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1 priedas  
 

Antrosios pakopos Miškininkystės studijų programos studijų programos dalykų aprašai 
 

Kodas Studijų dalyko pavadinimas Psl. 

Privalomi studijų dalykai, baigiamasis darbas 

MEMMM018 Matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje 3 

MEMMM004 Miškotyros metodologija 8 

MEMMM005 GIS miškotyroje 13 

MEMBM006 Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje 18 

MEMBM003 Miško atkūrimo ekologizacija 23 

MEMMM006 Miško našumas 28 

MEMB M027 Pelkėtyra 33 

MEMMM007 Miškų politika 38 

MEAEM007 Gamtotvarka 44 

MEMBM007 Miško ekosistemų dinaminis tvarumas 48 

MEBDM001 Baigiamasis darbas 57 

Pasirenkami studijų dalykai  

MEMBM017 Miško ekologinė - evoliucinė genetika 64 

MEMBM008 Rekreacinė miškininkystė 74 

MEMBM009 Maksimaliai produktyvių medynų formavimas 80 

MEMBM010 Aplinkos monitoringas 85 

MEMBM011 Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija 90 

MEMBM032 Gyvūnų ekologija ir etologija 94 

MEMBM013 Medžioklinė teriologija, ornitologija, kinologija 98 

MEMBM014 Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas ir medžioklės ūkio 
produktyvumas 

102 

MEMMM008 Miško socialinė ekonomika 106 
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MEMMM009 Miško ūkio apskaita ir komercija 110 

MEMMM010 Miško įmonių ekonomika 115 

MEMMM011 Miško ūkio valdymo teorija ir metodologija 119 

MEMMM012 Miško logistika 124 

MEMMM013 Medienos ruošos ekonomika ir darbų organizavimas 129 

MEMMM014 Miško bioenergetika 134 

MEMMM015 Miškininkavimo ekonominė analizė 139 

MEMMM019 Miškotyros tyrimų planavimas ir organizavimas 143 

MEMMM016 Daugiamatės statistikos metodų taikymas miškotyroje 148 

KEFPM028 Profesijos edukologija 153 

MEMBM005 Konsultavimo metodologija 159 

MEMMM017 Inovacijų praktika miškų ūkyje 164 
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                                  Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMMM018 
Pavadinimas lietuvių kalba: Matematinių ir statistinių metodų taikymas miškotyroje 
Pavadinimas anglų kalba: Mathematical and statistical methods in forestry 
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 Individuali užduotis 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas pratyboms 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 Miškininkystė Privalomasis 

 
Studijų dalyko tikslas: Supažindinti su biologinių sistemų bei procesų dinamikos 
matematiniais ir statistiniais modeliais bei biomatematikos elementais; suteikti studijuojančiam 
galimybę susipažinti su naujausiais matematinio modeliavimo ir duomenų analizės 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, medynų formavimo ir kirtimų, miško eksploatacijos, 
mokslinės ir techninės kūrybos bei dendrometrijos pagrindų žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas: 
Supranta klasikinius populiacijų augimo dinaminius ir statistinius modelius.  
Žino įvairių statistinės analizės metodų taikymo, grafinio vaizdavimo, rezultatų interpretavimo ir 
pateikimo būdus. 

 
Tyrimų vykdymo gebėjimai: 

Geba parinkti vienos populiacijos dinaminius ir regresinius modelius medyno našumui 
modeliuoti ir atlikti kelių modelių palyginimo statistinę analizę.  

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

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. (kontaktinio darbo apimtis 
(akivaizdiniu būdu / nuotoliniu būdu) / savarankiško darbo (pasirengimas egzaminui) apimtis): 

1. Matematinio ir dinaminio modelio samprata. Kompiuterinės programos sudarymas. 2(2/0)/5 
val.; 

2. Biologinių populiacijų logistinio tipo dinaminiai augimo modeliai: eksponentinis, Verhulsto, 
Gompertco, Mitčerlicho ir kt. Statistinė modelių analizė. 4(2/2)/10; 

3. Tiesinio programavimo ir transporto uždavinys. 3(2/1)/8; 
4. Laiko eilutės. Atsitiktiniai procesai. Markovo grandinė. 3(2/1)/7; 
5. Orientaciniai eksperimento rezultatų ekspres-statistiniai įverčiai. Vienos ir dviejų imčių 

analizė. Dispersinė analizė: dispersinės analizės metodo esmė, dispersinės analizės 
(ANOVA) prielaidos. Tiesinė ir polinominė regresija bei jos teorinės prielaidos. Daugiamatės 
regresijos modelis.  Parametrų įvertinimas, parametrų reikšmingumas ir liekanų analizė. 
Transformacijos. Netiesinis regresijos modelis. 8(4/4)/18. 

 
Pratybos: 48 (akivaizdiniu būdu 38 / nuotoliniu būdu  10)/ 20 (savarankiškas darbas pasirengti 
pratyboms ir atsiskaityti už jas): 
 
1. Matematinio modelio sudarymas. Kompiuterinės programos sudarymas. 10(10/0)/3;  
2. Biologinių populiacijų logistinio tipo dinaminiai augimo modeliai: eksponentinis, Verhulsto, 
Gompertco, Mitčerlicho ir kt. Statistinė modelių analizė. 10(8/2)/4; 
3. Tiesinio programavimo ir transporto uždavinys. 3(2/1)/1; 
4. Laiko eilutės. Atsitiktiniai procesai. Markovo grandinė. 3(2/1)/2; 
5. Vienos ir dviejų imčių analizė. Dispersinė analizė: dispersinės analizės metodo esmė, dispersinės 
analizės (ANOVA) prielaidos. Tiesinė ir polinominė regresija bei jos teorinės prielaidos. 
Daugiamatės regresijos modelis. Parametrų įvertinimas, parametrų reikšmingumas ir liekanų 
analizė. Transformacijos. Netiesinis regresijos modelis. 22(16/6)/10. 
 

 
Dalyko studijų etodai: 

Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų ir 
pratybų metu studentai įtraukiami į diskusijas. Dinaminių modelių formalizavimas, parametrų 
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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; individuali užduotis 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 taip pat egzamino metu. Pratybų 
rezultatai vertinami kiekvienų pratybų 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 

 

Studento pasiekimų vertinimo 
metodai 

ŽINIOS IR JŲ
TAIKYMAS  
Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 

Supranta klasikinius 
populiacijų augimo 
dinaminius ir 
statistinius modelius.  
Žino įvairių 
statistinės analizės 
metodų taikymo, 
grafinio vaizdavimo, 
rezultatų 
interpretavimo ir 
pateikimo būdus. 
 

Paskaitų medžiaga vizualizuojama 
panaudojant multimedia 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. Pratybų rezultatai 
vertinami kiekvienų pratybų 
metu. 

TYRIMŲ VYKDYMO
GEBĖJIMAI  
Geba analizuoti, 
sintetinti ir vertinti 
studijoms, mokslinei, 
profesinei veiklai ir 
naujovių diegimui 
reikalingus tyrimų 
duomenis, taikant 
tinkamus miškotyros 
tyrimo ir rezultatų 
apibendrinimo metodus 

Geba parinkti vienos 
populiacijos dinaminius 
ir regresinius modelius 
medyno našumui 
modeliuoti ir atlikti 
kelių modelių 
palyginimo statistinę 
analizę.  

 

Pratybos atliekamos kompiuterių klasėje 
taikant simbolinę algebros sistemą 
MAPLE 11 ir statistinį duomenų 
analizės paketą Statistica.  
 
. 

Atsiskaitymo už individualią 
užduotį metu vertinamas 
studento gebėjimas sudaryti 
kompiuterinę programą,  
gauti skaičiavimų rezultatai 
ir jų apibendrinimas. 
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Studijų programos 
rezultatai 
(siekiniai) 

 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

 
Studijų metodai 

 

Studento pasiekimų vertinimo 
metodai 

problemai, tyrimų 
hipotezei ar 
dėsningumams pagrįsti 

SPECIALIEJI 
GEBĖJIMAI  
Geba pritaikyti turimas 
miškotyros mokslo 
žinias ir jomis remiantis 
rengti naujas priemones 
(technines, metodines, 
informacines, 
organizacines-
vadybines), reikalingas 
moksliniams tyrimams, 
studijoms, profesinei 
veiklai vykdyti arba 
naujovėms diegti nuolat 
kintančios aplinkos 
kontekste 

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. 

 

SOCIALINIAI 
GEBĖJIMAI 
Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą 
informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Geba tinkamai pateikti 
įvairaus išsilavinimo 
suinteresuotiems 
asmenims matematiniais 
statistiniais metodais 
grįstus tyrimo rezultatus. 

 

ASMENINIAI 
GEBĖJIMAI 
Geba efektyviai veikti 
tokiomis aplinkybėmis, 
kai stokojama išsamios 
informacijos bei 
instrukcijų, 
savarankiškai planuoti 
mokymosi, tyrimų 
procesą, rasti ir 
interpretuoti mokslinę 
literatūrą, turi 
sisteminio ir strateginio 
mąstymo įgūdžių 
savarankiškai 
profesinei veiklai ir 
moksliniam tiriamajam 
darbui miškotyros 
kryptyje 

Geba pažinti ir kritiškai 
vertinti studijuojamos 
srities naujoves, 
efektyviai veikti 
neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti 
daromas išvadas.  
 

