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvekcija. Valstybės žinios, 1996, Nr. 91-2126. 
5. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Valstybės žinios, 1996, Nr.2-43. 
  

 
 
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: 2013-10-23 d., protokolo Nr. 6. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų studijų srities Ekologijos šakos (Biologijos 
kryptis) Taikomosios ekologijos studijų programos komiteto posėdyje 2013-12-19, protokolo Nr. 4. 
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Dalyko aprašas atestuotas iki 2015-12-19. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEM010 
Pavadinimas lietuvių kalba: Darnus miško ūkio vystymasis 
Pavadinimas anglų kalba: Sustainable Forestry 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 20 Individuali užduotis 25 
Pratybos 16 Pasirengimas egzaminui 55 
... iš jų nuotoliniu būdu 8   
Konsultacijos 1   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti darnaus miško ūkio teorinių žinių ir gebėjimų numatyti darnaus miško ūkio 
priemones įvertinti jų įtaką. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Miško ekologijos, miškininkystės pagrindai 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios:   
Apibūdinti darnaus miško ūkio principus ir jų formavimosi etapus; 
Charakterizuoti tradicinės miškininkystės pagrindinius bruožus; 
Apibūdinti darnaus miško ūkio ekonominius, ekologinius ir socialinius aspektus; 
Apibūdinti darnaus miško ūkio kriterijus ir sertifikavimo sistemas. 
 
Specialieji gebėjimai: 
analizuoti darnaus miško ūkio struktūrą ir funkcionavimą; 
numatyti žmogaus veiklos poveikį miško ekosistemoms; 
įvertinti miško biologinės įvairovės kriterijus; 
įvertinti darnaus vystymosi principus ir kriterijus; 
analizuoti ir įvertinti miško sertifikavimo sistemas ir kriterijus. 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:  
Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, technologijas, procesus; 
Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
Vertybės: 
Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms. 
Gamtą tausojančio ūkininkavimo tradicijų puoselėjimas. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste, Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas 
su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 40/55 val.                 
(AB/NB 
Darnus vystymasis ir darnus miško ūkis. Darnaus vystymosi samprata, darnaus 
vystymosi koncepcijos raida, globali ekologinė krizė ir globalios problemos, 
miškininkystės principai, darnus miško ūkis.  

(4/5)  (2/2) 

Miškininkystės ištakos. Miškininkystės atsiradimo ištakos, miškų naudojimo 
ištakos Lietuvoje, miškininkystės mokslo ištakos, miškininkystės mokslo ištakos 
Lietuvoje.  

(4/5)  (2/2) 

Tradicinė miškininkystė. Miškų inventorizacija ir apskaita, miškų grupės, miškų 
kadastras, miškų ekonominis vertinimas, miško išteklių naudojimas, technologinis 
miškų sutvarkymas, miškų atkūrimas, miškų apsauga ir stebėsena.  

(4/5)  (2/2) 

Ekonominiai darnios miškininkystės aspektai. Ekonominė veikla ir ją 
lemiantys veiksniai, miško ištekliai, miško išteklių ir viešosios naudos piniginio 
vertinimo metodai, miškų viešosios naudos komercializavimas  

(4/5)  (2/2) 

Ekologiniai darnios miškininkystės aspektai. Ekologinė miškininkystė, medynų 
homeostazės ir tvarumo didinimas, biologinės įvairovės saugojimas.  

4/5)  (2/2) 

Biologinės įvairovės išsaugojimo teoriniai aspektai miškuose.  (4/6)  (2/2) 
Miškų biologinės įvairovės išsaugojimo praktinės priemonės.  (4/6)  (2/2) 
Socialiniai darnios miškininkystės aspektai. Viešoji miškų nauda, ekonominis 
saugumas, miškai ir daugiafunkcis žemės naudojimas, kultūros paveldas, etiniai-
estetiniai aspektai, rekreacija.  

(4/6)  (2/2) 

Darnios miškininkystės kriterijai. Darnios miškininkystės rodikliai: jų 
hierarchija ir apibrėžimai, Lietuvos darnus vystymasis ir jo rodikliai, susiję su 
miškininkyste, darnios miškininkystės rodikliai.  

(4/6)  (2/2) 

Miškų sertifikavimas. Miškų sertifikavimo samprata ir tikslai, pagrindinės miškų 
sertifikavimo sistemos ir jų klasifikavimas. Miško sertifikavimo sistema pagal 
FSC. Miško sertifikavimo sistema pagal PEFC.  

(4/6)  (2/2) 

 
   Pratybos: 16/25 val. 
Miško ūkinės veiklos poveikio miškui analizė        (4/6)   (2/2);  
Miškų biologinės įvairovės rodiklių analizė         (4/6)   (2/2); 
FSC sertifikavimo sistemos kriterijų analizė         (4/6)   (2/2); 
PEFC sertifikavimo kriterijų analizė          (4/7)   (2/2); 
  
Individualios užduoties tematika: Darnaus miško ūkio analizė pagal pasirinktą kriterijų. 
Dalyko studijų metodai: taikomas akivaizdinis ir nuotolinis mokymosi metodas. Dirbant akivaizdiniu metodu 
paskaitų medžiaga pateikiama skaidrėse naudojant multimedijos įrangą. Paskaitų pradžioje studentai 
supažindinami su paskaitos turiniu, temos aktualumu. Stengiamasi studentus įtraukti į trumpalaikes diskusijas, 
jiems užduodant klausimus. Paskaitų pabaigoje pateikiami apibendrinimai, atkreipiant dėmesį į pagrindines 
sąvokas, dėsningumus, tendencijas. Išstudijuotos medžiagos pagrindu rašomas kontrolinis darbas.  
Dalis paskaitų ir pratybų dėstoma nuotoliniu metodu. Virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ sukurtas 
kursas „Darnus miško ūkio vystymasis“. Kiekvienai paskaitų temai yra pateikiamos paskaitos skaidrės, 
pratyboms užduotys, 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: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Dalyko studijų viduryje 
Atsiskaitymas už pratybas (prezentacija) 0,2 Dalyko studijų pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Baigus dalyko studijas 
 
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 

Išsiaiškintii pasirinktos 
srities (miško darnaus 
vystymo) pagrindines 
teorijas, principus, būdus 
bei sistemas. 

Apibūdinti darnaus miško 
ūkio principus ir jų 
formavimosi etapus 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Charakterizuoti tradicinės 
miškininkystės 
pagrindinius bruožus 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Apibūdinti darnaus miško 
ūkio ekonominius, 
ekologinius ir socialinius 
aspektus; 
Apibūdinti darnaus miško 
ūkio kriterijus ir 
sertifikavimo sistemas. 

Paskaitos, diskusija Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (miško darnaus 
vystymo) pagrindines 

teorijas, principus, būdus 
bei sistemas 

aplinkosauginėje veikloje. 

analizuoti darnaus miško 
ūkio struktūrą ir 
funkcionavimą; numatyti 
žmogaus veiklos poveikį 
miško ekosistemoms 

Pratybos, individualios 
užduoties rengimas 

Klausimai, prezentacija 

įvertinti miško biologinės 
įvairovės kriterijus, 
darnaus vystymosi 
principus ir kriterijus 

Pratybos Klausimai, pratybos 
darbų pateikimas 

analizuoti ir įvertinti 
miško sertifikavimo 
sistemas ir kriterijus 

Pratybos Klausimai, pratybos 
darbų pateikimas 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujoje 
nežinomoje ar nuolat 
kintamoje aplinkoje bei 
plačiuose kontekstuose. 
Individualaus ir 
komandinio darbo 
įgūdžiai. 
Savarankiškai mokytis ir 
nuolat tobulėti. 
Meilė gamtai, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

Kūrybiškai taikyti žinias 
praktikoje, vertinti 
naujausias žinias, 
technologijas, procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 
Gamtą tausojančių 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 
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tradicijų puoselėjimas. 
 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 
Aplinkos apsauga Lietuvoje - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija, Vilnius, 2007. 
Higman S., Bass S, Judd N., Mayers J., Nussbaum R., The Sustainable Forestry handbook, Erthscan, London, 
1999, 289p. 
Sustainable forestry : from monitoring and modelling to knowledge management and policy science / edited by 
K.M. Reynolds [et al.]. Wallingford : CAB International, 2007. xxiv, 527 p. 
Upton C., Bass S. Forest certification handbook, Erthscan, London, 1996, 219p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Aplinkos ministerija - www.am.lt 
Global forest resources assessment, 2005 : progress toward sustainable forest management. Rome : Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2006. xxvii, 320 p. 
Karazija S. Miškai ir saugomos teritorijos - Kaunas-Girionys, 1994. 
Karazija (red.). Miško ekologija, 2008. 
Pauliukevičius G., J. Kenstavičius. Ekologiniai miškų teritorinio išdėstymo pagrindai, 1995.  
Kurlavičius P. 2005. Biologinės įvairovės apsauga žemės ūkyje. – Kaunas: Lututė, 64p. 
Kurlavičius P. 2006. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. – Kaunas: Lututė, 151p 
Malcolm L., Hunter J. Wildlife, Forest and Forestry - New Jersey, 1990. 
Sustainable Forestry in the Nordic Countries / ed. S. Woxholtt. Copenhagen : Nordic council of ministers, 
1997. 24 p. 
www3.lrs.lt/DPaieska.html.  
 
 
Anotacija anglų kalba. Sustainable  development and sustainable forestry. Stages of forestry development. 
Traditional forestry. Economic aspects of forestry.  Ecological aspects of forestry. Forest biodiversity 
conservation. Social aspects of forestry. Criteria of sustainable forestry. Sustainable forestry development and 
forest certification. Systems of forest certification (FSC, PEFC). FSC principles and criteria. PEFC principles 
and criteria. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. I. Varnagirytė-Kabašinskienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė, 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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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMM003 
Pavadinimas lietuvių kalba: Saugomų teritorijų miškotvarka 
Pavadinimas anglų kalba: Forest management in protected areas 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val.(iš jų nuotoliniam mokymui 6 
val.), savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas pratyboms ir jų gynimui 12 
Iš jų nuotoliniam mokymui 6 Individualios užduoties atlikimas 25 
Pratybos 16 Pasirengimas egzaminui 53 
Konsultacijos 2 Kontrolinis darbas 10 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Išstudijuoti miškotvarkinio projektavimo ypatumus saugomose teritorijose, susipažinti su tausojančios plėtros, 
tvaraus ir subalansuoto miško ūkio organizavimu bei ekologinės miškininkystės ir kompleksinio miško ūkio 
koncepcija Lietuvoje. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti baigtos šių dalykų studijos: dirvotytos, augalų 
biologijos, dendrologijos, bendrosios ekologijos, miškų ūkio pagrindų, kraštovaizdžio ekologijos ir 
kraštotvarkos, biologinės įvairovės ir jos apsaugos.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Studento žinios ir supratimas. 
Įgys žinių ir supratimą apie: 
1.  Miškų apsauginę reikšmę. 
2. Pasaulinius ir Lietuvos miškų išteklius. 
3. Lietuvos miškų išteklius saugomose teritorijose. 
4. Lietuvos miškų naudojimo perspektyvas. 
5. Lietuvos miškų politiką ir strategiją. 
6. Lietuvoje taikomus miško kirtimus bei jų projektavimo ypatumus saugomose teritorijose. 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1. Sugeba apdoroti, interpretuoti bei analizuoti miškotvarkinę informaciją. 
2. Sugeba profesionaliai parinkti reikiamas ūkines priemones, kirtimų būdus saugomose teritorijose.  
3. Geba nustatyti kirtimų normą bei projektuoti miško kirtimus saugomose teritorijose. 
4. Geba sekti teisinių dokumentų susijusių su miškotvarkiniu projektavimu pasikeitimus ir atsinaujinimus bei 
geba prie jų prisitaikyti. 
Vertybinės nuostatos: 
1. Pagarba savo pasirinktai profesijai, gamtai. 
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2. Pasitikėjimas savimi ir kūrybinis požiūris į darbą. 
3. Atsakomybės jausmas rengiant miškotvarkos projektus. 
 
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 bei profesinei veiklai. 
 
Dalyko turinys: 
    Paskaitos  40/53/6 val.  
1 paskaita. Normalaus miško teorija. Tikslinis miškas. 4/6/2 val. 
2 paskaita. Miškų apsauginė reikšmė. Miško naudojimo esmė ir rūšys. 4/5/1 val.  
3 paskaita. Bendros žinios apie pasaulinius ir Lietuvos miškų išteklius. 4/5/0 val. 
4 paskaita. Lietuvos miškų išteklių kokybės rodikliai. 4/5/2 val. 
5 paskaita. Saugomos teritorijos ir bioįvairovė Lietuvos miškuose. 4/6/0 val. 
6 paskaita. Lietuvos saugomų teritorijų miškų išteklių kokybės rodikliai. 4/5/1 val. 
7 paskaita. Miško naudojimo apribojimai ir jų ypatumai saugomose teritorijose. 4/5/0 val. 
8 paskaita. Lietuvos miškų naudojimo perspektyvos. 4/5/0 val. 
9 paskaita. Lietuvos miškų politika ir strategija saugomose teritorijose. 4/5/0 val. 
10 paskaita. Daugiatikslis miško naudojimas ir miškų sektoriaus ekonomika. 4/6/0 val. 
 
   Pratybos: 16/37 val. 
Darbas 1. Miškotvarkoje naudojamos sąvokos ir  pagrindiniai terminai. 4/7 val. 
Darbas 2. Miškotvarkos metu rengiama medžiaga2/6 val.  
Darbas 3. Miško kirtimų normos skaičiavimas. 2/6 val. 
Darbas 4. Pagrindiniai miško kirtimai. 2/6 val. 
Darbas 5. Tarpiniai miško kirtimai. 2/6 val. 
Darbas 6. Kirtimų projektavimo ypatumai skirtingos funkcinės paskirties miškuose. 4/6 val. 
 
Pratybų užduotis:  
Išskirtame objekte studentas privalo sudaryti miškotvarkos projektą: parengti suvestinius valdos miško išteklių 
duomenis, atlikti pagrindinio naudojimo skaičiavimą, parinkti kirtimo bei atkūrimo būdus, kirtimus išdėstyti 
planinėje medžiagoje. 
 