Paskaitų ir pratybų metu studentai 

įtraukiami į diskusijas. 

Atsiskaitant už individualią 
užduotį, vertinami atliktų 
pratybų metu gauti rezultatai ir 
jų apibendrinimas. 

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

centras, 2004. - 101 p. 
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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. Čiočys V. Jasilionis R. Matematinis programavimas. - Vilnius: Mokslas, 1990. - 304 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. 
8. Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymas I.- Vilnius:TEV. 2000, -239 psl. 
9. Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai. II.-Vilnius: TEV. 2004, -252 psl. 
 
 
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 
Kiti dalyko dėstytojai: - 
Aprašą parengė: prof. dr. (HP) Petras Rupšys 

 
Recenzentai: 
Katedros/instituto recenzentas: Miškotvarkos ir medienotyros instituto direktorius doc.  dr. 
Edmundas Petrauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: Miško biologijos ir miškininkystės instituto 
doc. dr. Remigijus Žalkauskas  

 
Aprobuota instituto/katedros posėdyje: Miškotvarkos ir medienotyros 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 30 d. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMMM004 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškotyros metodologija 
Pavadinimas anglų kalba: Methodology of Forest Research 
Dalyko apimtis: 6ECTS kreditai: 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui – 72 val. (iš jų 55 
akivaizdiniu ir 17 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui – 88 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 38 Pasirengimas paskaitoms 15 
... iš jų nuotoliniu būdu 9 Pasirengimas pratyboms  10 
Pratybos 26 Individuali užduotis 18 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas egzaminui 45 
Seminarai 4   
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 72  88 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Privalomasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Suteikti mokslinių tyrimo planavimo, jų atlikimo, statistinės 
analizės taikymo, tyrimo rezultatų interpretavimo bei rengimo publikavimui žinių bei gebėjimų, 
reikalingų baigiamajam darbui parengti bei tolesniam savarankiškam moksliniam tyrimui 
vykdyti. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: studentai turi būti išklausę Aukštosios 

matematikos ir tikimybių teorijos, Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindų dalykų studijas 
pirmosios pakopos universitetinėse studijose.  

 
Dalyko studijų rezultatai: 

Žinios ir jų taikymas: 
- Žino ir moka paaiškinti mokslinės ir technologinės kūrybos metodus. Žinos mokslinio 

tyrimo eigos principus ir mokės pritaikyti juos atlikdami tyrimo darbus; 
- Žino mokslinio darbo rengimo ir publikavimo reikalavimus. Mokės pritaikyti tinkamaus 

matematinės statistikos metodus konkretaus tyrimo metu; 
- Žino ir geba surasti bei tinkamai panaudoti informaciją apie galiojančią mokslų 

klasifikaciją, suvokia miškotyros mokslų ryšį su kitais mokslinio lavinimo ir 
specialiaisiais mokslais bei kitomis mokslų kryptimis. 

Tyrimų vykdymo gebėjimai: 
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- Geba parinkti ir taikyti tinkamus statistinius metodus nustatant pakankamas imtis, 
metodiškai teisingai rinkti duomenis, interpretuoti statistinės analizės rezultatus; 

- Geba paruošti studijų rašto darbus pagal konkretiems darbams keliamus reikalavimus.  
 
Socialiniai gebėjimai: 

- Geba paruošti mokslinio tyrimo rezultatų pristatymą bei  pristatyti savo mokslinį darbą 
auditorijai seminaro metu. 

 
Asmeniniai gebėjimai: 

- Gebės savarankiškai naudotis moksliniais informacijos šaltiniais, juos atsirinkti, 
sisteminti, vertinti ir pritaikyti praktinėje savo veikloje; 

- Ugdomas bei lavinamas studentų sisteminis mąstymas, kūrybiškumas, jų atsakingumas, 
diegiamos kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos; 

- Diegiama mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti nuostata. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

- Bendrosios mokslų bei miškotyros mokslų klasifikacijos žinojimas. Mokslinio ir 
technologinio tyrimo sąvokų žinojimas; 

- Gebėjimas iškelti mokslinę hipotezę. Gebėjimas iškelti mokslinio tyrimo tikslą ir 
uždavinius, parengti tyrimo metodiką bei atlikti tyrimo darbus. Gebėjimas  aprašyti 
mokslinio tyrimo  rezultatus  pagal moksliniams straipsniams keliamus reikalavimus ir 
tinkamai formuluoti išvadas; 

- Gebėjimas parinkti ir taikyti  tinkamus statistinius metodus. Gebėjimas remtis 
moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos cituoti. Gebėjimas parengti studijų 
rašto darbą (referatą) ir pristatyti jį klausytojų auditorijai. Gebėjimas tinkamai formuluoti 
išvadas. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 38 val. (kontaktinės/nuotolinės) 
Mokslo samprata ir jo vaidmuo šiuolaikiniame gyvenime. Mokslų klasifikacija. (4/1 val.)  
Mokslo metodologijos samprata ir turinys. (4/1 val.)  
Mokslinio tyrimo metodai (8/2 val.).  
Mokslinė informacija (8/2 val.).  
Mokslinio tyrimo eiga (4/1 val.).  
Mokslinio tyrimo kūriniai (4/1 val.) . 
Studijų darbai ir jų rengimo procesas (4/1 val.).     
 
Pratybos: 30 val. (kontaktinės/nuotolinės) 
Metodikos paruošimas ir taikymas (2/1 val.).     
Duomenų rinkimas (2/0 val.).     
Duomenų pirminis apdorojimas (2/0 val.).     
Aprašomosios statistikos rodikliai (2/1 val.).     
Hipotezių tikrinimas (2/1 val.).     
Dispersinė analizė (2/1 val.).     
Koreliacinė ir regresinė  analizė  (2/1 val.).     
Faktorinė analizė (2/1 val.).     
Rezultatų analizė ir interpretavimas (2/1 val.).     
Išvadų formulavimas (2/1 val.). 
Mokslinio tyrimo darbo apiforminimas (2/0 val.). 
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Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedija įrangą ir 
auditorijos lentą. Pratybų metu duodamas užduotis studentai atlieka savarankiškai, pristato savo 
rezultatus ir jie aptariami diskusijų ir seminaro metu. Duomenų apdorojimui naudojami 
originalūs miškotvarkos duomenys, Excel ir Statistica kompiuterinės programos. Įdėjų 
generavimo metodai, (kolektyvinis naujų idėjų svarstymas ir kt.). Paskaitų konspektų pateikimas 
studentams nuotolinių studijų būdu. Individuali užduotis apima literatūros apžvalgos pasirinkta 
tema parengim ir pristatymą. 
 
 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
probleminiai klausimai, reikalaujantys analitinio ir sisteminio mąstymo. Vertinant atliktų pratybų 
užduočių rezultatus, panaudojima nuotolinio mokymo sistema MOODLE. Vertinimai atliekami, 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais.  

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

 
 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,2 Po kiekvieno atlikto darbo 
Individuali užduotis 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
 

Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos ir mokės paaiškinti mokslinės 
ir technologinės kūrybos metodus. 
Žinos mokslinio tyrimo eigos 
principus ir mokės pritaikyti juos 
atlikdami tyrimo darbus. 

Žinos mokslinio darbo rengimo ir 
publikavimo reikalavimus. Mokės 
pritaikyti tinkamaus matematinės 
statistikos metodus konkretaus 
tyrimo metu.  

Žinos ir gebės surasti informaciją 
apie galiojančią mokslų klasifikaciją, 
suvoks miškotyros mokslų ryšį su 
kitais mokslinio lavinimo ir 
specialiaisiais mokslais. 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, metodus 
ir technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus miškų 
ūkio uždavinius, vykdant 
mokslinius tyrimus, 
diegiant naujoves 

Gebės parinkti ir taikyti tinkamus 
statistinius metodus, interpretuoti 
statistinės analizės rezultatus. 
 

Paskaitos, pratybos, 
probleminis 
dėstymas, vaizdinės 
priemonės, situacijų 
analizė, diskusijos, 
literatūros analizė 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai į 
klausimus, diskusija, 
individuali užduotis 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Gebės savarankiškai formuluoti 
problemą ir mokslinę hipotezę, 
tinkamas spręsti panaudojant 
mokslinio tyrimo metodai.  
 

Gebės savarankiškai suformuluoti 
mokslinio tyrimo tikslą ir uždavinius, 
apibendrinti tyrimo rezultatus ir 
parengti konkrečias bei išsamias 
išvadas. 

Gebės surasti, pasirinkti bei naudotis 
moksliniais informacijos šaltiniais, 
juos atsirinkti, sisteminti, vertinti ir 
pritaikyti praktinėje savo veikloje. 

Paskaitos, 
aiškinimas, 
praktiniai darbai, 
individuali užduotis 

Pratybų pateikimas, 
atsakymai į klausimus, 
diskusija, individuali 
užduotis 

Gebės analizuoti, sintetinti 
ir vertinti studijoms, 
mokslinei, profesinei 
veiklai ir naujovių 
diegimui reikalingus 
tyrimų duomenis, taikant 
tinkamus miškotyros 
tyrimo ir rezultatų 
apibendrinimo metodus 
problemai, tyrimų 
hipotezei ar 
dėsningumams pagrįsti 

Gebės paruošti studijų rašto darbus 
pagal tiems darbams keliamus 
reikalavimus.  