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas yra išdėstomas per 10 paskaitų, kurių trukmė po 4 akademines valandas. Paskaitų 
medžiaga pateikiama auditorijose, ji vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. 
Pratybos atliekamos, naudojant specialiai paruoštą medžiagą bei duomenis.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,1 Po pratybų darbo atlikimo, iki 
sesijos 

Individuali užduotis 0,3 Iki sesijos 
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Egzaminas 0,6 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 

Išsiaiškinti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, 
miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei 
aplinkotyros) pagrindines 
teorijas, principus, būdus 
bei sistemas 

 Įgys žinių ir supratimą apie: 
 Miškų apsauginę reikšmę. 
Pasaulinius ir Lietuvos miškų 
išteklius. Lietuvos miškų išteklius 
saugomose teritorijose. Lietuvos 
miškų naudojimo perspektyvas. 
Lietuvos miškų politiką ir strategiją. 
Lietuvoje taikomus miško kirtimus 
bei jų projektavimo ypatumus 
saugomose teritorijose. 

Paskaitos, pratybos 
Pratybų užduočių 

įvykdymo ataskaitų 
gynimas,  egzaminas 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, 
miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei 
aplinkotyros) pagrindines 
teorijas, principus, būdus 
bei sistemas 
aplinkosauginėje veikloje 

Sugeba apdoroti, interpretuoti bei 
analizuoti miškotvarkinę 
informaciją. Sugeba profesionaliai 
parinkti reikiamas ūkines 
priemones, kirtimų būdus 
saugomose teritorijose. Geba 
nustatyti kirtimų normą bei 
projektuoti miško kirtimus 
saugomose teritorijose. Geba sekti 
teisinių dokumentų susijusių su 
miškotvarkiniu projektavimu 
pasikeitimus ir atsinaujinimus  

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus. 
Savigarba bei pagarba 
kitam asmeniui, 
intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas. 
Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą. 
Mokslinės etikos normų 
laikymasis. Meilė 
gamtai, ekologinio 
mąstymo puoselėjimas 

Pagarba savo pasirinktai profesijai, 
gamtai. Pasitikėjimas savimi ir 
kūrybinis požiūris į darbą. 
Atsakomybės jausmas rengiant 
miškotvarkos projektus. 

  

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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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. 
Antanaitis V. Miško naudojimas. - V., „Mokslas“, 1981. -198 p. 
Antanaitis V., Deltuvas R. Miškotvarka. - V., „Mokslas“, 1988.-297 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mirinas S., Navasaitis A. Gamtosaugos teoriniai pagrindai. - Kaunas – Akademija, 1990 
Raškauskas V. Bendroji ekologija. - V., „Mokslas“, 1992 
Lietuvos miškotvarka ir jo raida, Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas. 2002, 188 p. 
Lietuvos miškų metraštis, Miškų departamentas, Vilnius. 2003, 632p. 
 
Anotacija anglų kalba. The aim of the subject „Forest management in protected areas“ is to present 
principles of forest management and forest use in protected areas. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. A. Kuliešis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė:  doc. dr. A. Kuliešis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. E. Bartkevičius, 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: MEAEM011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos epidemiologija 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental epidemiology 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Laboratoriniai darbai  Pasirengimas laboratoriniams darbams   
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 25 
Seminarai 16 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams teorinių žinių apie aplinkos epidemiologijos sampratą, parengti 
studentus gebančius pritaikyti šiuolaikinės epidemiologijos analizės metodus sprendžiant ekologines 
problemas, gebančius tinkamai formuluoti mokslines hipotezes, suvokti ekologinių problemų esmę, pagrįsti 
išvadas.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti baigtos pirmos pakopos Taikomosios ekologijos 
studijos. Studentai turi būti išklausę „Matematinių statistinių metodų taikymas ekologijoje“, „Mokslinių tyrimų 
metodologija“ ir „Žmogaus ekologija“ paskaitas. 
 
Dalyko studijų rezultatai: Išklausę „Aplinkos epidemiologija“ kursą studentai žinos bei mokės pritaikyti 
epidemiologijos tyrimo metodus, gebės išanalizuoti ir įvertinti aplinkos veiksnių keliamą riziką. 
Gebės pritaikyti epidemiologinius tyrimo metodus analizuojant ir vertinant aplinkos veiksnių keliamą riziką 
žmogaus sveikatai. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Studijų dalyko rezultatai bus vertinami pagal žinių įsisavinimą, 
gebėjimą žinias pritaikyti analizuojant bei vertinant ekologines problemas, gebėjimą epidemiologinius analizės 
metodus pritaikyti kituose studijų dalykuose. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos:  40/55 val. 

1. Pagrindiniai matai epidemiologijoje. (4/8) 
2. Epidemiologinių tyrimų ryšys. (8/14) 
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3. Tyrimo planas priežastims išaiškinti. (4/8) 
4. Hipotezės formavimas ir jos tyrimas. (4/8) 
5. Epidemiologinių tyrimų kokybės kontrolė. (4/8) 
6. Tyrimų rezultatų vertinimas. (6/8) 
7. Darbo aplinkos keliamos rizikos tyrimas. (6/12) 
8. Tyrimo rezultatų taikymas sveikatos politikoje. (4/9) 

   Seminarai: 16/25 val. 
1. Duomenų analizė. (4/8) 
2. Tyrimų apimties nustatymas. (4/8) 
3. Aplinkotyros projektų ruošimo metodika. (8/9) 

 
Dalyko studijų metodai:  
Dalis paskaitų bus skaitoma probleminiu dėstymo metodu. 
Dalis paskaitų medžiagos bus pakeista į savarankišką pasiruošimą ir diskusijas. 
Aplinkos veiksnių rizikos vertinimas bus analizuojamas sprendžiant komandines užduotis. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Klausimai, į kuriuos atsakoma seminarų metu. 0,2 Kiekvieno mėnesio 
paskutinę savaitę 

Komandinių užduočių analizė 0,3 
Įpusėjus semestrui ir 
semestro pabaigoje 

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 

Išsiaiškinti pasirinktos srities 
(biologinės įvairovės  atskirų 
grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) pagrindines 
teorijas, principus, būdus bei 
sistemas 

Žinos aplinkos 
epidemiologijos 
pagrindinius tyrimo 
metodus. 

Paskaitos, 
probleminės 
užduotys, diskusijos, 
savarankiškas 
ruošimasis, 
medžiaga 
seminarams atlikti. 

Atsakymai žodžiu ir 
raštu komandinės 
užduoties paruošimo ir 
pristatymo aptarimas, 
veiksmų poveikio 
analizės ir rizikos 
nustatymo aptarimas. 

Pritaikyti pasirinktos srities 
(biologinės įvairovės  atskirų 
grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) pagrindines 
teorijas, principus, būdus bei 
sistemas aplinkosauginėje 
veikloje 

Gebės pritaikyti 
epidemiologinius 
tyrimo metodus 
analizuojant ir 
vertinant aplinkos 
veiksnių keliamą 
riziką žmogaus 
sveikatai. 

Paskaitos, 
probleminės 
užduotys, diskusijos, 
savarankiškas 
ruošimasis, 
medžiaga 
seminarams atlikti. 

Atsakymai žodžiu ir 
raštu komandinės 
užduoties paruošimo ir 
pristatymo aptarimas, 
veiksmų poveikio 
analizės ir rizikos 
nustatymo aptarimas. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. R. Gražulevičienė. Aplinkos epidemiologija, 2004- 241 p., ISBN 9955-530-96-0. 
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2. 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. 

3. R. Gražulevičienė. Aplinkos epidemiologija ir rizikos sveikatai įvertinimas, 2005, 291 p. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. V. Grabauskas. Fundamentinė epidemiologija. 2003, 143 p. 
2. R. Gražulevičienė. Aplinkos politika, 2004, 183 p. 
3. Topics in Environmental Epidemiology, Eds. K. Steenland, D. Savitz. Oxford University 1997. 
4. V. Dulskienė. Aplinkos epidemiologija. Mokomoji knyga [Elektroninis išteklius], 2008 m.  

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. V. Dulskienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: doc. dr. V. Dulskienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. D. Šileikienė, 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: MEAEM012 
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekohidrologija 
Pavadinimas anglų kalba: Ecohydrology 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui - 60 val., savarankiškam darbui - 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas seminarams  20 
Seminarai 16 Individualios užduoties atlikimas 25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams pagrindines ekohidrologijos žinias. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentas turi turėti aplinkos biologijos ir chemijos pagrindus. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 

Studento žinios ir supratimas:  
Studentas supranta vandens vaidmenį gamtoje, jo judėjimo ir formų kaitos dėsningumus. 
Žino vandens telkinių ir jo pakrančių sąveiką su baseino ekosistemomis. 
Supranta vandens judėjimo ir formų kaitos poveikį aplinkai. 
 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Prognozuoti vandens judėjimo ir formos pokyčius ir jo poveikį aplinkai. 
 
Specialieji gebėjimai: 
Studentas įgyja įgūdžius mąstyti ir spręsti problemas remiantis gamtos procesų dėsningumais. 
 
Vertybės: 
Atsakomybė už atliekamą darbą; 
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. Savarankiškų darbų atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrinimų formulavimas;  
5. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  
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6. Praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendinių argumentavimas;  
7. Papildomos literatūros savarankiškos studijos;  

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 40/55 val. 

1. Įvadas. Bendros sąvokos (4/5). 
2. Baseinas: struktūrinis zonavimas (4/5). 
3. Krituliai ir garavimas (4/6). 
4. Vandens nuotėkis ir atsargos (4/6). 
5. Požemio vanduo: judėjimas ir atsargos (4/6). 
6. Užliejamos pievos ir pelkės (4/5). 
7. Sniegas ir jo tirpsmas (4/5) 
8. Dirvožemio vandens erozija (4/6). 
9. Pakrantės (4/6). 
10. Žmogaus veikla ir vandens apytaka (4/5). 

 
  Seminarai: 16/20 val. 

1. Vandens judėjimas ir formos kaita. (4/5). 
2. Vandens judėjimo įtaka gyvajai gamtai (4/5). 
3. Vanduo dirvožemyje: įtaka biologiniams procesams. (4/5). 
4. Pelkės ir vandens telkinių pakrantės: ekologinė reikšmė. (4/5). 

 
Individualios užduoties tematika: N upės (ežero) baseino ekohidrologinė analizė. 
alyko studijų metodai:  

• Paskaitos ir seminarai. 
• Paskaitų metu magistrantai klauso dalyko paskaitas. Diskutuoja dėstytojo pateiktos temos arba 

problemos tema. 
• Seminarui studentai ruošia pateiktą užduotį savarankiškai, konsultuojami dėstytojo bei kolektyvinėse 

diskusijose aptardami galimus užduoties sprendimo variantus. Baigę darbą skaito trumpus pranešimus, 
kurie po to aptariami. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Seminarai 0,20 Kurso eigoje 
Individuli užduotis 0,30 Baigus kursą 
Egzaminas 0,50 Baigus kursą 
 
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 pasirinktos srities 
(biologinės įvairovės  atskirų 
grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 

Studentas supranta 
vandens vaidmenį 
gamtoje, jo judėjimo ir 
formų kaitos 
dėsningumus. Žino 

Seminarai, kurių 
metu pristatomos ir 
diskutuojamos 
užduotys . 

Kontroliniai klausimai, 
pranešimo vertinimas. 
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vystymo bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei sistemas 

vandens telkinių ir jo 
pakrančių sąveiką su 
baseino ekosistemomis. 
Supranta vandens 
judėjimo ir formų kaitos 
poveikį aplinkai. 

Pritaikyti pasirinktos srities 
(biologinės įvairovės  atskirų 
grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei sistemas 
aplinkosauginėje veikloje 

Moka prognozuoti 
vandens judėjimo ir 
formos pokyčius ir jo 
poveikį aplinkai, parengti 
pranešimą ir jį pristatyti 
viešai diskusijai. 
 

Individuali užduotis 
atliekama 
savarankiškai ir 
apibendrinanti 
teorines ir praktines 
žinias. 

Individualios 
užduoties rezultatų 
pristatymas 

Pasitikėjimas savo jėgomis, 
ryžtas prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir 
sprendimus 
Savigarba bei pagarba kitam 
asmeniui, intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas 
Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą 

Studentas įgyja įgūdžius 
mąstyti ir spręsti 
problemas remiantis 
argumentais, 
priežastiniais ryšiais ir 
dėsningumais. 
Suformuojami asmeninės 
pozicijos ir požiūrio 
gynimo, remiantis 
moksline argumentacija, 
pradiniai įgūdžiai. 

Paskaitos ir 
diskusijos paskaitų 
metu. 

Egzaminas 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Ward, Endy D. Environmental Hydrology. 
2. Stream Hydrology: an Introduction for Ecologists. 
3. Davie, Tim. Fundamentals of Hydrology. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Viessman, Warren. Introduction to Hydrology 
2. Bedient, Phillip B. Hydrology and Floodplain Analysis. 
 
Anotacija anglų kalba. Course contains fundamentals of environmental hydrology, role of water in 
environment, its regularity of movement and state variability. Course explains interaction among water body, 
riparia and whole basin ecosystem. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. R. Gegužis, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: lekt. dr. R. Gegužis, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. L.  Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. habil. dr. E. Riepšas, 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. 
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Dalyko aprašas atestuotas iki    2015-10-21. 
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Aplinkos ir ekologijos institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEAEM013 
Pavadinimas lietuvių kalba: Radioekologija 
Pavadinimas anglų kalba: Radioecology 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui - 60 val., savarankiškam darbui - 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Laboratoriniai darbai 16 Individualus darbas 25 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis  
 
Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas suteikti žinių apie technogeninių radionuklidų atsiradimo šaltinius, jų 
patekimo į aplinką būdus,  abiotinių ir biotinių ekosistemų komponentų sąveiką sų radioaktyviosios taršos 
sąlygomis, radionuklidų skleidžiamos  jonizuojančios spinduliuotės poveikiu gyviems organizmams. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingos bendrosios ekologijos ir toksikologijos studijos, 
pageidautina bendroji  fizika. 
Dalyko studijų rezultatai: (jie skirstomi į tokias pačias grupes kaip ir studijų programos, kurioje dėstomas 
dalykas, studijų rezultatai (siekiniai) 
Žinios: 
Radioekologijos pagrindinės sąvokos, radionuklidų skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė, jos rūšys bei 
poveikio biologiniai efektai; radionuklidų toksikologija; 
Radioekologijos tikslai ir uždaviniai, tyrimų kryptys, naudojami tyrimų metodai; 
Radioekologijoje nagrinėjami terminai ir matavimo vienetai; gamtinė jonizuojančioji spinduliuotė ir jos 
šaltiniai; technogeniniai radionuklidai ir jų šaltiniai. 
Specialieji gebėjimai: 
Vertinti vandens terpės, dirvožemio ir dugno nuosėdų vaidmenį radionuklidų sklaidai aplinkoje; 
Apibūdinti radionuklidų sklaidos ypatumus sausumos, jūrinėse ir gėlavandenėse ekosistemose; 
Apibūdinti radionuklidų akumuliacijos organizmuose procesus. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
Spręsti studijuojamos srities problemas naujoje nežinomoje ar nuolat kintamoje aplinkoje bei plačiuose 
kontekstuose. 
Vertybinės nuostatos: 
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
Meilė gamtai, ekologinio mąstymo puoselėjimas. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: geba teisingai pasirinkti radioekologinių tyrimų metodus ir 
apatatūrą tyrimams vykdomiems gamtinėmis ir  laboratorinėmis sąlygomis, įvertinti  radionuklidų sklaidą 
vandens ir sausumos ekosistemų komponentuose, jų biologinę akumuliaciją bei migraciją mitybinėmis 
grandinėmis. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos 40/55 val.  
Tyrimų metodai naudojami radioekologijoje - 4 val. / 5 val. 
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Gamtinė jonizuojanti spinduliuotė ir jos šaltiniai - 4 val. / 5 val. 
Technogeniniai radionuklidai ir jų šaltiniai  - 4 val. / 5 val. 
Vandens terpės, dirvožemio,  vandens telkinių nuosėdų ir biologinių objektų vaidmuo radionuklidų sklaidai 
aplinkoje - 4 val. / 5 val. 
Radionuklidų sklaida sausumoje, jūrinėje bei gėlavandenėje ekosistemoje - 4 val. / 5 val. 
Radionuklidų  akumuliacijos organizmuose procesai - 4 val. / 6 val. 
Černobilio, Japonijos AE avarijos pasekmės labiausiai radionuklidais užterštuose teritorijose - 4 val. / 6 val. 
Radionuklidų skleidžiama jonizuojanti spinduliuotė, jos rūšys bei poveikis gyviesiems organizmams - 4 val. / 6 
val. 
Gamtinio vandens radiacinė tarša. Cheminių ir radiologinių elementų ir jų junginių migracija ir transformacija 
vandenyje. Vandens taršos priežastys. Antropogeninio poveikio vertinimas  - 4 val. / 6 val. 
Normatyviniai aktai, techninės priemonės ir ūkinė veikla, skirta maisto žaliavų ištekliams ir kokybei išsaugoti. 
ES ir Lietuvos teisiniai dokumentai, reglamentuojantys gamtinio vandens kokybę - 4 val. / 6 val. 
   Laboratoriniai darbai - 16 val.:/ pasirengimas  laboratoriniams darbams 25val. 
Laboratoriniai radioaktyvumo nustatymo būdai – 2 val. / 2 val. , 
Alfa metodas – 3 val. / 5 val. ; 
Beta metodas – 3 val. / 5 val. ; 
Gama metodas – 3 val. / 5 val.;  
Kompleksiniai radiometrijos nustatymo metodai – 2 val. / 3 val. 
Radono metodas – 3 val. 5 val. 
   Pratybos: 
   Mokomoji praktika: 
Kursinio darbo (projekto) tematika:  
Dalyko studijų metodai: Skaitomos paskaitos ir vedami laboratoriniai darbai. Teorinis kursas išdėstomas 
paskaitų  metu pagal galimybes naudojant Microsoft Power Point programą  arba grafoprojektorius. Paskaitų 
metu studentai skaito trumpus pranešimus nagrinėjamomis temomis. Laboratoriniai darbai atliekami 
Aplinkotyros laboratorijoje. Ekskursija į Ignalinos AE. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Laboratorinių darbų gynimas 0,25 Po kiekvieno atlikto laboratorinio darbo 
Kontrolinis darbas 0,15 Semestro viduryje 
Egzaminas 0,60 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 

Išsiaiškinti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo tvarkymo 
bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas. 

Radioekologijos 
pagrindinės sąvokos, 
radionuklidų skleidžiama 
jonizuojančioji 
spinduliuotė, jos rūšys 
bei poveikio biologiniai 
efektai; radionuklidų 
toksikologija. 

Paskaitos (medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą) ir savarankiškas 
literatūros studijavimas 

Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Radioekologijos tikslai ir 
uždaviniai, tyrimų 
kryptys, naudojami 
tyrimų metodai. 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 

Radioekologijoje 
nagrinėjami terminai ir 

Paskaitos Trumpi ir probleminiai 
klausimai 
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matavimo vienetai; 
gamtinė jonizuojančioji 
spinduliuotė ir jos 
šaltiniai; technogeniniai 
radionuklidai ir jų 
šaltiniai. 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo tvarkymo 
bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 
veikloje 

Vertinti vandens terpės, 
dirvožemio ir dugno 
nuosėdų vaidmenį 
radionuklidų sklaidai 
aplinkoje. 

Laboratoriniai darbai Laboratorinių darbų 
gynimas  

Apibūdinti radionuklidų 
sklaidos ypatumus 
sausumos, jūrinėse ir 
gėlavandenėse 
ekosistemose. 

Laboratoriniai darbai Laboratorinių darbų 
gynimas 

Apibūdinti radionuklidų 
akumuliacijos 
organizmuose procesus. 

Laboratoriniai darbai Laboratorinių darbų 
gynimas 

Kūrybiškai taikyti 
žinias praktikoje, 
vertinti naujausias 
žinias, technologijas, 
procesus. 
 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujoje 
nežinomoje ar nuolat 
kintamoje aplinkoje bei 
plačiuose kontekstuose. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Marčiulionienė D. Aplinkos tarša radionuklidais Černobilio AE avarijos labiausiai paveiktose teritorijose. 
Vilnius, Sveikatos mokslai. 2003. 
Mažeika J. Radionuclides in geoenvironment of Lithuania = Radionuklidai Lietuvos geoaplinkoje : 
monografija. Vilnius GI, 2002 
Pečkaitytė I., Černevičiūtė K. Spinduliuotė žmogaus aplinkoje. Kaunas. 2005. 
Urbelis A. Jonizuojančioji spinduliuotė (radiacija): sauga, sveikata, ekologija:  vadovėlis / [A. Urbelis ... [et al.] 
; parengta vadovaujant A. Urbeliui.  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 
Styra Dmitrijus, Aplinkos monitoringas IV (radioekologija) : matavimo technika, uždaviniai ir jų sprendimas : 
[mokomoji metodinė knyga] 2003. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Styra D., Gaspariūnas J. Aplinkos monitoringas IV (Radioekologija). VGTU, Vilnius. 2006 
Morkūnas G. Radiacinė sauga? Tai labai paprasta; Radiacinės saugos centras.  Vilnius : Kriventa, 2004 
Nedveckaitė T.  Radiacinė sauga Lietuvoje.  Vilnius: Kriventa, 2004. 
NATO Advanced Workshop on Environmental Protection Against Radioactive Pollution. nvironmental 
protection against radioactive pollution : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop, held in 
Almati, Kazakhstan, 16-19 September 2002] / 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. A. Stiklienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Užupis, Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų 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: MEAEM014  
Pavadinimas lietuvių kalba: Sunkieji metalai aplinkoje 
Pavadinimas anglų kalba: Heavy metals in the environment 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos ir seminarai 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 
Laboratoriniai darbai  16 Individualios užduoties atlikimas 25 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 55 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji  Taikomoji ekologija pasirenkamasis 
 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti žinių apie antropogeninės taršos sunkiaisiais metalais keliamą poveikį aplinkai, 
žmonių sveikatai ir biologinėms sistemoms, išugdyti praktinius įgūdžius vertinant aplinkos taršą sunkiaisiais 
metalais.  
 Išklausę paskaitas magistrantai turi suvokti sunkiųjų metalų paplitimo ir migracijos aplinkoje 
dėsningumus bei jų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai,  žinoti aplinkos taršos sunkiaisiais metalais šaltinius, 
migracijos kelius ir poveikį aplinkai bei prevencines priemones.  

Atlikę  laboratorinius ir praktikos užsiėmimus magistrantai turi žinoti sunkiųjų metalų nustatymo 
metodiką; gebėti atlikti cheminę analizę  ir rezultatus apdoroti matematiniais-statistinias metodais; gebėti ištirti 
aplinkos užterštumą sunkiaisais metalais bei  jį įvertinti pagal literatūros šaltinių duomenis bei galiojančius 
norminius dokumentus. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingos bendrosios ekologijos, bendrosios chemijos ir 
toksikologijos žinios, samprata apie aplinkos taršą, jos šaltinius ir tyrimo metodus. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas.  

1. Ekosistemų taršos sunkiaisiais metalais procesai 
2. Ekosistemų kaita taršos sunkiaisais metalais sąlygomis 
3. Sunkiųjų metalų tyrimo ir bioindikacijos metodai 

Specialieji gebėjimai.  
1. Taršos sunkiaisiais metalais bioindikacijos ir cheminės analizės metodų parinkimas 
2. Taršos sunkiaisiais metalais prevencinių priemonių įvertinimas ir parinkimas 
3. Aplinkosauginė veikla 
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Socialiniai gebėjimai. Spręsti aplinkos taršos sunkiaisiais metalais problemas naujoje nežinomoje ar nuolat 
kintamoje aplinkoje bei plačiuose kontekstuose. Suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu 
priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos. 
Asmeniniai  gebėjimai. Savarankiškai mokytis ir nuolat tobulėti. Pažinti ir kritiškai vertinti aplinkos taršos 
sunkiaisiais metalais tyrimų naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtomis aplinkybėmis, pagrįsti daromas išvadas 
ir jas tinkamai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims. Individualaus ir komandinio darbo 
įgūdžiai (informacijos paieškos ir jos taikymo, mokslinės ir praktinės veiklos planavimo, vykdymo ir 
vertinimo, komunikavimo, komandinio darbo). 
Vertybinės nuostatos. Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir 
sprendimus. Savigarba bei pagarba kitam asmeniui, intelektualumas, sąžiningumas ir objektyvumas. Teigiamas 
požiūris į kūrybingą, rūpestingai planuojamą, kokybiškai atliekamą darbą. Mokslinės etikos normų laikymasis. 
Meilė gamtai, ekologinio mąstymo puoselėjimas. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: Sunkiųjų metalų, jų toksiškumo, migracijos ekosistemose, 
antropogeninės taršos sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste; Žinių apie 
sunkiuosius metalus, jų toksiškumą, migraciją ir taršą įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 
studijų dalykų žiniomis; Mokslinių ir sudėtingų praktinių taršos sunkiaisiais metalais tyrimų ir prevencijos 
problemų identifikavimas, mokslinė diskusija, sprendimas; Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų 
parinkimas tyrimams atlikti; Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas, integravimas. 
 
Dalyko turinys: 
 
Paskaitos (40/55 val.):  
1.Įvadas. Medicininė geologija. Sunkieji metalai ir jų toksiškumas (5/7 val.);  
2. Sunkiųjų metalų paplitimas aplinkoje ir migracijos ekosistemose ypatumai (10/14 val.);  
3. Aplinkos tarša sunkiaisiais metalais ir prevencija (15/20 val.);  
4. Sunkiųjų metalų tyrimai, jų nustatymo ir rezultatų įvertinimo metodai (10/14 val.) . 
 
Laboratoriniai darbai (16/25 val.):  
1. Dirvožemio (vandens, atmosferos iškritų) mėginių paruošimas analizei, higroskopiškumo koeficiento ir pH 
nustatymas (4/7 val.). 
2. Augalinės (gyvūninės) masės mėginių paruošimas analizei (4/6val.). 
3. Sunkiųjų metalų nustatymas liepsnos atominės absorbcijos spektrometrijos metodu (4/6 val.) 
4. Sunkiųjų metalų nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu (4/6 val.). 
 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, diskusijos, studentų prezentacijos, referatai, individualus skaitymas, 
laboratoriniai darbai, pratybos. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,1 Semestro viduryje 
Laboratorinių darbų gynimas 0,3 Po laboratorinių darbų 
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 
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Išsiaiškinti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, 
miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei 
aplinkotyros) pagrindines 
teorijas, principus, būdus 
bei sistemas 

Ekosistemų taršos 
sunkiaisiais metalais 
procesai 

Paskaitos, studentų 
prezentacijos, 
referatai 
 

Testas, trumpi klausimai, 
klausimai naudojantis 
literatūra, individualaus 
pranešimo pateikimas, 
referatas  
 

Ekosistemų kaita taršos 
sunkiaisais metalais 
sąlygomis 

Sunkiųjų metalų tyrimo 
ir bioindikacijos 
metodai 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, 
miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei 
aplinkotyros) pagrindines 
teorijas, principus, būdus 
bei sistemas 
aplinkosauginėje veikloje 

Taršos sunkiaisiais 
metalais bioindikacijos 
ir cheminės analizės 
metodų parinkimas 

Laboratoriniai darbai, 
paskaitos, 
prezentacijos ir 
referatai 

Laboratorinių ir praktinių 
darbų rezultatų 
pateikimas, probleminės 
užduotys 

Taršos sunkiaisiais 
metalais prevencinių 
priemonių įvertinimas 
ir parinkimas 

Studentų 
prezentacijos, 
diskusijos, 
savarankiški 
skaitymai 

Probleminiai klausimai, 
žodiniai klausimai, 
individualaus pranešimo 
pateikimas, referatas 

Aplinkosauginė veikla 

Socialiniai gebėjimai 
 

 Spręsti aplinkos taršos 
sunkiaisiais metalais 
problemas plačiuose 
kontekstuose. Suvokti 
etinius ir socialinius 
savo žinojimo ir jo 
pagrindu priimamų 
sprendimų padarinius ir 
atsakomybę už juos. 