  

 
 
 
 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

Kardelis K. 1997. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas. 
Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998 – 2002: atrankos schema, metodai, 
rezultatai. Kaunas, 2003.  
Rienecker L., Jorgensen P.S. 2003. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius. 
Singh Y.K., 2006. Fundamental of Research Methodology and Statistics. New Age 
International Publishers. 314 p. 
Tidikis R., 2003. Socialinių mokslų tyrimų metodolohgija. Vilnius. 
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl mokslo krypčių ir šakų 
patvirtinimo. 2011 m. vasario 14 d. Nr. V-231. Vilnius 

 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

Liutikas V., Šeštokas J., Zujus J., 1989.Mokslinių tyrimų pagrindai.  Vilnius. 
Songailienė A., Ženauskas K., 1985. Tyrimo duomenų statistinis vertinimas. Vilnius. 
Čekanavičius V., Murauskas G., 2004. Statistika ir jos taikymai. 1-3 t. Vilnius. 
Čepelė J. Techninės kūrybos procesas. Vilnius, 1975. 
Kazimieras Pukėnas, 2009. Kokybinių duomenų analizė SPSS programa. Mokomoji 
knyga. Kaunas.  

Anotacija anglų kalba: Methodology of forestry discipline aims to help student about advanced  
knowledge in research planning and conduction, processing of research, interpretation and 
publication of results that are needed for preparation on master thesis and further scientific 
recearch. 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir 
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Aprobuota Miškotvarkos ir medienotyros instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMM005 
Pavadinimas lietuvių kalba: GIS miškotyroje 
Pavadinimas anglų kalba: GIS in Forestry 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val., savarankiškam 
darbui 88 val. Nuotoliniu būdu dėstoma 29 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 12 Referatas 15 
Pratybos 34 Komandos užduotis 10 
    iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas egzaminui 45 
Konsultacijos 2   
    iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė  Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suformuoti žinių bei gebėjimų sistemą, kuri leistų studentui taikyti geografines informacines 
sistemas 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 miškotyroje 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 vykdymo 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 naudojimą konkretiems taikomiesiems uždaviniams 
spręsti. 
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4. Geba sekti GIS technologijų ir mokslo vystymąsi ir sugeba prisitaikyti prie nuolatinio jų 
tobulėjimo ir atsinaujinimo. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: 
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: 
1 paskaita. GIS samprata ir reikšmė miškotyroje. 2/0/2 val. (K/NB/S, kai K – kontaktinio darbo 
apimtis, NB – iš jų nuotoliniu būdu vykdoma dalis, S – savarankiškas darbas). 
2 paskaita. Geografinės informacijos kaupimas skaitmeniniame pavidale. 2/2/2 val. 
3 paskaita. Miško išteklių geografinių duomenų rinkimas. 2/2/2 val. 
4 paskaita. Georeferencinės ir teminės GIS duomenų bazės Lietuvoje ir užsienyje, svarbios su 
miškotyra susijusiuose taikymuose. 2/2/3 val. 
5 paskaita. Miško išteklių GIS duomenų bazės. 2/2/3 val. 
6 paskaita. GIS programinė ir techninė įranga. 2/2/2 val. 
7 paskaita. Miškų kartografavimas GIS pagrindu. 2/2/2 val. 
8 paskaita. Geografinės informacinės sistemos įvairiose su miškotyra susijusiose institucijose. 
2/0/4 val. 
9 paskaita. Erdvinė analizė. 6/0/10 val. 
10 paskaita. Geostatistikos pagrindai. 2/0/4 val. 
11 paskaita. Erdvinis modeliavimas. 2/0/3 val. 
12 paskaita. Specialiosios erdvinės analizės ir modeliavimo technikos. 4/0/4 val. 
13 paskaita. GIS panaudojimas su miškotyra susijusiuose moksliniuose tyrimuose bei 
praktiniuose projektuose. 4/0/4 val. 
   Pratybos: 
Darbas 1. Miško išteklių GIS duomenų bazių sudarymas. 4/4/1 val. (kontaktinis ir savarankiškas 
darbas pratyboms ir jų gynimui pasirengti).  
Darbas 2. Skenuoto žemėlapio orientavimas geografinėje erdvėje. 2/2/1 val. 
Darbas 3. Miškotvarkos duomenų atnaujinimas bei nepertraukiamos miškotvarkos vedimas GIS 
priemonėmis. 4/4/1 val. 
Darbas 4. Miško išteklių kartografavimas GIS priemonėmis. 2/2/1 val. 
Darbas 5. Geografinių duomenų rinkimas GPS. 4/0/3 val. 
Darbas 6. Nemokama GIS programinė įranga ir jos tinkamumas tipiniams girininkijos (ar kito su 
miškotyra susijusio objekto) uždaviniams spręsti. 6/6/3 val. 
Darbas 7-10. Po 4x(3/0/2) val. Darbai skiriami studentui individualiai, atsižvelgiant į jo 
mokslinių interesų specifiką. 
 
Referato tematika:  
Referato tematika paskiriama kiekvienam studentui individualiai, ji būna susijusi su GIS, 
erdvinės analizės ir modeliavimo panaudojimu srityse, tiesiogiai susijusiose su studento 
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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 užduoties tematika: 
Į komandą apjungiama grupė studentų, rengusių referatus artimomis temomis. Komanda 
parengia apibendrintą pristatymą apie erdvinės analizės ir modeliavimo metodų taikymą 
sprendžiant konkrečius uždavinius bei recenzuoja kitų grupių pristatymus. Komandos darbas yra 
pristatomas 13-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 kurso dalis, susijusi GIS taikymų miškotyroje ypatumais, 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 tie pratybų darbai, kuriems įgyvendinti reikalinga speciali įranga (GPS prietaisai) 
ir kurie susiję su studento specifiniais moksliniais interesais, t.y. kai būtinas betarpis 
bendravimas. Pratybose naudojami geografiniai duomenys pateikiami nuotolinio mokymo 
sistemoje. Visiems studentams pateikiama mokomoji ArcGIS programos versija, kuri turi būti 
įdiegta studentų darbo vietose. 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 
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Komandos užduotis 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 

 Supranta GIS kaip 
geoinformatikos mokslo esmę 
ir paskirtį miškotyroje bei 
kitose susijusiose srityse 

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 

Pažinti naujausias 
miškotyros mokslo krypties  

teorijas, metodus ir 
technologijas, jų taikymo 

ypatumus 

Žino konkrečius GIS 
sprendimus jo studijuojamų 
mokslų srityje bei praktikoje 

Paskaitos, pratybos, referatas, 
komandos užduotis 

Pratybų užduočių įvykdymo 
ataskaitų gynimas, referato bei 

komandos užduoties 
vertinimas, egzaminas 

Geba sekti GIS technologijų ir 
mokslo vystymąsi ir sugeba 
prisitaikyti prie nuolatinio jų 
tobulėjimo ir atsinaujinimo 

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

Sugeba profesionaliai naudotis 
profesionalia GIS programine 
įranga 

Parinkti tinkamus 
miškotyros tyrimo ir 

rezultatų apibendrinimo 
metodus problemai, tyrimų 
hipotezei ar dėsningumams 

pagrįsti 

Geba planuoti ir diegti GIS 
technologijų naudojimą 
konkretiems taikomiesiems 
uždaviniams spręsti 

Paskaitos, pratybos, referatas, 
komandos užduotis 

Pratybų užduočių įvykdymo 
ataskaitų gynimas, referato bei 

komandos užduoties 
vertinimas, egzaminas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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. 
Mozgeris G., Geografinės informacinės sistemos (GIS) technologinėje miškotvarkoje: 
laboratorinių darbų ir pratybų metodiniai patarimai, Akademija, Kauno r.: Lietuvos žemės ūkio 
universitetas, 2008, - 79 p. 
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., 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/]. 
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mozgeris G., Geoinformatika aplinkotyroje, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2008, - 228 
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/]. 
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/]. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr.  G.Mozgeris 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. D.Jonikavičius 
Aprašą parengė: G.Mozgeris 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: D.Jonikavičius 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. L. Straigytė, ASU MBMI  
Aprobuota instituto posėdyje:2013 10 14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje:  2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 30. 
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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M006  
Pavadinimas lietuvių kalba: Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje. 
Pavadinimas anglų kalba: Applied genetics and biotechnology in forestry. 
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  paskaitoms  20 
Seminaras 16 Individuali užduotis  15 
Konsultacijos 2 Pasiruošimas seminarui 10 
Egzaminavimas 2 Pasirengimas egzaminui 55 

Viso 60  100 
 
Dalyko paskirtis  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystės studijų programa Privalomas  
 
Studijų dalyko tikslas 
Suteikti studentams žinių apie miško medžių genetikos taikymą ir biotechnologijas miškų ūkyje, 
mokymui panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms  
Turėtų būti išklausęs miško medžių genetikos ar ekologinės genetikos kursus.  
 
Dalyko studijų rezultatai: .     
Žinios ir jų taikymas  

1. Žino kuriose miškininkystės srityse genetikos taikymas duotų ūkinės ir ekologinės 
naudos. 

2. Žino taikomosios genetikos ūkinę naudą ir ekologines pasekmes miškams.  
 