Diskusijos paskaitų 
metu 

Probleminės užduotys, 
probleminiai klausimai, 
individualaus pranešimo 
pateikimas 

Asmeniniai gebėjimai Savarankiškai mokytis, 
kritiškai vertinti tyrimų 
naujoves, pagrįsti 
išvadas, tinkamai jas 
pateikti 

Studentų prezentacija 
ir referatas, 
individualus darbas 
su literatūra 

Individualaus pranešimo, 
referato vertinimas 

Vertybinės nuostatos Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą. 

Studentų prezentacija, 
referatas, individualus 
darbas su literatūra  

Individualaus pranešimo, 
referato, laboratorinių 
darbų ir individualių 
užduočių vertinimas 

Mokslinės etikos normų 
laikymasis 

Studentų prezentacija, 
referatas 

Individualaus pranešimo, 
referato vertinimas 

Meilė gamtai, 
ekologinio mąstymo 
puoselėjimas 

Diskusija Probleminiai klausimai, 
žodiniai klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
Lietuvos geocheminis atlasas, V., 1999.  
Sunkieji metalai Lietuvos dirvožemiuose ir augaluose. sud. J. Mažvila, K., 2001.  
Selinus O., Finkelman R.B., Centeno J.A. Medical Geology: A Regional Synthesis, Springer. 2010. 
Metals in society and in the environment : a critical review of current knowledge on fluxes, speciation, 
bioavailability and risk for adverse effects of copper, chromium, nickel and zinc / by Lars Landner, Rudolf 
Reuther. Dordrecht etc. : Kluwer academic publishers, 2004. 
Heavy metal stress in plants : from biomolecules to ecosystems / M.N.V. Prasad (ed.). Berlin : Springer, 2004. 
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Geochemical and hydrological reactivity of heavy metals in soils / edited by H. Magdi Selim, William L. 
Kingery. Išleista:   Boca Raton, Fla. etc. : Lewis publishers, 2003. 
Heavy Metals: a Problem Solved? : Methods and Models to Evaluate Policy Strategies for Heavy Metals 
/ Jeroen C.J.M. van der Bergh ... [et al.] ; edited by Ester van der Voet, Jeroen B. Guinée, Helias A. Udo de 
Haes. Išleista:   Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2000 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
Wolterbeek H.T., Verburg T.G. Predicting metal toxicity revisited: general properties vs. specific effects. The 
Science of The Total Environment. 2001, 279 (1-3), pp. 87-115. 
Newman M.C., Diamond G.L,

 
Menzie Ch.,

 
Moya J., Nriagu J.  Issue paper on metal exposure assessment. 

Prieiga per internetą: oaspub.epa.gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=379034  [žiūrėta 2011 01 17]. 
Goyer R.,  Golub M.,  Choudhury H., Hughes M., Kenyon E., Stifelman M.  Issue paper on the human health 
effects of metals, 2004. Prieiga per internetą: 
http://www.epa.gov/raf/publications/pdfs/HUMANHEALTHEFFECTS81904.PDF [žiūrėta 2010 12 20].  

 Četkauskaitė A. Ekotoksikologija: cheminių medžiagų veikimo mechanizmai. Mokomoji knyga, 
 I-IV skyriai. Vilniaus Universiteto leidykla, 1999. Prieiga per internetą: 
  http://www.bbk.gf.vu.lt/Ecotox1999.html [žiūrėta 2011 06 08]. 
Environmental separation of heavy metals : engineering processes / edited by Arup K. SenGupta. Išleista:   
Boca Raton etc. : Lewis Publishers, 2002. 
Trace elements in soil: bioavailability, flux, and transfer / edited by I.K. Iskandar and M.B. Kirkham. Išleista:   
Boca Raton, Fla. etc. : Lewis publishers, 2001. 
EMEP publikacijos. Prieiga per internetą: http://emep.int/publ/common_publications.html [žiūrėta 2011 06 09] 
 
Literatūros duomenų bazės 
 
http://www.lzuu.lt/biblioteka/lt/ 
http://aleph.library.lt 
www.google.com   
http://scholar.google.lt   (mokslinių straipsnių paieška)  
www.scirus.com/  
http://etd.library.lt   
<http://www.ndltd.org/find  
http://search.ebscohost.com  
http://www.oxfordjournals.org  
http://www.sciencedirect.com  
 
Anotacija anglų kalba: 
Heavy metals in the environment 

Study objectives: to provide knowledge about environmental as well as health impact on  biological systems of 
the anthropogenic pollution with heavy metals, to develop practical skills in the assessment of the 
environmental pollution with heavy metals. 
After completion of the classes the master students have to understand patterns of the heavy metals distribution 
in the environment, their migration as well as their impact on the environment and human health, to provide 
knowledge about sources of the heavy metal pollution, migration pathways, environmental effects, and 
preventive measures. 
After completing the laboratory and practice sessions the master students have to gain knowledge about 
methods of the heavy metal determination, to be able to perform chemical analysis and to perform 
mathematical and statistical treatment of the results, and to be able to evaluate environmental contamination 

http://www.yahoo.com/
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with heavy metals in accordance with literature data and existing regulatory documents. 
Course outcomes (objectives): 
Knowledge and its application. To describe structure of the terrestrial and water ecosystems under the 
anthropogenic influence, relationships of their components, functioning and changing under variable 
conditions of the anthropogenic pollution with heavy metals, processes of the ecosystems contamination with 
heavy metals and their migration, methods of the investigation and bioindication of the environmental 
pollution with heavy metals. To explain basic theories, principles, methods and systems of the environmental 
research. 
Special skills. To evaluate and select preventive measures of  the terrestrial and water ecosystems under the 
anthropogenic influence from pollution by heavy metals as well as to choose the appropriate methods of the 
chemical analysis and bioindication of the heavy metals environmental pollution. To apply the basic theories, 
principles, techniques, and systems of the environmental research in the activity of the environmental 
protection. 
Social skills. To solve problems of the environmental pollution by heavy metals in the new unknown or 
continuously changing environment, and in the broad contexts. To understand the ethical and social 
consequences of the knowledge and decisions making based on it as well as responsibility for them. 
Personal skills. Self-learning and continuous improvement. Knowledge and critical evaluation of innovations 
of the research of the environmental pollution by heavy metals, operational efficiency in the indefinite 
circumstances, to motivate findings and to present them for the stakeholders of the various education. 
Individual and team-working skills (information retrieval and application, planning of the scientific and 
practical activities, their implementation and evaluation, communication, teamwork). 
Values. Confidence in the abilities, willingness to take responsibility for the actions and decisions. Self-respect 
and respect for another person, the intelligence, integrity and objectivity. A positive approach to the creative, 
carefully planned, high-quality work. The scientific ethical norms. Love for nature, ecological thinking to 
foster.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. N. Sabienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr.  N. Sabienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. V. Paulauskas, 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: MEAEM015 
Pavadinimas lietuvių kalba: Ekologinių tyrimų planavimas ir organizavimas 
Pavadinimas anglų kalba: Planning and organization of ecological research 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui - 60 val., savarankiškam darbui - 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Referatas 15 
Pratybos 8 Pasirengimas seminarui 10 
Seminarai 8 Individualus darbas 10 
Konsultacijos  2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2 Kita 10 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis  
 
Studijų dalyko tikslas: Suformuoti gilias bei įvairiapusiškas mokslinių tyrimų planavimo, organizavimo bei 
surinktų duomenų interpretavimo bei jų viešinimo kompetencijas. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Reikalingos bendrosios ekologijos ir toksikologijos studijos, 
matematinių statistinių metodų taikymas ekologijoje žinios 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
1. Žinos taikomosios ekologijos tyrimų metodus bei būdus; 
2. Gebės praktikoje taikyti specializuotus ekologijos tyrimų metodus; 
3. Gebės susisteminti, apibendrinti bei interpretuoti tyrimų duomenis bei gautus rezultatus; 
4. Sugebės parinkti optimalius tyrimo ekosistemų metodus, apskaičiuoti reprezentatyvias tyrimų apimtis ir 
numatyti tyrimų vietas; 
5. Sugebės raštu apibendrinti bei pateikti visuomenei mokslinio straipsnio formoje tyrimų medžiagą; 
6. Modulis ugdo meilę ir pagarbą Lietuvos gamtai  ir skatina siekti racionalaus gyvūnijos išteklių naudojimo. 

Vertybinės nuostatos: 
Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 
Meilė gamtai, ekologinio mąstymo puoselėjimas. 
 
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 40 val./ Pasirengimas paskaitoms 55val.: 
1. Ekosistemų specializuotų tyrimų metodų apžvalga, taikymo ypatybės (4/5); 
2. Tyrimams naudojamos pagalbinės priemonės (2/5); 
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3. Tyrimų vietų parinkimas, imties vertinimas (3/5); 
4. Surinktų stebėjimų sistematizavimas (3/5); 
5. Tyrimo duomenų apdorojimas bei interpretavimas (4/5); 
6. Mokslinių publikacijų tipai, joms keliami reikalavimai (4/6); 
7. Mokslinio straipsnio rašymo principai (8/6); 
8. Magistro baigiamojo darbo rengimo principai (5/6); 
9. Daktaro disertacijos bei monografijų rengimo principai (4/6); 
10. Moksliniai laipsniai, pasiekimai bei mokslininko karjeros ypatybės (3/6). 
Pratybos - 8 val.:/ pasirengimas  pratyboms 10val. 
1. Mokslinių publikacijų pasirinkta tema struktūros analizė (4/5). 
2. Mokslinės publikacijos rengimas (4/5). 
Seminarai - 8 val.:/ pasirengimas  seminarams 10val. 
1. Lietuvos mokslininkų mokslinių publikacijų pasirinkta tema analizė (4/5). 
2. Užsienio mokslininkų mokslinių publikacijų pasirinkta tema analizė (4/5). 
Dalyko studijų metodai:  
 
Paskaitos vyksta naudojant multimediją, gyvūnų tyrimo metodologijos ypatybės vizualizuojamos trumpais 
filmuotos medžiagos intarpais. Paskaitų metu vyksta diskusijos, aptariami konkretūs pavyzdžiai. Dalį 
medžiagos magistrantai įsisavina savarankiškai bei perteikia kitiems prezentacijų metu. Pratybų metu yra 
planuojamas pasirinktų mokslinių straipsnių struktūros analizė bei rengimas pagal surinktus tyrimo duomenis, 
o seminaro metu pristatoma iš užsienio mokslinių straipsnių surinkta informacija apie mokslius tyrimus 
ekologijoje. Šios užduotys skatina magistrantų kūrybiškumą bei iniciatyvumą, išryškina motyvaciją 
studijuojamu dalyku. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už pratybas 0,25 2 sav. laikotarpyje po atlikimo 
Seminaro vertinimas 0,25 Trečiajame semestro kvartilyje 
Egzaminas 0,50 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 
Parinkti mokslinių tyrimų 
metodus, reikiamus 
matematinės statistikos 
metodus konkretiems 
tyrimams atlikti, tinkamai 
juos suplanuoti ir vykdyti 

Paaiškinti ekologijos 
šiuolaikines mokslines 
teorijas, specialiąją 
metodologiją 

Vizualizuotos 
paskaitos ir diskusijos 
ieškant realių 
problemų sprendimo. 

Vertinama egzamino 
raštu metu. 

Parinkti ekologijos 
mokslinių tyrimų, 
rezultatų interpretavimo 
metodus specializuotoje 
srityje, pristatyti 
rezultatus mokslo 
visuomenei  

Seminaro metu 
pristatant parengtą 
mokslinę publikaciją. 

Vertinama seminaro 
metu. 
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Pritaikyti ekologijos 
mokslo  teorijos 
metodologinius 
sprendinius darnaus 
ekosistemų veiklos plėtrai 
nuolat kintančios aplinkos 
sąlygomis  

Pratybų metu aptariant 
išanalizuotų 
publikacijų stipriąsias 
ir silpnąsias puses, 
rengiant savo 
publikaciją. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už pratybas 
metu. 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujos 
nežinomos ar nuolat 
kintačios aplinkos 
sąlygomis. Pažinti ir 
kritiškai vertinti 
studijuojamos srities 
naujoves, efektyviai veikti 
neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti 
daromas išvadas r jas 
tinkamai apteikti įvairaus 
išsilavinimo 
suinteresuotiems 
asmenims.  

Kritiškai vertinti teorines 
ir praktines naujoves, 
efektyviai veikti tokiomis 
aplinkybėmis, kai 
stokojama išsamios 
informacijos bei 
instrukcijų, gebėti pagrįsti 
daromas išvadas ir jas 
deramai pateikti įvairaus 
išsilavinimo 
suinteresuotiems 

Visi aukščiau 
išvardinti metodai 

Vertinama viso kurso ir 
visų atsiskaitymų metu 

Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 
Savigarba bei pagarba 
kitam asmeniui, 
intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas 

Siekis nuolatos mokytis, 
rengtis gyventi 
informacinės visuomenės 
sąlygomis 
Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 
Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą 
Mokslinės etikos normų 
laikymasis  

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Balčiauskas, L. 2004. Sausumos ekosistemų tyrimo metodai. Vilniaus universiteto leidykla. 
2. Day, R. A. 1993  How to write and publish a scientific paper.  3rd ed. Cambrige : Cambrige university 

press,  211 p. 
3. Malmfors, B.  2005  Writing and presenting scientific papers / Birgitta Malmfors, Phil Garnsworthy, 

Michael Grossman. Nottingham University Press, 153 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Boitani, L., Fuller, T.K. 2000. Research techniques in animal technology. Columbia university press. 442 
p. 

2. Koskimas, P. Vaisanen, R.A. 1986. Monitoring bird populations. A manualo of Methods apllied in 
Finland. Univ. Of Helsinki, 143 p. 
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3. Murray, R. 2003  How to write a thesis / Rowena Murray. Maidenhead ; Philadelfhia, PA : Open 
university press. 290 p. 