Specialieji gebėjimai  

1. Geba identifikuoti su genetika susijusias problemas miškininkystėje ir ekologijoje ir 
naudotis mokslinių tyrimų rezultatais šių problemų sprendimui.  

 
 
 
 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 

1. Suprasti specializuotus tekstus ir techninius terminus miško medžių genetikos-
biotechnologijų srityje, dalyvauti dalykinėse diskusijose, rengti ir pristatyti pranešimus. 
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2. Naudoti su miško medžių biotechnologija susijusius mokslinius, teisinius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir pritaikyti praktikoje. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų rezultatuose išvardintų žinių įsisavinimas. 
2. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas. 
3. Savarankiškų užduočių atlikimo ir pranešimo pristatymo kokybė. 
4. Moka savarankiškai susirasti ir interpretuoti informacinius šaltinius ir mokslinius 

straipsnius problemų sprendimui. 
5. Moka pristatyti savo nuomonė auditorijai ir ją ginti diskusijos forma. 

 
Dalyko turinys 
Paskaitos (40/20): 
(skliautuose nurodytos kontaktinio ir savarankiško darbo valandos). 
 

1. Taikomosios miško medžių genetikos samprata (1/1). 
2. Taikomosios genetikos moksliniai tyrimai (3/2). 
3. Genetinis ir atsakas į stresą ir genų ekspresijos moduliai (4/2). 
4. Miško medžių genetinio pagerinimo tikslas ir principai (4/ 2).  
5. Miško medžių genetinė įvairovė kaip pradinė medžiaga selekcijai (4/ 3).  
6. Miško medžių genetinio pagerinimo tiksliniai požymiai ir atrankos eiliškumas (2/ 1).  
7. Klasikiniai miško medžių genetinio pagerinimo metodai (4/ 3).  
8. Biotechnologijų panaudojimas miško medžių genetiniam pagerinimui (8/ 3).  
9. Miško medžių genetinio pagerinimo programų tipai ir jų sudarymas (6/ 1).  
10. Ilgalaikė selekcija ir genetinių išteklių išsaugojimas (2/1).  
11. Miško medžių genetinio pagerinimo pasaulyje ir Lietuvoje (2/ 1).  

 
Individuli užduotis, darbas grupėje, seminaras-diskusija (16/25): 
Studentų grupei ar atskirai studentui duodama individuali užduotis - atvejo/problemos studija ir 
savos nuomonės bei biotechnologijomis susijusių problemų sprendimo būdų pristatymas. 
Paruošta problemos analizė pristatoma auditorijai seminarų metu. Gali būti paskiriamas 
studentas recenzentas, kuris oponuoja ar diskutuoja. Vyksta bendra diskusija grupėje, nuomonių 
pasikeitimas, teorinės dalies priminimas, minčių lietus ir apibendrinimas bendros išvados forma.    
 
 
Dalyko studijų metodai:  
 
Akademinė paskaita- dėstymo ir demonstravimo būdu pateikiami teoriniai pagrindai sąsajoje su 
praktiniais pavyzdžiais ir naujausių mokslinių tyrimų pasiekimais miško medžių genetikos, 
selekcijos, sėklininkystės ir sodmenų išauginimo srityje. 
 
Darbas grupėje pagal individualią užduotį. Ši priemonė skirta studento kūrybiškumo, 
iniciatyvos skatinimui, mokymui savarankiškai orientuotis sprendžiant problemas ir efektyviai 
pasinaudoti patikima informacine medžiaga, ypač mokant naudotis naujausiais mokslinių tyrimų 
rezultatais, IT ir elektroninėmis priemonėmis bei mokėti atrinkti patikimus informacinius 
šaltinius. Individualių užduočių temos: GMO miškų ūkyje, miško medžių biotechnologijos 
tyrimai, mikrodauginimas, miško medžių DNR polimorfizmas, miško medžių epigenetinis 
atsakas, miško medžių selekcijos tyrimai, klimato kaita ir genetinė įvairovė.  
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Prezentacija seminaro forma. Tikslas pristatyti auditorijai gautos užduoties sprendinius ir taip 
lavinti aiškų minčių formulavimą, gebėjimą skaityti pranešimus auditorijai.  
 
Diskusija grupėje– po kiekvienos individualios užduoties pristatymo, pravedama bendra 
diskusija grupėje: dėstytojas giliau supažindina su problema, ir apklausiąs auditoriją suskirsto į 
diskusines grupes, iniciuoja ir palaiko diskusiją tarp šių grupių, bei užbaigia ją išvadomis. 
Diskusijos metu vertinami užduoties sprendimui naudotų informacinių šaltinių patikimumas, taip 
mokant savarankiškai gauti naujos ir patikimos informacijos problemų sprendimui.  
 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Iniciatyvumas ir žinios seminaro metu  0,1 Seminarų metu 
Individualios užduoties vertinimas 0,3 Seminarų metu 
Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 

Suprasti taikomosios miško 
medžių genetikos ir 
biotechnologijų metodus, jų 
naudą miškų ūkui ir 
pasekmes miškams, jų 
genetinei įvairovei bei 
analizuoti šiuolaikines 
mokslines teorijas, 
specialiąją metodologiją. 

Paskaitos, užduotis, jos 
atlikimas ir pristatymas  
seminaro metu  

Egzaminas, pristatymo 
kokybė seminaro metu  
 

Moka identifikuoti 
iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai 
tyrimai 

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 

Paskaitos, užduotis, jos 
atlikimas ir pristatymas  
seminaro metu  

Egzaminas, pristatymo 
kokybė seminaro metu 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Danusevičius, D. 2010. Biotechnologija miškų ūkyje. Paskaitų konspektai (elektroniniai, 
pdf formatu). 120 p. http://www.lzuu.lt/me/lt/ 

2. White ir kt. 2007. Introduction to Forest Genetics. CABI; 1 edition (June 15, 2002) 500 
p. 



 

21 

 

3. Erikson G. & Ekberg I. 2001. Introduction to forest genetics. SLU Repro, Uppsala, 
Sweden. 166 p. 

4. Sliesaravičius, A. ir Stanys, V. 2005. Žemės ūkio augalų biotechnologija. Enciklopedija, 
Vilnius, ISBN 9986-433-36-3, 234 p. 

5. Danusevičius, D. 2008. Miško medžių bandomųjų želdinių vadovas VĮ Kazlų Rūdos 
mokomojoje miškų urėdijoje. VĮ Kazlų Rūdos miškų urėdija, Lietuvos miškų institutas. 
Lututė, ISBN 978-9955-37-016-1, 103 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V. 2006. Mokomoji priemonė magistrantams ir 
doktoratams- internetinis puslapis “Miško medžių genetika ir biotechnologija” 
(projektas ESF/2004/2.5.0-K02-VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-4), Girionys, LMI, 
I-II dalys, 300 p http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 

2. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V., Aučina, A., Kuusienė, S. 2006. Mokomoji 
priemonė magistrantams “Biotechnologija miškų ūkyje” (projektas ESF/2004/2.5.0-
K02-VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-2), Girionys, LMI, I-II dalys, 402 p 

3. Gabrilavičius, R. ir Danusevičius, D. 2003. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija 
Lietuvoje. Lietuvos miškų institutas. "Petro ofsetas", Vilnius. 

4. Danusevičius, J. 2001. Pušų selekcija. Lietuvos miškų institutas. "Lututė", Kaunas. 
5. Danusevičius, J. ir kt. 1991. Miško želdymas. Vadovėlis. Vilnius "Mokslas". 15-103 

psl.      
6. Danusevičius ir kt. 2006-2010. Internetinis mokomasis puslapis „Miško medžių 

genetika ir biotechnologijos“ http://www.lzuu.lt/me/lt/12718. 
7. Danusevičius, D. 2003. Metodiniai patarimai miško medžių selekcijos 

laboratoriniams darbams. Miškų fakulteto studentams. Lietuvos žemės ūkio 
universitetas, Miškininkystės katedra, LŽŪU Leidybos centras, Akademija.    

8. Gabrilavičius R. 1996. Patarimai miško genetikos laboratoriniams darbams. Miškų 
fakulteto studentams. Lietuvos žemės ūkio akademija. Miškininkystės katedra. LŽŪA 
leidybos centras. Kaunas-Akademija, 24 p 

9. Rančelis V. 1985. Bendroji genetika. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius 
“Mokslas”, 327 p. 

10. Danusevičius, D., Danusevičius, J., Gabrilavičius,, R., Riepšas, E. 2003. Bandomieji 
želdiniai VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija. Kaunas, Lututė, p. 111-189. 

 
Anotacija anglų kalba 
The aim of the course is to give a deeper insight into applications of genetics in practical forestry 
with the focus on genetic improvement and biotechnology. The course material is supported by 
results from scientific studies. Students are also working in groups to prepare presentations on 
given scientific papers followed by a common discussion.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. D. Danusevičius, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: asist. Vilma Kerpauskaitė, asist. Darius Kavaliauskas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas  
Aprašą parengė: prof. Darius Danusevičius, Miško biologijos ir miškininkystės institutas  
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
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Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. spalio 23 d., 
protokolo Nr. 6.) 
 