4. Scientific writing / Jennifer Peat ... [et al.]. 2006.  London : BMJ books,  292 p. 
 
 
Anotacija anglų kalba: 
After completing the course Planning and organization of ecology science research the post graduate student 
should be aware on reasearch method design, data collection, analysis and interpretation. Post graduate student 
will get knowledges about the types of scientific communication and will be able to prepare scientific paper.   
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:- 
Aprašą parengė: 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: doc. dr. E. Bartkevičius, 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: MEAEM016 
Pavadinimas lietuvių kalba: Daugiamatės statistikos taikymas ekologiniuose tyrimuose 
Pavadinimas anglų kalba: Application of multivariate statistics in ecological research 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas seminarams 10 
Pratybos 8 Referatas 15 
Seminarai 8 Individuali užduotis 10 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2 Kita 10 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti žinių ir gebėjimų analizuoti ekologinių tyrimų duomenis, taikyti matematinius 
daugiamatės analizės metodus, juos parinkti ir pritaikyti konkretaus tyrimo atvejais. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Matematinės statistikos pagrindai 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios:   
-žinoti ekologinių tyrimų tipus, etapus ir terminologiją; duomenų tipus, tyrimo planavimo etapus, regresijos 
tipus ir taikomus modelius įvairių tipų duomenims; ordinavimo metodus, ordinavimo rezultatų pateikimo 
būdus; klasterinės analizės tipus ir metodus; 
 
Specialieji gebėjimai: 
- gebėti parinkti reikiamo tipo metodus, nustatyti tyrimo etapus; parengti tyrimo planą, nustatyti duomenų tipus 
ir juos apibūdinti; pritaikyti regresijos metodus ekologiniuose tyrimuose; taikyti ordinavimo metodus 
ekologiniuose tyrimuose; interpretuoti ordinavimo rezultatus; taikyti klasterinės analizės metodus; interpretuoti 
klasterinės analizės rezultatus. 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:  
Kūrybiškai taikyti žinias praktikoje, vertinti naujausias žinias, procesus; 
Individualaus ir kolektyvinio darbo įgūdžiai. 
Vertybės: 
Atsakomybė už atliekamą darbą; 
Atsakomybė ateities kartoms. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste, Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas 
su kitų dalykų žiniomis, praktinių problemų sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 40/55 val. 
Įvadas. Ekologinių tyrimų tipai, tyrimų etapai,  tyrimų taikymas ir terminologija (5/10 val.). 
Duomenų rinkimas. duomenų rinkimo tikslai, duomenų rinkimo planavimas, duomenų pradinis apdorojimas: 
matavimo skalės, transformavimas, rezultatų interpretavimas, dažniausios interpretavimo klaidos (5/10 val.). 
Regresijos taikymai ekologijoje. taikomi modeliai ir kintamųjų tipai, regresijos metodai naudojant 
kiekybinius duomenis, regresijos metodai naudojant kokybinius duomenis, daugiamatės regresijos taikymas 
ekologijoje, regresijos taikymas naudojant indikatorines rūšių reikšmes (10/12 val.). 
Ordinavimo metodai ekologijoje. Ordinavimo modeliai ir metodai, korespodentinė analizė (CA), detrendinė 
korespondentinės analizė (DCA), principinė komponentinė analizė (PCA), išorinių duomenų naudojimas 
ordinacijos rezultatų interpretavimui, kanoninė analizė (CA), daugiamatė analizė, ordinavimo rezultatų 
pateikimas (10/12 val.). 
Klasterinė analizė ekologijoje. klasterinės analizės tipai, aglomeratyviniai metodai, dalomieji metodai, 
nehierarchiniai klasifikavimo metodai, klasterinės analizės interpretavimas, klasterinės analizės rezultatų 
pateikimas (10/11val.). 
 
Seminarai: 8/10 val. 
Pratybos atliekamos naudojant programa – PC-ORD. 
Duomenų pradinis sutvarkymas ir paruošimas analizei (4/5); 
Ordinavimo metodų taikymas (4/5); 
Pratybos: 8 val. 
Klasterinės analizės metodų taikymas (4); 
Rezultatų interpretavimas (4). 
 
Individualios užduoties tematika: Individuali užduotis atliekama pagal magistranto tyrimų tematiką.  
Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos sąvokos, 
tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų pratybos pagal individualią užduotį. Paskaitų, pratybų 
metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, probleminės situacijos, sprendimų ir 
strategijų kūrimas probleminiais klausimais. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Taikoma dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo sistema. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2 Dalyko studijų viduryje 
Atsiskaitymas už pratybas, seminarus, referatas  0,2 Dalyko studijų pabaigoje 
Egzaminas 0,6 Baigus dalyko studijas 
 
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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Perprasti mokslinių tyrimų 
metodologiją, jų vykdymo 

etapus, matematinės 
statistikos metodus, 
suvokti  geografinių 

informacinių sistemų 
taikymo ekologiniuose 
tyrimuose principus ir 

būdus 

- žinoti ekologinių tyrimų 
tipus, etapus ir 
terminologiją; duomenų 
tipus, tyrimo planavimo 
etapus, regresijos tipus ir 
taikomus modelius 
įvairių tipų duomenims; 
ordinavimo metodus, 
ordinavimo rezultatų 
pateikimo būdus; 
klasterinės analizės tipus 
ir metodus. 

Paskaitos, diskusija 
 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Parinkti mokslinių tyrimų 
metodus, reikiamus 

matematinės statistikos 
metodus konkretiems 

tyrimams atlikti, tinkamai 
juos suplanuoti ir vykdyti 

- gebėti parinkti reikiamo 
tipo metodus, nustatyti 
tyrimo etapus; parengti 
tyrimo planą, nustatyti 
duomenų tipus ir juos 
apibūdinti; pritaikyti 
regresijos metodus 
ekologiniuose tyrimuose; 
taikyti ordinavimo 
metodus ekologiniuose 
tyrimuose; interpretuoti 
ordinavimo rezultatus; 
taikyti klasterinės 
analizės metodus; 
interpretuoti klasterinės 
analizės rezultatus. 

Pratybos, individualios 
užduoties rengimas 

Klausimai, prezentacija 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujoje 
nežinomoje ar nuolat 
kintamoje aplinkoje bei 
plačiuose kontekstuose. 
Individualaus ir 
komandinio darbo 
įgūdžiai. 
Savarankiškai mokytis ir 
nuolat tobulėti. 

Kūrybiškai taikyti žinias 
praktikoje, vertinti 
naujausias žinias, 
procesus. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Individualaus ir 
kolektyvinio darbo 
įgūdžiai. 

Pratybos, diskusijos Klausimai, probleminiai 
klausimai 

Atsakomybė už atliekamą 
darbą; 
Atsakomybė ateities 
kartoms. 

Pokalbiai, kryptingi 
pavyzdžiai 

Klausimai, probleminiai 
klausimai 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 
ČEKANAVIČIUS V., MURAUSKAS G. 2009. Statistika ir jos taikymai. T1.Vilnius: TEV, 238 p. 
ČEKANAVIČIUS V., MURAUSKAS G. 2011. Statistika ir jos taikymai. T2.Vilnius: TEV, 268 p. 
FOWLER J., COHEN L., JARVIS, P. 1998. Practical statistics for field biology, 259p. 
JONGMAN R. H., BRAAK C. J. F. TER, TONGEREN O. F. R. VAN, 1995: Data analysis in community and 
landscape ecology - Pudoc Wageningen 
KENT M., 2011: Vegetation description and analysis: a practical approach - - Wiley-Blackwell, 428p. 
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WILDI O. 2013. Data Analysis in Vegetation Ecology - Wiley-Blackwell, 320 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
LEPŠJ., ŠMILEUER P. 2003. Multivariate Analyses of ecological data using CANOCO. Cambridge, 282 p. 
ŽENIAUSKAS K., SONGAILIENĖ A., 1989: Duomenų biometrinis vertinimas - Vilnius 
MAAREL EDDY. 2004. Vegetation ecology, 408p. 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. L. Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas, Miškotvarkos ir medienotyros  
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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Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

 
Dalyko kodas: KEFPM028 
Pavadinimas lietuvių kalba: Profesijos edukologija 
Pavadinimas anglų kalba: Vocational Education Science 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 
100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Referatas 15 
... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 16 Pasirengimas seminarams  10 
Seminarai 8 Individuali  užduotis 10 
... iš jų nuotoliniu būdu (NB) - Pasirengimas egzaminui 55 
Pratybos 8 Kita 10 
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Plėtoti antros pakopos Taikomosios ekologijos studijų programos studentų žinias ir 
gebėjimus analizuojant profesijos edukologijos mokslo objektą, profesinio ugdymo turinio bei kokybiško 
mokymo teorijas, vartojamas esmines sąvokas, vertinant Lietuvos švietimo sistemos struktūrą, principus, 
profesijų socializacijos procesus, darbo rinkos raidos ir kaitos dėsningumus, taip pat nustatant profesinės 
pedagogikos, edukologijos ir andragogikos mokslų sąsajas.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentai turi žinoti filosofijos, psichologijos dalykus. Mokėti 
naudotis kompiuteriu (dirbti su failais, teksto redaktoriumi, naudotis internetu, el. paštu, dirbti Moodle 
sistemoje). 
 
Dalyko studijų rezultatai:    
Žinios ir jų taikymas:  

• Žino ir geba apibrėžti profesijos edukologijos mokslo objektą; 
• Žino ir suvokia profesijos, kompetencijos, ugdomų vertybių ideologinės sistemos metodologines 

koncepcijas, profesijų socializacijos procesus, darbo rinkos ir profesijų turinio kaitos tendencijas, taip pat 
kokybiško mokymo paradigmas; 

•  Žino ir geba apibrėžti esmines profesijos edukologijos moksle naudojamas sąvokas. 
• Žino ir geba apibūdinti kvalifikacijų sąrangą Lietuvos ir ES šalių švietimo sistemose, taip pat žino 

profesijų klasifikacijas. 
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Specialieji gebėjimai:  
• Geba identifikuoti ir analizuoti įvairias profesinio ugdymo metodologines koncepcijas bei taikyti 

individualumo ir socialumo ugdymo metodologines idėjas projektuojant profesinio ugdymo 
turinį.  

• Geba identifikuoti asmenybės profesinės raiškos permanentiškumo ir mokymosi visą gyvenimą 
bei saviugdos prielaidas.  

• Geba vertinti asmenybės profesinės raiškos meistriškumo kaitą ir lygius, karjeros planavimo 
koncepcijas bei modelius.  

• Geba projektuoti profesinio ugdymo turinį: teorinio ir praktinio mokymo formas, metodus, 
priemones. 

• Geba identifikuoti ir klasifikuoti veiksnius, reikšmingus karjeros ir profesinio ugdymo turinio 
kaitai ir raidai.  

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
• Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
• Geba  savarankiškai įgyti naujų žinių ir plėtoti gebėjimus. 
• Geba mokytis kartu ir skleisti žinias kitiems.  

   Vertybinės nuostatos: 
Plati pasaulėžiūra, įvairiapusis domėjimasis profesinio ugdymo problemomis, kompetentingumas ir 

veiksmingumas, tolerancija ir atvirumas įvairioms profesinio ugdymo idėjoms, mokymosi visą gyvenimą ir 
žinių poreikis, kūrybiškumas, savarankiškumas, kruopštumas ir atsakomybė mokantis.  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko sąvokų supratimas ir teisingas taikymas egzamino rašinyje;  
2. Studijų rezultatų aprašuose įvardintų žinių suvokimas, interpretacija ir taikymas analizuojant 

profesinio ugdymo edukacines situacijas bei vertinant seminarų metu kitų studentų padarytus temų 
pristatymus;  

3. Savarankiškų ir grupinių užduočių atlikimo ir pristatymo kokybės kriterijai: indukcinė ir dedukcinė 
logika, aiškiai apibrėžtas pristatomo turinio objektas, struktūruotas pristatymo turinys, teisingas 
vizualizacijos principų taikymas. 

 
Dalyko turinys: 

   Paskaitos: 40/55/16 val. (kontaktinio darbo apimtys /savarankiško darbo apimtys/nuotoliniu būdu) 
1. PROFESIJOS EDUKOLOGIJOS MOKSLO APŽVALGA. 5/8/2 val. 
Profesijos edukologijos mokslo objektas, problemos. Permanentiškumo aspektas projektuojant individo 
karjerą ir mokantis visą gyvenimą. Ontologinis, aksiologinis ir epistemologinis profesinio ugdymo 
sąveikos aspektai. Darbo rinkos ir profesijų raidos esminiai požymiai. Asmenybės individualumo ir 
socialumo ugdymo prielaidos. Formalusis, neformalusis ir savaiminis mokymasis. 
2. PROFESINIO UGDYMO METODOLOGIJOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS. 6/8/2 val. 
Profesiniame ugdyme naudojamos sąvokos: profesija, kompetencija, kvalifikacija, kompetencijų struktūra, 
profesinės žinios, gebėjimai (mokėjimai). Sąvokų aiškinimuose iškylantys metodologiniai prieštaravimai. 
Profesinio ugdymo funkcijos.   
3. PROFESINIS UGDYMAS ŠVIETIMO SISTEMOS STRUKTŪROJE. 6/10/2 val. 
Lietuvos švietimo sistema. Profesinio rengimo ir profesinio ugdymo sistemos, jų esminiai skirtumai ir 
bendrumai. Švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo įstatymai, Bolonijos proceso kuriant vieningą 
Europos aukštojo mokslo erdvę priemonės ir instrumentai. Profesinio informavimo, konsultavimo ir 
ugdymo karjerai veiklų reglamentai.  
4. PEDAGOGINĖS PROFESINIO UGDYMO PARADIGMOS. 2/5/2 val. 
Ugdymo karjerai paradigma. Pragmatiškojo ugdymo paradigma. Laisvojo ugdymo paradigma. Patirtinio ir 
refleksyviojo ugdymo paradigma. E. mokymo/si paradigma. Profesinio ugdymo turinio (curicullum) 
teorijos. Vertybinio ugdymo paradigma. 
5. TEORINIAI PROFESINIO UGDYMO KAITOS BRUOŽAI. 4/7/2 val. 
Profesinio ugdymo turinio ir struktūros kaitos požymiai ir prielaidos. Lietuvos nacionalinė kvalifikacijų 
sistema, jos santykis ES šalių kvalifikacijų sistemoje. Profesinio išsilavinimo lygiai. Profesijų 
klasifikavimas.  
6. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO TEORIJA (ANDRAGOGIKA). 14/8/4 val. 
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Suaugusiųjų mokymo principai. Suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymosi būdų tyrimo ir projektavimo 
metodikos. Trys suaugusiųjų mokymosi kategorijos: nesimokymas, nerefleksyvus mokymasis, refleksyvus 
mokymasis. Psichologinė suaugusiojo raida. Suaugusiųjų mokymo metodologinės koncepcijos  
(konstruktyvizmas, radikalizmas, humanizmas). Suaugusiųjų mokymo inovaciniai aspektai. Rizikos ir 
neįgaliųjų grupių suaugusiųjų mokymas. E-mokymo pedagoginės technologijos suaugusiems. Suaugusiųjų 
mokymo/si rezultatų vertinimas. 
7. Profesijos edukologijos mokslo žinių apibendrinimas (problemų medis). 3/9/2 val. 