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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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M003 
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 48 Referato rengimas 20 
Seminaras 8 Pasiruošimas seminarams 10 
Konsultacijos 2 Pasiruošimas paskaitoms 15 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 55 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Miškininkystė Privalomas 
 
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: Prieš tai studentas turi būti studijavęs „Miškotyros 
metodologijos“ ir „Matematinių statistinių metodų taikymo miškotyroje“ dalykus.  
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Studento žinios ir supratimas:  

1. Moksliniais tyrimais grįstos žinios 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 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 ir organizuoti ekologizuotų miško atkūrimo būdų ir metodų.diegimą 

praktikoje. 
Asmeniniai gebėjimai:  
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1. 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. Referato atlikimo kokybė (problemų suvokimas, mokslinių tyrimais pagrįstų problemos 

sprendimų, tyrimų rezultatų  apibendrinimas, išvadų parengimas). 
4. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų, originalių žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 
 

Dalyko turinys: 
Paskaitos: 48 val. 

1. Miško atkūrimo problemų tyrimo metodologijos ir metodų ypatumai, 5/7 val. 
(kontaktinio darbo / savarankiško darbo apimtys). 

2. Miško atkūrimo būdo parinkimą lemiantys veiksniai, 3/5 val. 
3. Gamtinio rajonavimo reikšmė atkuriant mišką, 1/1/ val. 
4. Ekologinių veiksnių reikšmė pagrindinėms miško medžių rūšims, 9/13 val. 
5. Medžių žėlimas po medyno danga ir kirtavietėse bei jam įtakos turintys aplinkos 

veiksniai, 10/14 val. 
6. Sukcesijų ypatumai kirtavietėse ir pažeistuose medynuose, 9/13 val. 
7. Kai kurių miško medžių rūšių šaknų formavimosi ypatumai miško žėliniuose ir 

želdiniuose, 2/3 val. 
8. Svarbesnių ekologinių veiksnių įtaka medžių sodinukams ir  jų reguliavimo galimybės 

ruošiant dirvą, 9/14 val. 
Referatas: 

Rengiamas iš studijų programoje numatytų temų, 0/20 val. 
Seminarai: 

Pranešimai parengtų referatų temomis, 8/10 val. 
 
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. Referatai rengiami 
naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, siekiant duomenų naujumo, jų 
analizės kokybės, apibendrinimo ir išvadų išsamumo bei pagrįstumo. Seminaruose daromi 
pranešimai pasirinktomis iš studijų dalyko temomis, pateikiami probleminiai klausimai ir 
atsakymai, vyksta diskusija. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Egzaminui pateikiami trumpų 
atsakymų ir sisteminio mąstymo reikalaujantys probleminiai klausimai ir praktinių 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. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Referatas 0,2 Seminaro datos 
Seminarai 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 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 

Moksliniais tyrimais grįstos 
žinios apie kintančių 
aplinkos veiksnių įtaką 
miško medžių rūšims jų 
ontogenezės laike, 
savaiminiam jų atžėlimui, 
įvairiuose miško erdvinės 
struktūros ir augaviečių 
sąlygose 

Paskaitų metu medžiaga 
vizualizuojama multimedia 
įranga demonstruojant gausią 
iliustracinę medžiagą apie 
ekologizuoto miško atkūrimo 
vertinimą natūroje, 
diskutuojama šiais 
klausimais 

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

Moka identifikuoti 
iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai 
tyrimai 

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

Paskaitos. 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. 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus 
atitinkančias miško ūkio 
koncepcijas, strategijas 
bei programas, 
kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, 
turimą patirtį 

Geba 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 ir organizuoti 
diegimą praktikoje 
ekologizuotus miško 
atkūrimo būdus ir metodus 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama panaudojant 
multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Paskaitų 
metu studentams pateikiami 
klausimai taip įtraukiant juos 
į diskusijas. Referatai 
rengiami naudojantis 
šiuolaikinėmis 
informacinėmis 
technologijomis, siekiant 
duomenų naujumo, jų 
analizės kokybės, 
apibendrinimo ir išvadų 
išsamumo bei pagrįstumo. 
Seminaruose daromi 
pranešimai pasirinktomis iš 
studijų dalyko temomis, 
pateikiami probleminiai 
klausimai ir atsakymai, 
vyksta diskusija. 
 

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

Geba pagrįsti 
inovatyvius sprendimus, 
suvokdamas moralinę 

Aplinkosauginių idėjų 
propagavimas miško ūkyje, 
pilietiškumo ir patriotizmo 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

atsakomybę už savo 
veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir 
aplinkai 

ugdymas gamtonaudoje 

 
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. 

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: Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: - doc. dr. Vytautas Suchockas, lekt. dr. Rasa Vaitkevičiūtė, Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas 
Aprašą parengė: Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentai: doc. dr.  Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
doc. dr. Vytautas Suchockas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, LAMMC Miškų 
institutas 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Algirdas Gavenauskas, 
Aplinkotyros ir ekologijos institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: MBMI, 2013 10 23, protokolas Nr. 6. 
 
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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MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMM006 

Pavadinimas lietuvių kalba: Miško našumas 

Pavadinimas anglų kalba: Forest growth and yield  
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų paskaitoms 40 val., pratyboms 16 val., 
konsultacijoms 2 val., egzaminui 2 val., savarankiškam darbui  100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 
iš jų nuotoliniu būdu 

40 
8 

Pasirengimas pratyboms 18 

Pratybos 16 Individuali užduotis 10 
Konsultacijos 2 Pasiruošimas paskaitoms 12 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 60 
Iš viso 60  100 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Privalomasis  
 
Studijų dalyko tikslas: įgyti žinių apie miško teikiamas gėrybes, funkcijas, paslaugas, medžių 
augimą, medyno formavimąsi, augimo ir formavimosi dėsningumus, medynų našumą, našumo 
reguliavimą, modeliavimą,  apskaitą, taikomus metodus. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: priimami, baigę pirmosios pakopos (bakalauro) 
miškininkystės krypties miškininkystės studijų programą arba baigę kolegines (profesinio 
bakalauro) studijas, turį ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą po koleginių studijų ir baigę 
papildomas studijas pagal miškininkystės krypties programas. 
Dalyko studijų rezultatai:  
   Studento žinios ir supratimas: 
1. Įgyja supratimą apie miško žemių įvairiuose šalies rajonuose ar augavietėse potencines 
galimybes augant jose savaiminiams miškams bei tikslingai formuojant jose medynus, 
specialistų vaidmenį šiame procese. 
2. Įgyja žinių apie medžių ir medynų augimo ir formavimosi dėsningumus, jų panaudojimą 
siekiant užsibrėžtų miško auginimo tikslų. 
3. Įgyja žinių apie medžių ir medynų augimo ir formavimosi modeliavimą, išmoksta taikyti 
modelius praktikoje, pasirenkant ar projektuojant įvairias miško auginimo alternatyvas. 
4. Įgyja žinių apie medynų našumo apskaitos metodus ir jų taikymą įvairaus detalumo 
objektuose – nuo atskiro medyno iki visos šalies miškų  lygmens. 
   Gebėjimai ir įgūdžiai: 
1. Geba pritaikyti medyno našumo modelius 
     - miško augaviečių našumui įvertinti, 
     - medynų formavimo strategijai parinkti, 
     - siekiant padidinti miško auginimo efektyvumą. 
2. Geba iš  bendro medyno našumo išskirti ir įvertinti  jo dalį, sukaupiamą miške. 
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3. Papildo savo žinias apie mokslinius metodus, tiriant miško išteklius, jų racionalų naudojimą.  
   Vertybinės nuostatos: ugdomas supratimas apie našumo apskaitos svarbą visame miško 
auginimo procese, apie medynų našumo, kaip integralų miško ūkinės veiklos efektyvumo 
rodiklį, skirtumus tarp savaime besiformuojančių medynų ir tikslingai formuojamų, atsižvelgiant 
į medynų augimo ir retinimosi dėsningumus, apie siekimą derinti miško auginimo procese 
ekonominius, socialinius, gamtosauginius bei biologinės įvairovės išsaugojimo aspektus. 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste; 
2. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis. 
3. Studijų metu įsavintų žinių taikymo praktikoje kokybė ir pasiūlymų joms tobulinti 

racionalumas. 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1. Miško teikiamos prekės, gėrybės, paslaugos, kitos vertybės. 2+4 (kontaktinio ir 
savarankiško darbo laikas, val. egzaminui pasirengti). 

2. Pagrindinės medžių augimo ir medynų formavimosi sąvokos. 2+4. 
3. Medžio augimas. 2+4. 
4. Medyno formavimasis. 2+4. 
5. Pagrindiniai medynų augimo ir našumo formavimosi dėsningumai. 4+7. 
6. Medynų augimo ir našumo modeliavimas. 6+10. 
7. Pagrindiniai medynų augimo ir našumo modeliai. 4+7. 
8. Medynų našumo, ūkinių priemonių ir medienos tankio tarpusavio ryšys. 4+7. 
9. Lietuvos miškų rajonavimas pagal medynų našumą. 4+7. 
10. Medynų našumo apskaita, metodai. 6+10. 
11. Medynų našumo kontrolė pagal pakartotines atrankines inventorizacijas. 4+8. 
 