 
Seminarai: 8/10 val. 

1. Profesijos edukologijos mokslo objektas. 4/5 val. 
2. Individualumo ir socialumo darnos aspektai karjeroje. 4/5 val. 

Pratybos: 8/10 val. 
1. Socializacija ir individualizacija profesinio ugdymo sistemoje. 2/2 val. 
2. Vertybių sistema profesinio ugdymo turinyje. Trys esminiai vertybių sąvokos aspektai pagal prof. B. 

Bitiną. 2/2 val. 
3. Lietuvos Švietimo sistemos esminių dokumentų (švietimo, aukštojo, profesinio mokymo įstatymai) 

vertybinio konteksto vertinimas. 2/3 val. 
4. Globalizacijos, vartojimo, tautiškumo sveiko ir darnaus gyvenimo problema profesinio ugdymo 

filosofinio lygmens metodologijoje. 2/3 val. 
 
Dalyko studijų metodika:  
Organizacinės formos: paskaitos, seminarai, kūrybinės užduotys apibendrinant profesijos edukologijos dalyko 
mokymosi pasiekimus.  
Metodai: esminių dalyko žinių pateikimas, dėstymas ir aiškinimas naudojant skaidres ir problemines užduotis. 
Seminarai organizuojami tradicinėje formoje: kiekvienos seminaro tematikos pagrindu studentai pasiskirsto į 
grupeles po du asmenis ir kartu rengia pranešimą ta pačia tema, tik skirtingu aspektu. Seminaro pabaigoje 
pranešimų medžiagą seminaro moderatorius apibendrina ir pateikia rašytinėje formoje Moodle sistemoje. 
Minimoje sistemoje studentai skatinami vertinti seminarų metu išsakytas mintis (naudojami „forumai“).  
Individuali užduotis atliekama pagal dėstytojo parengtą užduotį, kurios turinys siejamas su magistranto 
pasirinkta tyrimų kryptimi. Atlikta užduotis dėstytojui ir grupės studentams pateikiama Moodle įrankių 
pagalba. Paskutinio seminaro metu studentai rengia viso dalyko studijų apibendrinimo kūrybinį darbą – 
„Profesijos edukologijos mokslo problemų medį“. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: naudojama dešimties balų kriterinė 
kaupiamoji vertinimo sistema. Vertinami seminarų metu atlikti darbai, kūrybinis darbas bei interpretacinis 
egzamino rašinys. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Seminarų, pratybų, referatų pristatymas 0,30 Semestro pabaigoje 
Individuali užduotis 0,20 Semestro pabaigoje 
Egzaminas (interpretacinis rašinys)  0,50 Egzaminų sesijos metu 

Iš viso: 1,00  
 
Vertinamas kiekvienas darbas dešimties balų sistemoje, vedamas vertinimų vidurkis, kuris verčiamas į 
kaupiamąjį balą. Galiausiai išvedamas bendras balas. Egzaminas laikomas raštu egzaminų sesijos metu. 
Egzamino metu rašomas interpretacinis rašinys, kurio metu siekiama įvertinti studentų gebėjimus kelti 
probleminius klausimus, konstruktyviai abejoti ir vertinti plačiu kriterijų aspektu dalyko mokymosi metu 
nagrinėtas temas, kelti naujas problemas, susijusias su profesinio ugdymo, suaugusiųjų mokymo bei mokymosi 
visą gyvenimą metodologija. Interpretacinis rašinys vertinamas dešimties balų sistemoje.  
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 
vertinimo metodais:  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
Išsiaiškinti pasirinktos 
srities pagrindines 
teorijas, principus, 
būdus bei sistemas 

Žino ir geba apibrėžti 
profesijos edukologijos 
mokslo objektą. 
Žino ir suvokia 
profesijos, 
kompetencijos, ugdomų 
vertybių ideologinės 
sistemos metodologines 
koncepcijas, profesijų 
socializacijos procesus, 
darbo rinkos ir profesijų 
turinio kaitos 
tendencijas. 
Žino ir geba apibrėžti 
esmines profesijos 
edukologijos moksle 
naudojamas sąvokas. 
Žino ir geba apibūdinti 
kvalifikacijų sąrangą 
Lietuvos ir ES šalių 
švietimo sistemose, taip 
pat žino profesijų 
klasifikacijas. 

Esminių dalyko žinių 
pateikimas, dėstymas ir 
aiškinimas naudojant 
skaidres ir problemines 
užduotis. Seminarai 
organizuojami tradicinėje 
formoje: kiekvienos 
seminaro tematikos 
pagrindu studentai 
pasiskirsto į grupeles po 
du asmenis ir kartu rengia 
pranešimą ta pačia tema, 
tik skirtingu aspektu. 
Seminaro pabaigoje 
pranešimų medžiagą 
seminaro moderatorius 
apibendrina ir pateikia 
rašytinėje formoje Moodle 
sistemoje. 
Individuali užduotis 
atliekama pagal dėstytojo 
parengtą užduotį, kurios 
turinys siejamas su 
magistranto pasirinkta 
tyrimų kryptimi. 

Egzamino metu rašomas 
interpretacinis rašinys, 
kurio metu siekiama 
įvertinti studentų 
gebėjimus kelti 
probleminius klausimus, 
konstruktyviai abejoti ir 
vertinti plačiu kriterijų 
aspektu dalyko 
mokymosi metu 
nagrinėtas temas, kelti 
naujas problemas, 
susijusias su profesinio 
ugdymo, suaugusiųjų 
mokymo bei mokymosi 
visą gyvenimą 
metodologija.  
Seminaro temų 
pristatymas ir forumų 
turinio vertinimas. 

Pritaikyti pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų 
grupių, miško 
ekosistemų  atkūrimo, 
formavimo, tvarkymo 
bei darnaus vystymo 
bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 
veikloje 

Geba identifikuoti ir 
analizuoti įvairias 
profesinio ugdymo 
metodologines 
koncepcijas bei taikyti 
individualumo ir 
socialumo ugdymo 
metodologines idėjas 
projektuojant suaugusiųjų 
mokymo turinį.  
Geba identifikuoti 
asmenybės profesinės 
raiškos permanentiškumo 
ir mokymosi visą 
gyvenimą bei saviugdos 
prielaidas.  
Geba vertinti asmenybės 
profesinės raiškos 
meistriškumo kaitą ir 
lygius, karjeros 
planavimo koncepcijas 
bei modelius.  
Geba projektuoti 
profesinio ugdymo turinį: 
teorinio ir praktinio 
mokymo formas, 
metodus, priemones. 
Geba identifikuoti ir 

Seminarai organizuojami 
tradicinėje formoje: 
kiekvienos seminaro 
tematikos pagrindu 
studentai pasiskirsto į 
grupeles po du asmenis ir 
kartu rengia pranešimą ta 
pačia tema, tik skirtingu 
aspektu. Seminaro 
pabaigoje pranešimų 
medžiagą seminaro 
moderatorius apibendrina 
ir pateikia rašytinėje 
formoje Moodle 
sistemoje. 
Paskutinio seminaro metu 
studentai rengia viso 
dalyko studijų 
apibendrinimo kūrybinį 
darbą – „Profesijos 
edukologijos mokslo 
problemų medį“. 
Individuali užduotis 
atliekama pagal dėstytojo 
parengtą užduotį, kurios 
turinys siejamas su 
magistranto pasirinkta 
tyrimų kryptimi. 

 
Interpretacinis egzamino 
rašinys. 
 
Seminaro temų 
pristatymas ir forumų 
turinio vertinimas. 
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klasifikuoti veiksnius, 
reikšmingus karjeros ir 
profesinio ugdymo turinio 
kaitai ir raidai.  

Spręsti studijuojamos 
srities problemas 
naujos nežinomos ar 
nuolat kintačios 
aplinkos sąlygomis. 
Pažinti ir kritiškai 
vertinti studijuojamos 
srities naujoves, 
efektyviai veikti 
neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti 
daromas išvadas r jas 
tinkamai apteikti 
įvairaus išsilavinimo 
suinteresuotiems 
asmenims 

Geba argumentuotai ir 
sklandžiai reikšti mintis 
žodžiu ir raštu. 
Geba  savarankiškai įgyti 
naujų žinių ir plėtoti 
gebėjimus. 
Geba mokytis kartu ir 
skleisti žinias kitiems.  

Paskutinio seminaro metu 
studentai rengia viso 
dalyko studijų 
apibendrinimo kūrybinį 
darbą – „Profesijos 
edukologijos mokslo 
problemų medį“. 
Individuali užduotis 
atliekama pagal dėstytojo 
parengtą užduotį, kurios 
turinys siejamas su 
magistranto pasirinkta 
tyrimų kryptimi. 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Daukilas S. Krikščiūnas B. (2007).  Profesinio ugdymo metodologija: Mokomoji knyga antros pakopos 

edukologijos studijų programų studentams. Kaunas, Akademija, 197 p. 
2. Adamonienė R., Daukilas S., Krikščiūnas B., Maknienė I., Palujanskienė A. (2001). Profesinio ugdymo 

pagrindai//Vadovėlis aukštųjų mokyklų pedagoginio kryptingumo studentams, magistrantams, 
profesijos pedagogams.-Vilnius, Petro Ofsetas-352p. 

3. Neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) moduliai (2012). Mokymosi medžiaga e. forma. Ugdymo plėtros 
centras. UAB Lodvila. 

4. H. F. Silver, R. W. Strong, M. J. Perini (2012). Mokytojas strategas: kaip kiekvienai pamokai pasirinkti 
tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą. UAB Rgrupė.  

5. Laužackas R.(2005). Profesinio rengimo metodologija. Monografija. Kaunas, VDU; 332 p. 
6. Teresevičienė M. ir kt. (2006). Andragogika. Kaunas, VDU. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. S. Moller (2013). Suaugusiųjų  švietimo rinkodara. Nacionalinis mokymų centras. 
2. Daukilas S. ir kt. (2005). Suaugusiųjų mokymo inovaciniai aspektai. Kaunas, Akademija. 
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3. Marzano R.J. (2005). Naujoji ugdymo tikslų taksonomija. Vilnius Žara. 
4. Laužackas R. (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas – Kaunas: Vytauto Didžiojo 

universitetas. 
5. Bitinas B. (2004). Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija. – Vilnius, Kronta.-254 p. 
6. Lietuvos kvalifikacijų sistemos metodologija (2008). – Vilnius, Agora.- 240 p. 
7. Mokslo žurnalas “Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos“. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto 

leidykla. ISSN 1392-6241. 
8. Lietuvos švietimo (2011), Mokslo ir studijų (2009) ir  Profesinio mokymo (2010) įstatymai. 
9. Bolonijos proceso dokumentai (Bologna process) (http://www.ehea.info/) 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. S. Daukilas, Filosofijos, psichologijos ir profesinės 
edukologijos katedra, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:- 
Aprašą parengė: prof. dr. S. Daukilas, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, ASU. 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: doc. dr. B. Krikščiūnas, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra, 
ASU. 
Metodinės komisijos skirtas recenzentas: prof. dr. V. Tūtlys, VDU profesinio rengimo centras 
 
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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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

Dalyko kodas: MEMB M005 
Pavadinimas lietuvių kalba: Konsultavimo metodologija 
Pavadinimas anglų kalba: Consulting methodology 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val., savarankiškam darbui 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Individuali užduotis 10 
Seminarai 8 Referatas 15 
Pratybos 8 Pasirengimas seminarams 10 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 55 
Egzaminas 2 Kita 10 

 
Dalyko paskirtis: 

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Taikomoji ekologija Pasirenkamas 

 
Studijų dalyko tikslas: supažinti studentus su konsultavimo samprata, suteikti  žinių apie pagrindines 
konsultavimo teorijas ir jų skirtingumus. Paskatinti plėtoti įgytų profesijos žinių ir gebėjimų pritaikymą 
konsultavimo srityje, parenkant efektyvius šios veiklos metodus, principus ir būdus miškininkavimo veikloje.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turėtų būti baigtos pagrindinės universitetinės miškininkystės 
programos studijos ir išugdyti gebėjimai analitiškai mąstyti. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Specialieji gebėjimai ir įgūdžiai: 

1. Studentai gebės išsiaiškinti valstybinio ir privataus miško sektoriuje iškylančias problemas ir supras  
konsultavimo svarbą  profesinio ir socialinio gyvenimo pokyčių sąlygomis. 

2. Studentai supras konsultavimo procesą, jo modelius ir stadijas.  
3. Studentai gebės spręsti konsultavimo problemas, siūlydami konsultavimo priemones ir  individualius 

planus. 
4. Studentai gebės taikyti šiuolaikines informacines technologijas konsultacinių priemonių naudojimui bei 

demonstravimui.  
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 

1. Gebės taikyti teorines konsultavimo žinias praktikoje. 
2. Gebės rinkti informaciją, ją sisteminti, operatyviai reaguoti į besikeičiančias sąlygas. 

Bendrieji gebėjimai: 
1. Gebės savarankiškai įgyti naujų žinių ir įgūdžių. 
2.Gebės argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis, patobulins bendravimo kultūrą.  

Vertybinės nuostatos: suvoks profesinius  etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų 
sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

1. Pagrindinių konsultavimo teorijų supratimas, sąvokų vartojimas ir metodų analizė platesniame dalyko 
kontekste.  
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2. Konsultavimo problemų identifikavimas, sprendimų priėmimo įgūdžiai, diskusijų veiksmingumas bei  
argumentavimas. 

3. Konsultavimo   metodų įsisavinimas,  informacijos rinkimo ir valdymo gebėjimai, rezultatų analizė ir  
apibendrinimas. 