Seminaras: 
 
1. Medynų formavimo įtaka bendram medynų našumui ir jo struktūrai. 4+10. 
 
 
 
 

   Pratybos: 
 

1. Ryšių tarp svarbiausių našumą charakterizuojančių rodiklių įvairaus skalsumo 
medynuose, augančiuose įvairaus našumo augavietėse, analizė. 6+8. (kotaktinio ir 
savarankiško darbo apimtis, val. pasirengti pratyboms ir atsiskaityti už jas.) 

2. Modelių, naudojamų medžių ir medynų vidutiniams aukščiams įvertinti pakartotinėse 
miškų inventorizacijose taikymas. Rezultatų palyginimas ir analizė. 4+4. 

3. Medynų našumo modelio taikymas tarpinio miško naudojimo – ugdomųjų ir sanitarinių 
kirtimų apimčių įvertinimui. 6+6. 
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Studentų savarankiški darbai 
Savarankiško darbo formos Valandų 

skaičius 
Pasirengimas paskaitoms ir egzaminui 72   
Pasirengimas seminarui 10 
Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymas už jas 18 
  
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų 
metu studentai įtraukiami į diskusijas. Aktualiausiomis temomis yra rengiami seminarai. 
Seminarui studentai ruošiasi savarankiškai, studijuodami literatūrą ir formuluodami savo 
hipotezes, kurias išdėsto ir diskutuoja seminaro metu. Studentai pratybų užduotis atlieka 
savarankiškai, naudodamiesi pratybų aprašais ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Studentai turi 
suformuluoti išvadas pagal atliktų užduočių rezultatus. 
Dalis paskaitų  teikiamos nuotoliniu būdu. Virtualioje mokymosi aplinkose sukurtas kursas ”Miško 
našumas”. Kiekvienoje mokymosi temoje pateikiama paskaitų medžiaga. Pasitikrinti teorine žinias 
galima atliekant savikontrolės testą. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir  metodai: 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Seminaras 0.2 Iki sesijos 
Pratybos 0.3 Iki sesijos, po 

kiekvienų pratybų 
atlikimo 

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 

Susipažins su naujausiomis 
miškų našumo mokslo 
teorijomis, modeliavimo, 
reguliavimo ir apskaitos  
metodais ir technologijomis 

Paskaitos,  pratybos, 
seminarai 

Egzaminas, pratybų 
užduočių kokybė, 
aktyvumas seminaro 
darbe 

Sugebės tinkamai planuoti 
eksperimentą, organizuoti 
medynų našumo tyrimą, 
atlikti duomenų analizę, 
modeliuoti dinamiką 

Paskaitos, pratybos, 
seminarai 

Egzaminas, pratybų 
užduočių kokybė, 
aktyvumas seminaro 
darbe 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio 
uždavinius, vykdant 
mokslinius tyrimus, 
diegiant naujoves  
 
 

Sugebės taikyti pažangius 
ūkininkavimo metodus, 
orientuotus į našumo 
didinimą, įvertinti miško 
auginimo efektyvumą 

Paskaitos, pratybos,  Egzaminas, pratybų 
užduočių kokybė 
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Studijų programos 

siekiniai 
Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus 

atitinkančias miško 
ūkio koncepcijas, 

strategijas bei 
programas, 

kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir 

daugiatikslio 
miškininkavimo 

problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, 

turimą patirtį. 
 

Pagrindinė literatūra. 
Činga G. ir kt., 2008. Miško naudojimas ir logistika. Akademija, 400p. 
Kuliešis A.,1989. Medynų našumas ir jo panaudojimas. Vilnius, Lietuvos agroleidykla, 141 p.  
Kuliešis A.,1993. Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai.Kaunas, Girios aido 
leidykla, 384 p. 
Kuliešis A., 1997. Lietuvos miškų rajonavimas pagal medynų našumą. Lietuvos mokslas, V., 
p.54-63. 
Kairiūkštis L., Juodvalkis A., 1985. Etaloniniai medynai ir jų formavimas. Vilnius, 244 p. 
Pretzsch H., 2009. Forest Dynamics. Growth and Yield. Springer, 664 p. 
Oliver C. D., Larson B. C.,1996. Forest stand dynamics. New York, John Wiley and sons, 521 p. 
 
Papildoma literatūra. 
Kuliešis A., Tebėra A., 1997. Miško našumas. Metodiniai nurodymai pratyboms. Lietuvos žemės 
ūkio universitetas. Miškotvarkos katedra. Kaunas, 43 p. 
Kuliešis A. ir kt., 2003. Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998-2002. Atrankos schema 
ir rezultatai. Kaunas, 255 p. 
Kuliešis A. ir kt., 2009. Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2003-2007. Miško ištekliai ir 
jų kaita.  Kaunas, 284 p. 
Petrauskas E., ir kt.,2010. Medienos tūrio lentelės. Kaunas, 192 p. 
 
Anotacija anglų kalba. 
The course will improve the knowledge about forest stand dynamics,  various forest stand 
growth patterns, general relationships, modeling of forest stand dynamics, application of models 
in forestry practice. Various methods of inventory and assessment of forest stand yield, 
application of forestry measures for the regulation of total forest stand yield and its structure,  
integral estimation of forest management efficiency using growth and yield control method are 
presented. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. Andrius Kuliešis 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. Andrius Kuliešis 
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Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. E. Petrauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė 
Aprobuota visumoje, taip pat adaptacija nuotolinėms studijoms: Miškotvarkos ir medienotyros 
instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr 7.  
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr 1. 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015.12.31.  
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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M027 
Pavadinimas lietuvių kalba: Pelkėtyra 
Pavadinimas anglų kalba: Peatlands 
Dalyko apimtis: 6,0 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 kontroliniam darbui 15 
Pratybos 16 Referato rengimas 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas pratyboms 10 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 55 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystės Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: suteikti studentams išsamias žinias apie skirtingų tipų pelkių 
formavimąsi, gamtosaugines funkcijas ir hidrologinį režimą, durpių fizines ir chemines savybes, 
žolinės ir sumedėjusios pelkių augalijos ir gyvūnijos įvairovę, šlapžemių ekosistemoms 
kylančias grėsmes, optimalius pelkių tvarkymo ir restauravimo metodus ir būdus bei pelkių 
naudojimo miškui auginti galimybes.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: prieš pradedant studijuoti šį modulį magistrantas 
turi būti išklausęs dirvotyros, augalų biologijos, ekologijos studijų modulius. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 

 
Studento žinios ir supratimas: 

1. Žino apie pelkių formavimosi dėsningumus. 
2. Žino apie Lietuvos pelkių klasifikaciją ir jos sąsajas su tarptautinėmis klasifikacijomis. 
3. Žino apie durpių fizikines ir chemines savybes bei jų kitimą dėl nusausinimo. 
4. Žino apie pelkių ekosistemoms kylančias grėsmes ir pokyčius dėl antropogeninės veiklos. 
5. Žino apie pelkių gamtosaugines funkcijas ir jų svarbą darniam krašto vystymuisi. 
6. Žino apie pelkių naudojimo galimybes miškui auginti. 
7. Žino subalansuotą Europos valstybių pelkių apsaugos ir naudojimo strategiją. 
8. Žino apie pelkių tvarkymo ir priežiūros metodus ir būdus bei specialias priemones, 

gerinančias priešgaisrinę pelkių apsaugą. 
9. Žino galimus pažeistų pelkių hidrologinio režimo atstatymo, pelkinių buveinių atkūrimo, 

išeksploatuotų durpynų restauravimo būdus ir metodus. 
10. Žino apie pelkių restauravimo reikšmę šiltnamio dujų išsiskyrimui bei upių baseinų 

ekologijai ir vandens balansui. 
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Gebėjimai ir įgūdžiai: 
Specialieji: 
1. Geba įvertinti pelkių natūralumą.  
2. Geba įvertinti pelkių žolinės bei sumedėjusios augalijos įvairovę. 
3.  Geba įvertinti pelkių gyvūnijos gausumą bei įvairovę. 
4. Geba tinkamai įvertinti antropogeninės veiklos pažeistų pelkių reikšmę bioįvairovei ir žino 

pelkių renatūralizacijos kriterijus. 
5. Geba pagal konkretaus išeksploatuoto durpyno topografines, hidrologines sąlygas bei 

liekaninės durpės hidrofizikines ir chemines savybes ir augalijos inventorizacijos duomenis 
sudaryti jo apmiškinimo projektą. 

6. Geba pagal konkrečios pelkės specializuotos miškotvarkos planus, vietovės fizines-
geografines sąlygas suplanuoti specialias priemones, gerinančias priešgaisrinę pelkių ir jos 
augalijos apsaugą. 

7. Geba atlikti tvarkomų pelkių ekologinį vertinimą. 
8. Geba savarankiškai įgyti naujų žinių ir įgūdžių. 
9. Gebės apjungti ir naudoti gretutinių mokslo sričių žinias. 

 
Vertybinės nuostatos: 

Dalyko studijų metu mokoma vykdyti pelkių ekosistemų apsaugą nuo kylančių grėsmių 
bei subalansuotą naudojimą miškui auginti derinant socialinius, ekonominius bei ekologinius 
interesus. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Žinių apie skirtingų tipų pelkių formavimąsi įsisavinimas. 
2. Sugebėjimas klasifikuoti Lietuvos pelkes ir žinojimas vietinės klasifikacijos sąsajų su 

tarptautinėmis klasifikacijomis. 
3. Žinių apie durpių fizikines ir chemines savybes bei jų tinkamumą miškui auginti 

įsisavinimas. 
4. Žinių apie šlapžemių nusausinimo poveikį pelkių vandens režimui, durpių mineralizacijai 

bei augalijos kitimui įsisavinimas. 
5. Žinių apie tausojančio pelkių naudojimo galimybes miškui auginti įsisavinimas. 
6. Veiksnių, lemiančių pelkių hidrografinio tinklo bei hidrologinio režimo natūralumą, 

įsisavinimas ir žinojimas. 
7. Veiksnių, lemiančių pelkių žolinės ir sumedėjusios augalijos bei pelkių gyvūnijos įvairovę, 

įsisavinimas ir žinojimas. 
8. Žinių apie pelkių ekosistemų sąveiką su miškų ir vandens ekosistemomis įsisavinimas. 
9. Sugebėjimas apibūdinti pelkių ekosistemų gamtosauginę reikšmę ir svarbą darniam krašto 

vystymuisi besikeičiančio klimato sąlygomis. 
10. Gebėjimas vertinti pagal ekologinius kriterijus antropogeninės veiklos pažeistas pelkes ir 

mokėjimas pagal juos vertingiausias pelkes skirti prie renatūralizuotinų. 
11. Gebėjimas apibūdinti pelkių restauravimo ir tvarkymo metodus ir technologijas. 
12. Gebėjimas apibūdinti priemones, gerinančias priešgaisrinę pelkių ir jose augančių miškų 

apsaugą. 
13. Gebėjimas pagal konkretaus išeksploatuoto durpyno liekaninės durpės rodiklius bei vietovės 

fizines-geografines sąlygas parinkti pelkės restauravimo optimaliausią būdą bei sudaryti 
karjero apmiškinimo projektą. 

14. Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 
15. Savarankiškos papildomos literatūros studijos. 

 
Dalyko turinys: 
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Paskaitos: 40 val. 
1. Bendrieji pelkėtyros klausimai: apibrėžtys ir terminai. (4/1). 
2. Pelkių kompleksų tipai bei jų susidarymo Lietuvoje fiziniai-geografiniai veiksniai. (3/1). 
3. Durpių fizikinės bei cheminės savybės ir jų kitimas dėl nusausinimo. (3/1). 
4. Durpių naudojimas miškų bei žemės ūkyje. (3/1). 
5. Pelkių naudojimas miškui auginti. (4/1). 
6. Pelkių ekosistemų biologinė įvairovė. (3/1). 
7. Pelkinių ekosistemų natūralumą bei biologinę įvairovę lemiantys veiksniai. (3/1). 
8. Pelkių ekosistemų gamtosauginė reikšmė ir jų svarba darniam krašto vystymuisi. (3/1). 
9. Pelkių ekosistemų nykimas bei augalų bendrijų ir gyvūnijos rūšių pokyčiai dėl 

antropogeninės veiklos. (3/1). 
10. Pelkių ekosistemų gamtotvarkos planavimas. (3/1).  
11. Pelkių restauravimo ir tvarkymo metodai ir technologijos. (3/1).  
12. Išeksploatuotų durpynų restauravimas. (3/1). 
13. Restauruotų pelkių priežiūra ir stebėsena. (3/1). 

 
Pratybos: 16 val. 

1. Pasinaudoję n-tosios saugomos pelkės projektavimo įstaigų paruoštu tvarkymo planu 
įvertina atskirų tvarkymo darbų ekologinę reikšmę ir ją aptaria seminare. (3/1). 

2. Pagal n-tojo išeksploatuoto durpyno liekaninės durpės sluoksnio storį, jos botaninę sudėtį ir 
susiskaidymo laipsnį, pH, po durpėmis esančio mineralinio substrato granuliometrinę sudėtį, 
gruntinių vandenų slūgsojimo gylį, vietovės topografinius ir hidrografinius planus, įvertina 
sklypo tinkamumą apmiškinimui, suformuluoja užduotį  durpyno rekultivacijos projektui 
vykdyti bei paruošia supaprastatinto rekultivacijos projekto metmenis. (4/3). 

3. n-tos pelkės plotų su sumedėjusia augalija bei miško tipų serijų užimamo ploto kitimo per 
pastaruosius 10-20 metų ekologinis įvertinimas naudojant skirtingo laikotarpio specializuotų 
miškotvarkų medžiagą. (4/2). 

4. Pelkių hidrologinio režimo natūralumo požymių įvertinimas pagal durpės anaerobizmo 
indeksą. (4/2). 

Referato tematika: Pagal asmeninę užduotį išanalizuojami literatūros šaltiniai apie pelkių 
apsaugą bei tausojančio naudojimo miškui auginti patirtį n-toje šalyje. 
 
Dalyko studijų metodai: Akademinė paskaita − aiškinimo ir vizualaus demonstravimo būdu 
pateikiama tema numatyta dalyko išplėstiniame turinyje, teorinės žinios derinamos su diskusija. 

Atvejo analizė taikoma paskaitose, kai nagrinėjama labiausiai pasisekę ir nepasisekę pelkių 
ekosistemų tvarkymo bei jų naudojimo atvejai. 

Pratybų metu duodamos užduotys naudojant faktinių tyrimų metu ar projektavimo įstaigų 
sukauptus duomenis. Studentai užduotis atlieka savarankiškai, naudodamiesi pratybų aprašais 
(jei reikia, kompiuterinių programų paketais) ir konsultuodamiesi su dėstytoju. Atlikus praktinį 
darbą, apibendrinami veiklos rezultatai ir padaromos išvados. 
 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,1 Po kiekvieno atlikto darbo 
Kontrolinis darbas 0,2 Semestro laikotarpyje 
Referatas 0,2 Prieš egzaminą 
Egzaminas 0,5 Egzaminų 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 

Moka identifikuoti 
iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai 
tyrimai  
 
 
 

Žino apie pelkių ekosistemos 
komponentus ir jų sąsajas su miškų 
ekosistemų komponentais, išmano 
apie šlapžemių funkcionavimą, 
tvarumą bei kitimą nusausinimo 
įtakoje, žino apie tausojančią bei 
ekonomiškai rentabilią pelkių 
naudojimo strategiją bei durpžemių 
naudojimo miškui auginti galimybes. 
Išmano apie pelkių ekosistemų 
gamtosauginę reikšmę ir svarbą 
darniam krašto vystymuisi, tame 
tarpe, ir miškų ūkiui.  

Paskaitos, 
savarankiškos 
literatūros 
studijos, 
seminarai, 
diskusijos 

Pasisakymų 
įvertinimas 
seminaruose bei 
diskusijose, 
egzaminas 

Geba kritiškai vertinti, 
interpretuoti tyrimų 
rezultatus, kai nėra 
išsamios ir apibrėžtos 
informacijos, įvertinti 
alternatyvius sprendimo 
variantus bei galimą 
poveikį aplinkai  
 
 
 
 

Geba kritiškai vertinti ekonomiškai 
rentabilaus pelkių (tame tarpe durpių) 
naudojimo krašto ūkyje naujoves, 
efektyviai veikti aplinkybėmis kai 
stokojama išsamios informacijos bei 
instrukcijų pelkių skyrimui durpių 
eksploatacijai, tinkamai pagrįsti 
minimu klausimu suformuluotas 
išvadas ir operatyviai paateikti 
kompetentingoms šiuo klausimu 
institucijoms. 

Paskaitos, 
seminarai, 
pratybos. 

Pasisakymai 
seminaruose, 
raštiški 
kreipimaisi į 
įvairias 
institucijas. 

Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą, siekis 
nuolatos mokytis, gyventi 
informacinės visuomenės 
sąlygomis  
 
 
 
 

Ugdoma teigiamas požiūris į 
kūrybingumą nagrinėjant 
diskutuotinus (kartais prieštaringus) 
straipsnius pelkėtyros srityje. 
Mokoma rūpestingai planuoti ir 
kokybiškai atlikti tvarkymo ir 
racionalaus pelkių naudojimo darbus. 

Studentai 
įtraukiami į 
diskusijas 
pateiktu 
klausimu 

Pokalbis. 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Idle E., Bines T. Saugomų teritorijų gamtos tvarkymo planų rengimas (Rekomendacijos 

planų rengėjams ir jų vadovams). Lietuvos gamtos fondas, Vilnius (www.glis.lt) 2004, 33 p. 
2. Mieriauskas P., Pranaitis A., Sinkevičius S., Taminskas J. Pelkių ekosistemos. Vilnius, 

2005, 130 p. 
3. Rašomavičius V. (red.). Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. Vilnius: Bot. Inst., Aplink. 