4. Dalyko studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas, interpretavimas, taikymas bendrose 
ir individualiose situacijose, integravimas su kitų studijų dalykų žiniomis. 

5. Kontrolinio darbo ir individualios užduoties atlikimo kokybė. 
6. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių ir įgūdžių. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40/55 val. 

1. Konsultavimo ištakos, samprata. Kuo konsultavimas skiriasi nuo teisinės pagalbos. Konsultavimo svarba. 
Konsultavimo ryšys su politika, ekonomika, mokslu ir mokymu. Konsultacijų kryptys. Konsultavimo plėtra ir 
ateitis. (4/9 val.)  

2. Konsultavimo procesas, modeliai, rūšys, stadijos. Konsultavimo metodai ir funkcijos. Informacija 
konsultavimo procese. Informacijos klasifikacija, gavimo būdai, sisteminimas ir valdymas. Informacijos 
sklaidos priemonių klasifikacija. Metodai informacijos poreikiui išsiaiškinti. Informacinių technologijų 
vaidmuo konsultavimo procese. (8/9 val.); 

3. Konsultavimo paslaugos ir jų samprata. Konsultavimo paslaugų tikslai. Konsultavimo paslaugos teikėjai 
ir vartotojai. Vartotojų vaidmuo konsultavimo procese. Konsultavimo paslaugų teikimo būdai, procesas, jo 
kokybė. Konsultavimo paslaugų rinkodara. Konsultavimo paslaugų organizavimas ir teikimo standartai. 
Paslaugų teikimo kokybės vertinimas ir grįžtamasis ryšys. (8/9 val.); 

4. Konsultanto vaidmuo konsultavimo procese. Reikalavimai konsultantams. Konsultanto asmeninės 
savybės ir konsultacinio darbo sėkmė. Konsultantų atranka, ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. (8/10 val.);  

5. Konsultavimo kultūra. Konsultavimo kultūrą formuojančios problemos. Derybų menas. Derybos 
praktikoje. Abiems pusėms naudingos derybos. Įtakos darymas. Konsultavimo aklavietė. Konfliktų valdymas. 
Asmenybių tipų spektras. (8/9 val.); 

6. Konsultavimas valstybinio ir privataus miško ūkio bei aplinkosaugos  kontekste. Europos Sąjungos (ES) 
parama miškams.  Konsultacija-tarpininkavimas. (4/9 val.). 
 
Seminarai: 8/10 val. 

1. Konsultavimo paslaugų teikimas praktikoje. Išvyka į vieną iš VĮ Miškų urėdija. (8/10 val.); 
Pratybos: 8/10 val. 

1. Konsultacinių situacijų sukūrimas, analizė ir konsultavimo plano parengimas. (4/5 val.) 
2. Asmeninio ir grupinio konsultavimo organizavimas. Diskusijos grupėse (pagal iš anksto numatytas 

temas, nagrinėjami konsultacinių situacijų modeliai, diskutuojami galimi sprendimų būdai, atliekamas jų 
vertinimas). (4/5 val.) 

 
Dalyko studijų metodai: 
Medžiaga paskaitoms vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Studentai skatinami 
iš anksto susipažinti su būsimos paskaitos tema ir kelti rūpimus klausimus. Paskaitų, seminarų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas. Seminarų metu sudaromos darbo grupes ir kontaktinės valandos skiriamos 
konsultacinių situacijų modeliavimui, sprendimų būdų paieškai ir jų vertinimui, taikomi atvejų analizės, 
problemos išskyrimo ir sprendimo nustatymo/įžvalgų metodai, taikomi asmenybės pažinimo metodai, 
padedantys konfliktų valdyme. Seminarų metu studentai užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi paskaitų 
metu gauta teorine medžiaga ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Individualioje užduotyje studentai taiko teorines 
žinias reikalingiems sprendimams pasiekti, suformuluoja išvadas, teikia pasiūlymus individualiai konsultavimo 
užduočiai spręsti. Studentų individualių užduočių ataskaitos pristatomos auditorijoje ir apibendrinamos 
prezentacijų metodu bei diskusija. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 
Egzaminą laiko tik turintys seminarų, individualios užduoties ir kontrolinio darbo vertinimus. Egzamino metu 
vertinamos teorinės žinios.  Vertinant  dalyko  rezultatus  taikoma  dešimties  balų  kriterinė  kaupiamojo  
vertinimo  sistema. Galutinis vertinimo balas (suma) apskaičiuojamas: egzamino, pratybų, kontrolinio darbo ir 
individualios užduoties vertinimo rezultatus padauginus iš svorio koeficientų. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra: 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individuali užduotis 0,1 Iki semestro pabaigos 
Seminarai 0,1 Po kiekvieno seminaro 
Kontrolinis darbas 0,2 Semestro viduryje 

 
 

   

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 pasirinktos 
srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, 
miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, 
tvarkymo bei darnaus 
vystymo bei 
aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei 
sistemas 
aplinkosauginėje 
veikloje 

 
Geba išsiaiškinti 
valstybinio ir privataus 
miško sektoriuje 
iškylančias problemas ir 
suvokia konsultavimo 
svarbą. 
Supranta konsultavimo 
procesą, jo modelius ir 
stadijas.  
Geba taikyti teorines 
konsultavimo žinias 
profesinėje praktikoje.  

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant multimedia 
įrangą ir auditorijos 
lentą.  
Kontroliniam darbui 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
bei probleminiai 
klausimai. 
Seminarų metu 
duodamos užduotys 
naudojant realias 
konsultavimo poreikius 
atitinkančias situacijas. 
Studentai dirba 
grupelėmis, darbo 
pabaigoje keliamos 
diskusijos, aptarimo 
būdu formuojamos 
bendros išvados.  

Atliktų užduočių 
vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į užduoties 
atlikimo, 
apibendrinimo, 
pristatymo naudojantis 
kompiuterinėmis 
programomis, atsakymų 
į klausimus ir gebėjimo 
diskutuoti, bendrauti 
grupėje kokybę.  
Vertinant dalyko 
pasiekimus taikoma 
dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo 
sistema. 
 
 

Spręsti studijuojamos 
srities problemas naujos 
nežinomos ar nuolat 
kintačios aplinkos 
sąlygomis. 
Pažinti ir kritiškai 
vertinti studijuojamos 
srities naujoves, 
efektyviai veikti 
neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti 
daromas išvadas r jas 
tinkamai apteikti įvairaus 
išsilavinimo 
suinteresuotiems 
asmenims 

Geba vertinti 
konsultavimo objektus ir 
problemas, jas sprendžia 
siūlant konsultavimo 
modelius, priemones ir  
individualius planus.  
 
Geba nuolatos mokytis, 
profesiškai tobulėti, 
rengtis gyventi 
informacinės visuomenės 
sąlygomis 
 

Atliekant individualią 
užduotį studentai taiko 
paskaitų metu įgytas 
teorines žinias, 
savarankiškai 
suformuluoja atlikto 
darbo išvadas, teikia 
siūlymus individualaus 
konsultavimo proceso 
struktūrai ir  problemoms 
grįsti bei spręsti. 
Individualios užduoties 
apibendrinimas 
pristatomas prezentacijų 
metodu naudojant 
multimedia įrangą. 

Vertinamas studento 
gebėjimas 
savarankiškai įgyti 
naujų žinių, sklandžiai 
ir argumentuotai mintis 
reikšti žodžiu bei raštu, 
taip pat diskutavimo, 
atsakymų į klausimus, 
kultūringo bendravimo 
kokybė. 
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Pasitikėjimas savo 
jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 
Savigarba bei pagarba 
kitam asmeniui, 
intelektualumas, 
sąžiningumas ir 
objektyvumas 

Pasitiki savo jėgomis, 
turi ryžto prisiimti 
atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus, 
laikosi etikos normų ir 
aukštos bendravimo 
kultūros.  
Objektyviai vertina save 
ir aplinką.  

  
Studentai komentuoja ir 
vertina vieni kitų atliktas 
užduotis seminarų metu, 
organizuojami parengtų 
pristatymų aptarimai 
diskusijų būdu. 

 
Vertinamas žinių ir 
gebėjimų įsisavinimas, 
interpretavimas, 
taikymas bendrose ir 
individualiose 
situacijose, gebėjimas 
integruotai taikyti kitų 
studijų dalykų žinias. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Ahlander R. Patarimai miškų ūkio konsultantams. ISBN 9955-534-26-5. Vilnius, 2003.  
2. Chmiel. N. Darbo ir organizacinė psichologija. Kaunas. 2005.  
3. Kazlauskienė A. Įvadas į socialinės informacijos studijas. 2007.  
4. Borg J. Įtikinimo menas. Kaip daryti įtaką žmonėms. Vilnius. 2013. 
5. Bagdonienė L., Hopenienė R. Paslaugų marketingas ir vadyba. 2009. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai:  

1. Parama miškams (Internetinė prieiga: http://www.paramakaimui.lt)  
2. Aplinkos ministerijos tinklalapis (Internetinė prieiga: http://www. am.lt) 
3. Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N. Asmenybė ir bendravimas. Vilnius. Tyto Alba. 2002.  
4. Stoškus V. Konfliktai – ką daryti? (Partnerystė sprendžiant konfliktus). 2006 
5. Weissman J. Pergalingos prezentacijos. Menas papasakoti savo istoriją. Vilnius. 2007 

 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. J. Stankevičiūtė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai:- 
Aprašą parengė: lekt. dr. J. Stankevičiūtė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. R. Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. A. Gavenauskas, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013-11-13 d., protokolo Nr. 8. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: Biomedicinos mokslų studijų 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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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEBDM001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Baigiamasis darbas 
Pavadinimas anglų kalba: Master Theses 
Dalyko apimtis: 30 ECTS kreditų, 800 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 80 val., savarankiškam darbui 750 
.val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Semestras nuolatinės 

(ištęstinės) formos 
studijose 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

2 (3-4) 

Konsultacijos 8 Baigiamojo darbo rengimas ir 
pasirengimas pristatymui instituto/ų 
posėdyje 

144 Pirmojo baigiamojo darbo 
rengimo etapo pristatymas 

8 

3 (5) 

Konsultacijos 8 Baigiamojo darbo rengimas ir 
pasirengimas pristatymui instituto/ų 
posėdyje 

144 Antrojo baigiamojo darbo 
rengimo etapo pristatymas 8 

4 (6) 
Konsultacijos 24 Baigiamojo darbo rengimas ir 

pasirengimas gynimui 
432 Viešas baigiamojo darbo 

gynimas 24 

Iš viso 80  720 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Taikomoji ekologija Privalomasis 

Studijų dalyko tikslas:  
Suteikti metodologinius sisteminio mąstymo pagrindus, įsisavinant šiuolaikines studijuojamos krypties 
technologijas, mokslo teorijas ir metodus. Ugdyti kūrybiškai taikyti šias žinias, gebėjimus kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias koncepcijas, strategijas ir programas. Ugdyti kūrybiškai spręsti profesines 
problemas, kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, formuluoti mokslines idėjas ir pagrįsti išvadas, 
deramai jas pateikti sprendimų priėmėjams, suvokiant priimamų sprendimų pasekmes ir atsakomybę už juos. 
Pasirengti tyrimais grįstai profesinei veiklai bei tolesnėm studijoms trečiojoje studijų pakopoje 
(doktorantūroje). 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Ginant baigiamąjį darbą viešai, turi būti:  išlaikyti visi antrosios pakopos studijų programoje numatyti studijų 
dalykų egzaminai; atsiskaityta už baigiamojo darbo rengimo pirmąjį ir antrąjį etapus: publikuotas dalykinis 
straipsnis baigiamojo darbo tema; galutiniame baigiamojo darbo rengimo etape instituto(-ų) posėdyje yra 
apsvarstyta ir patvirtinta, kad baigiamąjį darbą galima ginti viešai ir nėra kitų įsiskolinimų.  
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Dalyko studijų pasiekimai: 
Studijuodami šį dalyką studentai geba teoriškai ir empiriškai analizuoti mokslinę problemą, parinkti tinkamus 
ir taikyti įvairius metodus studijuojamos krypties tyrinėjimams, atlikti statistinę tyrimo duomenų analizę ir jos 
pagrindu formuluoti tyrimo išvadas. Išmoksta pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti 
naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant originalių mokslinių, visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų, 
sprendžiant sudėtingas mokslo, visuomenės plėtros, profesinės veiklos klausimus. Įsisavina planuoti ir vykdyti 
fundamentinius ir taikomuosius mokslinius didelės apimties tyrimus ir projektus, kurie reikšmingai išplečia 
žinių ribas. Studentai geba kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, efektyviai veikti tokiomis 
aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, gebėti pagrįsti daromas išvadas ir jas 
deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims. Studentai moka kūrybiškai taikyti 
šiuolaikines studijuojamos krypties mokslo teorijas, metodus ir technologijų žinias savarankiškai plėtojant 
mokslines idėjas. Sugeba integruoti žinias, susidoroti su kompleksinėmis problemomis ir priimti 
savarankiškus sprendimus. 

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, sintetinti ir vertinti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui 
reikalingus tyrimų duomenis; 
5. Geba formuluoti išvadas; 
6. Geba savarankiškai planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius didelės apimties 
tyrimus ir projektus. 

Socialiniai gebėjimai: 
1. Geba perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims; 
2. Geba kritiškai vertinti informaciją. 

Asmeniniai gebėjimai: 
1. Sugeba integruoti žinias, susidoroti su kompleksinėmis problemomis ir priimti savarankiškus 
sprendimus; 
2. Moka kūrybiškai taikyti šiuolaikines studijuojamos krypties mokslo teorijas, metodus ir technologijų 
žinias savarankiškai plėtojant mokslines idėjas. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
- Darbo apimties atitikimas Miškų ir ekologijos fakulteto antrosios studijų pakopos baigiamojo darbo 

rengimo ir gynimo tvarkos apraše 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. 
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- Žodinis pristatymas, kalbos sklandumas, akademiškumas, specialybės terminų ir specialybės kalbos 
leksinių junginių vartojimas reikiamame kontekste. Sugebėjimas diskutuoti, atsakinėti įklausimus, kritiškai 
mąstyti. Pristatymo sistemiškumas, vientisumas, nuoseklumas ir atitikimas keliamiems reikalavimams. 

- Grafinis darbo pateikimas. 
- Kūribiškumas, savarankiškumas. 

Bendrieji studijų dalyko reikalavimai 
Antrosios studijų pakopos baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis Antrosios studijų pakopos 
(magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos apraše pateiktais reikalavimais ir 
rekomendacijomis. Studijų dalyko rezultatas yra bent vienas dalykinis straipsnis ir baigiamasis darbas.  
Baigiamojo darbo apimtis – 50 – 70 puslapių (2–3 spaudos lankai, 80 000 –120000 spaudos ženklų, įskaitant 
tarpelius) be priedų.  Baigiamojo darbo struktūrą turi sudaryti tokie privalomi elementai: tituliniai ir kiti 
informaciniai lapai; santrauka (lietuvių ir užsienio (anglų) kalba); turinys; įvadas; situacijos (problemos, 
probleminės situacijos, gali būti konkretus pavadinimas) analizė; darbo tikslas, uždaviniai, objektas, metodika 
ir tyrimų organizacija; apibendrinti darbo duomenys, rezultatai ir jų analizė (skirsnių pavadinimai gali būti 
konkretizuoti); išvados (gali būti kartu ir rezultatų apibendrinimas, pasiūlymai ar rekomendacijos); literatūros 
sąrašas; padėka (gali ir nebūti); priedai. Baigiamajame darbe turi būti panaudota ne mažiau kaip 25 mokslinės 
informacijos šaltiniai, iš kurių ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių. Mokslinės informacijos šaltiniai gali 
būti spausdinti ir nespausdinti (interaktyvūs).  

Dalyko studijų metodai: 
Mokslinis darbas yra sudėtinė antrosios studijų pakopos dalis, kurios rezultatas yra bent vienas dalykinis 
straipsnis ir baigiamasis darbas. Baigiamasis darbas rengiamas nuo antrosios pakopos studijų pradžios ir 
baigiamas darbo gynimu. Antrosios studijų pakopos baigiamasis darbas rengiamas pagal Antrosios studijų 
pakopos (magistratūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarko apraše, patvirtintame MEF tarybos, 
nuostatas. Baigiamojo darbo rengimui vadovauja paskirtas vadovas. Individualus studento baigiamojo darbo 
rengimas vykdomas pagal patvirtintą baigiamojo darbo rengimo programą. Antrosios studijų pakopos 
studentas dirba savarankiškai ir jis atsako už darbo teksto turinį bei formą ir mokslinio tyrimo rezultatus, 
priimtus sprendimus bei padarytas išvadas.  

Tiek nuolatinės, tiek ištęstinės formos antrosios pakopos studijose skiriami trys baigiamojo darbo rengimo etapai 
(atsižvelgiant į antrosios studijų pakopos semestrų skaičių):  

- Pirmasis baigiamojo darbo rengimo etapas (darbo pradmenų formulavimas, pasirinkto darbo dalyko 
analizė pagal mokslinės informacijos šaltinius, problemos formulavimas, darbo metodikos rengimas); 

- Antrasis baigiamojo darbo rengimo etapas (darbo duomenų rinkimas); 
- Trečiasis baigiamojo darbo rengimo etapas. 

Darbo duomenų apdorojimas, rezultatų analizė ir pagrindimas remiantis išsamesne mokslinių informacijos 
šaltinių studija, dalykinio straipsnio parengimas ir publikavimas, darbo duomenų viešinimas, baigiamojo darbo 
parengimas ir gynimas.  

Darbą, atliktą pirmojo ir antrojo baigiamojo darbo rengimo etapais įforminama ataskaitose (pasirinktinai 
studento baigiamojo darbo ataskaita gali būti žodinė arba rašytinė). Baigiamųjų darbų vertinimo komisijai 
ginamo darbo autorius naudodamas vizualines priemones pristato savo darbą, įvardindamas ir apibūdindamas: 
1) nagrinėjamą problemą; 2) tyrimo aktualumą ir naujumą; 3) tyrimo tikslą, uždavinius, problemos sprendimo 
hipotezę (jeigu ji suformuluota); 4) tyrimo objektą ir dalyką; 5) tyrimo metodus; 6) apibendrintus duomenis, 
tyrimo rezultatus; 7) išvadas (rekomendacijas, pasiūlymus); 8) Informaciją apie dalyvavimą konferencijose ir 
publikuotus straipsnius. Pranešėjui užduodami klausimai, jis įtraukiamas į diskusiją baigiamojo darbo rengimo 
tema.  

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra 
Vertinant dalyko rezultatus, taikoma dešimties balų svertinė kaupiamojo vertinimo sistema. Darbą, atliktą 
pirmojo ir antrojo baigiamojo darbo rengimo etapais įforminama ataskaitose (pasirinktinai studento baigiamojo 
darbo ataskaita gali būti žodinė arba rašytinė). Ataskaitos svarstomos instituto arba jungtiniame fakulteto 
institutų posėdyje dalyvaujant studentui ir jo vadovui. Instituto(-ų) posėdžiuose pirmojo ir antrojo etapo 
studento pateiktos ataskaitos įvertinamos pažymiu. Pirmojo etapo  (7 proc.) ir antrojo etapo (7 proc.) 



 141 

įvertinimai sudaro 14 proc. bendro baigiamojo darbo galutinio įvertinimo dalį. Patvirtinus ir įvertinus ataskaitą, 
studentui išduodamas nukreipimas tęsti baigiamojo darbo rengimą. Atsiskaitymas už pirmojo ir antrojo 
baigiamojo darbo rengimo etapą vykdomas vadovaujantis Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo 
dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašo nuostatų.  

Ne vėliau kaip 2 savaitės iki viešojo gynimo dienos institutas(-ai) organizuoja posėdį, kuriame svarstomas 
baigiamojo darbo tinkamumas teikti jį ginti Baigiamųjų darbų vertinimo komisijai. Instituto(-ų) posėdyje 
ginamo darbo autorius pristato savo darbą. Pranešėjui pateikiami klausimai, o pranešėjas į juos atsako. 
Pranešėjui atsakius į klausimus, recenzentas perskaito atsiliepimą apie darbą ir pateikia išvadą, ar jį galima 
ginti viešai. Jeigu instituto(-ų) posėdžio nariai pritaria, kad baigiamasis darbas gali būti ginamas viešai, 
skiriamas baigiamojo darbo oponentas. Viešo gynimo metu pranešėjui pateikiami klausimai, o pranešėjas 
atsako į klausimus. Klausimus gali pateikti komisijos nariai ir klausytojai, dalyvaujantys gynime. Oponentas 
perskaito atsiliepimą apie darbą ir darbo įvertinimą. Apie ginamą darbą ir jo autorių gali pasisakyti gynime 
dalyvaujantys klausytojai ir darbo vadovas. Kiekvienas Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos narys atlieka 
asmeninį baigiamųjų darbų vertinimą dešimt balų sistemoje.  

Kiekvienas komisijos narys pateikia apibendrintą asmeninį įvertinimą. Komisijos pirmininkas sudaro 
įvertinimų suvestinę, įtraukdamas darbo oponento įvertinimą, ir aritmetinio vidurkio skaičiavimo būdu atlieka 
įvertinimą. Komisijos, įskaitant oponento, įvertinimas sudaro 86 proc. galutinio įvertinimo. Baigiamųjų darbų 
vertinimo komisija ir oponentas darbą įvertina pagal Antrosios studijų pakopos (magistratūros) baigiamojo 
darbo rengimo ir gynimo tvarko apraše, patvirtintame MEF tarybos 3.1. skyriuje, pateiktas rekomendacijas. 
Magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas, jeigu bendras Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos paskelbtas 
įvertinimas yra teigiamas (ne mažiau kaip 5 balai).  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai ) nuolatinės 
formos studijose 

Atsiskaitymo terminai ištęstinės formos 
studijose 

Pirmasis etapas 0,07 Antro semestro pabaigoje egzaminų 
sesijos metu 

Ketvirto semestro pabaigoje (penkto 
semestro pradžioje) egzaminų sesijos metu 

Antrasis etapas 0,07 Trečio semestro pabaigoje egzaminų 
sesijos metu 

Penkto semestro pabaigoje (šeštojo semestro 
pradžioje) egzaminų sesijos metu 

Viešas gynimas 0,86 Viešo gynimo metu 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 

Parinkti mokslinių tyrimų 
metodus, reikiamus 
matematinės statistikos 
metodus konkretiems 
tyrimams atlikti, tinkamai 
juos suplanuoti ir vykdyti. 
Atlikti mokslinius tyrimus.  

Geba įvertinti dalyko būklę 
pagal literatūros šaltinius 

Antrosios studijų pakopos 
baigiamasis darbas 
rengiamas pagal Antrosios 
studijų pakopos 
(magistratūros) baigiamojo 
darbo rengimo ir gynimo 
tvarko apraše nuostatas. 
Individualus studento 
baigiamojo darbo rengimas 
vykdomas pagal patvirtintą 
baigiamojo darbo rengimo 
programą. Antrosios studijų 
pakopos studentas dirba 
savarankiškai. Jį konsultuoja 
darbo vadovas ir 
konsultantas (jeigu jis 
paskirtas).  
Darbą, atliktą pirmojo ir 
antrojo baigiamojo darbo 

Vertinant dalyko 
rezultatus, taikoma 
dešimties balų svertinė 
kaupiamojo vertinimo 
sistema. Baigiamasis 
darbas įvertinamas 
atsižvelgiant į darbo 
apimties atitikimą 
antrosios studijų pakopos 
baigiamojo darbo tvarkos 
apraše keliamiems 
reikalavimams, darbo 
skyrių apimties darną, 
darbo įforminimo 
kokybę, baigiamojo 
darbo sistemiškumą, 
vientisumą, kalbos 
stiliaus ir rašybos 
taisyklingumą, 

Geba formuluoti mokslinę 
hipotezę, problemą, iškelti 
darbo tikslą ir uždavinius 

Gebai parinkti tinkamus ir 
taikyti įvairius metodus 
studijuojamos krypties 
tyrinėjimams 

Spręsti studijuojamos srities 
problemas naujos 
nežinomos ar nuolat 
kintančios aplinkos 
sąlygomis. Suvokti etinius 
ir socialinius savo žinojimo 
ir jo pagrindu priimamų 
sprendimų padarinius ir 

Geba analizuoti, sintetinti 
ir vertinti studijoms, 
mokslinei, profesinei 
veiklai ir naujovių 
diegimui reikalingus 
tyrimų duomenis 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai Studijų metodai  Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 
atsakomybę už juos. 
Savarankiškai mokytis ir 
nuolat tobulėti. Pažinti ir 
kritiškai vertinti 
studijuojamos srities 
naujoves, efektyviai veikti 
neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti 
daromas išvadas r jas 
tinkamai apteikti įvairaus 
išsilavinimo 
suinteresuotiems asmenims. 

Geba savarankiškai 
planuoti ir vykdyti 
fundamentinius ir 
taikomuosius mokslinius 
didelės apimties tyrimus ir 
projektus 

rengimo etapais įforminama 
ataskaitose (pasirinktinai 
studento baigiamojo darbo 
ataskaita gali būti žodinė 
arba rašytinė) 
Baigiamųjų darbų vertinimo 
komisijai ginamo darbo 
autorius naudodamas 
vizualines priemones pristato 
savo darbą, įvardindamas ir 
apibūdindamas nagrinėjamą 
problemą, tyrimo aktualumą 
ir naujumą, tyrimo tikslą, 
uždavinius, problemos 
sprendimo hipotezę (jeigu ji 
suformuluota), tyrimo 
objektą ir dalyką, tyrimo 
metodus, apibendrintus 
duomenis, tyrimo rezultatus, 
išvadas (rekomendacijas, 
pasiūlymus), informaciją 
apie dalyvavimą 
konferencijose ir publikuotus 
straipsnius. Pranešėjui 
užduodami klausimai, jis 
įtraukiamas į diskusiją 
baigiamojo darbo rengimo 
tema. 

akademiškumą, darbo 
dalyko būklės įvertinimą 
pagal literatūros šaltinius,  
mokslinių literatūros 
šaltinių citavimą, 
problemos, hipotezės, 
tikslo ir uždavinių 
formuluotes, darbo 
(statistinių) metodų 
adekvatumą, tikslingumą, 
duomenų pakankamumą, 
reprezentatyvumą, darbo 
rezultatų skyrių 
privalumus trūkumus, 
išvadų moksliškumą ir 
pagrįstumą darbo 
duomenimis ir iškeltiems 
uždaviniams, turinio ir 
pavadinimo atitiktis, 
˛odinį 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, 
kūrybiškumą, 
savarankiškumą. 

Geba formuluoti išvadas 

Geba perteikti apibendrintą 
informaciją specialistams 
ir kitiems asmenims; 

Geba kritiškai vertinti 
informaciją 
Sugeba integruoti žinias, 
susidoroti su 
kompleksinėmis 
problemomis ir priimti 
savarankiškus sprendimus 

Moka kūrybiškai taikyti 
šiuolaikines studijuojamos 
krypties mokslo teorijas, 
metodus ir technologijų 
žinias savarankiškai 
plėtojant mokslines idėjas 

Anotacija anglų kalba:  
The structure of subject: 30 ECTS, 800 h, 50 of consultations 750 of self studies out of total hours. The 
students should have been achieved bachelor degree to attend the course.  

Study course aims to prepare independent researcher and to prepare for doctoral studies. In the study course 
(Master thesis) 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 different 
statistical data 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.  

Master thesis is prepared within the schedule agreed with the supervisor and approved by the head of the 
department. A ten-point criterion-cumulative assessment system is applied to assess the achievements of the 
students according to recommended indices set in the rules of Master thesis preparation and defence proved by 
study commission of Faculty of Forest Sciences and Ecology. After study course is ended Master degree is 
achieved. 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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-Antrosios studijų pakopos (magistratūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašas. 2014. 
-Čekanavičius V., Murauskas G.Statistika ir jos taikymai. 1 t. Vilnius, 2004. 
-Kardelis K.Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas, 1997. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
-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 instituto posėdyje: 2013-10-14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 m. gruodžio 30 d., protokolo Nr. 1 

Dalyko aprašas atestuotas iki  2015 m. gruodžio 31 d. 
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