Minist., 2001, 138 p. 
4. Sinkevičius S. Pelkių ekosistemos dabarties biosferoje. Vilnius, 2001, 281 p. 
5. Strack M. Peatlands and Climate change. International Peat Society, IMTG MTO, 2008 − 

223 p. 
6. Strategy for Responsible Peatland Management, 2009; http//the − steward ship. org/sites − 

htm 
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7. Švažas S., Droselis E., Balčiauskas L., Raudonikis L. Svarbios Lietuvos pelkės ir seklūs 
vandenys. Vilnius, 2000, 163 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Blankenburg J., Tonnis W. Gudelines for wetland restoration of peat cutting areas. Bremen, 

2004, 56 p. 
2. Farrell C., Feegan J. (Editors). After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 

13th International Peat Congress. Tullamore, Ireland, 2008, 708 p. 
3. Grünig A. (editor). Mires and Man. Mire conservation in a Densely Populated Country - the 

Swiss Experience. Birmensdorf, Switzerland, 1994, 415 p. 
4. Kurlavičius P. Biologinės įvairovės apsauga valstybiniuose miškuose. Lututė, 2006. - 150 p. 
5. Strack M. (Editor). Peatlands and Climate Change. International Peat Society 2008, 223 p. 
6. Vasander H., Starr M. Darbon Cycling in Boreal Peatlands and Climate Change. Suo, vol. 

43, 1992, 292 p. 
 
Anotacija anglų kalba.Studying this course, audience will gain the knowledge about formation 
of mires, their types, hydrological regime, physical and chemical properties of peat, habitats of 
mires, the diversity of ground vegetation, the fauna of mires and factors crucial for it’s 
abundance, the ligneous vegetation of mires and it’s ecological forms. They will make the 
acquaintance with the turning up the threats for the harmonic development of mires due to the 
anthropogenic activities (drainage, extraction of the peat, pollution by industrial emissions, 
climate change) and the means to soften it. They will learn to prepare and evaluate the plans of 
arrangement of mires ecosystems and will make the acquaintance with the nature protection 
functions of the mires and optimal methods and technologies of mires restoration and 
arrangement. These knowledge are essential for the purpose to protect, restore, arrange and wise 
use (combined nature protection and technological points) the most valuable for Lithuanian 
ecosystems in respect to biodiversity – ecosystems of mires. 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. Juozas Ruseckas 
Kiti dalyko dėstytojai: asist. Gediminas Palekas 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. Juozas Ruseckas 
 
Instituto recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, MEF MBMI institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Almantas Kliučius, MEF MMI 
institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 m. gruodžio 18 d., protokolo Nr. 13 
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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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas:  MEMMM007 

Pavadinimas lietuvių kalba: Miškų politika 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Policy 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 40 val. 
akivaizdiniu ir 20 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 90 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 12 Individuali užduotis 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas seminarui 10 
Seminaras 4 Pasirengimas egzaminui 30 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 60  90 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: pateikti miškų gerinimo ir naudojimo visuomenės reikmėms tenkinti 
Europos politines prielaidas ir priemones. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti miško politikos, teisės, 
valdymo, ekonomikos, gamybos organizavimo pagrindų studijų dalykai pirmosios pakopos 
studijose. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 

1. Žino ir supranta specifines tarptautinėje miško politikoje naudojamas sąvokas; 
2. Žino svarbiausius miško politiką reglamentuojančius dokumentus  
3. Žino Europos miško politikos formavimo ir įgyvendinimo principus 

Specialieji gebėjimai: 
1. Įgūdžio analizuoti faktorius, veikiančius miškų politiką, įgavimas; 
2. Tarptautinės miškų politikos aplinkos konteksto įsisavinimas; 
3.  Miško politikos formavimo ir įgyvendinimo esmės supratimas ir gebėjimas taikyti 

praktikoje. 
4. Geba taikyti įvairias sprendimų paramos sistemas miško politikos analizei atlikti 

Socialiniai gebėjimai 
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1. Geba aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems 
asmenims; 

2. Sveikos ir malonios žmogaus gyvenamosios aplinkos pirmumo, pagarbos ekonominės, 
ekologinės ir socialinės miško funkcijų darnai principų įsisavinimas. 

Asmeniniai gebėjimai 
1. Geba pasinaudoti tarptautinių mokslinių tyrimų žiniomis, turi sisteminio ir strateginio 

mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai vykdyti; 
2. Geba priimti inovatyvius sprendimus, globaliai įvertindamas galimas visuomenines ir 

etines veiklos pasekmes. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Miškų politikos vaidmens visuomenės gyvenime suvokimas; 
2. Miško politikos teorinių aspektų žinojimas, interpretavimas ir integravimas 

miškininkystės veikloje; 
3. Miškų politikos formulavimo ir įgyvendinimo procesų ir veiksnių suvokimas; 
4. Visuomeninių institucijų vaidmens miškų politikoje suvokimas; 
5. Gebėjimas atlikti miško politikos analizę. 

Dalyko turinys: 
   Paskaitos 40 val. (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu – 16): 
- Miškų politikos atsiradimo istorinės, politinės ir ekonominės prielaidos (1/1). 
- Miškų politikos charakteristika (1/1). 
- Globalūs miško politikos režimai Europos miško ūkio kontekste (2/2). 
- Europos miškų charakteristika, miško sąvoka tarptautinėse miško apskaitose, Europos miškai 

pasauliniame kontekste (2/2). 
- Tarptautiniai susitarimai, turėję įtakos miškų politikos raidai Europoje (2/1). 
- Ministrų konferencija miškų apsaugai Europoje (2/1). 
- Tvaraus miško ūkio samprata, kriterijai ir indikatoriai (2/1).  
- Nacionalinės miškų programos Europoje (2/1). 
- Miškų sertifikavimas (2/1). 
- Miško nuosavybės formos Europoje, jų privalumai ir trūkumai (2/1). 
- Europos miško ūkio politinis kontekstas ir būdingi miškų politikos pokyčiai (2/1). 
- Visuomenės ir tarptautinių organizacijų dalyvavimas miškų politikos sprendimuose (1/1).  
- Smulkiojo privataus miško ūkio problemos ir priemonės joms spręsti (2/1). 
- ES miško ūkio strategija (1/1). 
Pratybos ir seminarai 16 val. (akivaizdiniu būdu 12 / nuotoliniu būdu 4 ): 

1. Europos miškų politikos aktualijos (4); 
2. Tarptautinė miško politikos analizė (2); 
3. Miško strategijų analizė (2); 
4. Lyginamoji šalių miško politikos analizė (2/2); 
5. Tarptautinių sprendimų, darančių įtaką miško ūkinei veiklai pasaulyje, analizė (2/2); 
6. Veiksnių, darančių įtaką tarptautiniam miško politikos formavimui, analizė (4). 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedijos įrangą ir auditorijos rašomąją lentą. 
Jų metu studentai įtraukiami į diskusijas individualiai arba pagal duotus klausimus grupelėmis. 
Pagal šio dalyko turinio temas studentai parengia pristatymus grupelėmis, po pristatymų 
organizuojamos diskusijos. Pratybų metu duodamos užduotys panaudojant realias situacijas. 
Studentai užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi rekomenduojama literatūra, pratybų 
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aprašais, kompiuterine technika ir konsultuodamiesi su dėstytoju kompiuterių klasėje. Studentai 
turi suformuluoti išvadas pagal atliktų užduočių rezultatus. Jie parengia atliktų rezultatų pateiktis 
naudojantis kompiuterinėmis programomis. Studentai atliktas užduotis pristato naudodamiesi 
multimedijos įranga. Studentams pristačius atliktą užduotį, kiti kolegos pateikia klausimus, 
organizuojama atliktos užduoties ir pristatymo diskusija bei vedamas seminaras. Dalis dalyko 
paskaitų ir pratybų atliekama nuotoliniu būdu. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus, taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai 
klausimai. Egzamino metu taip pat pateikiama praktinė užduotis (pagal pateiktus mokslinio 
tyrimo rezultatus reikia suformuluoti išvadas). Vertinami atliktų pratybų užduočių gauti 
rezultatai, kurie pateikiami atspausdinant darbo su kompiuterinėmis programomis lapus. 
Studentai turi atliktą darbą apginti, aptariant su dėstytoju gautus rezultatus. Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas atsižvelgiant į užduoties atlikimo, pristatymo, atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti kokybę. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų 
rezultatų vertinimo kriterijais. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individuali užduotis 0,1 Po kiekvieno atlikto darbo 
Pratybos  0,1 Po pratybų 
Seminarai 0,1 Po seminaro 
Egzaminas 0,7 Išklausius 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 

Žino ir supranta specifines 
tarptautinėje miško politikoje 
naudojamas sąvokas; 

Žino svarbiausius miško politiką 
reglamentuojančius dokumentus  

Moka identifikuoti iššūkius 
miškų ūkio sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai tyrimai 

Žino Europos miško politikos 
formavimo ir įgyvendinimo 
principus 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant 
multimedijos įrangą ir 
auditorijos rašomąją 
lentą. Paskaitų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas individualiai 
arba pagal duotas 
užduotis grupelėmis. 
Pagal parinktas temas 
studentai parengia 
pristatymus grupelėmis 
ar individualiai, 
keliamos diskusijos. 

Rašant kontrolinį darbą ir 
laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
klausimai ir probleminiai 
klausimai. 
Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į užduoties 
atlikimo, pristatymo, 
atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti 
kokybę. 

Įgūdžio analizuoti faktorius, 
veikiančius miškų politiką, 
įgavimas; 

Tarptautinės miškų politikos 
aplinkos konteksto įsisavinimas; 

Miško politikos formavimo ir 
įgyvendinimo esmės supratimas 
ir gebėjimas taikyti praktikoje 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus ir 
daugiatikslio 
miškininkavimo problemas, 
kritiškai vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą 
patirtį Geba taikyti įvairias sprendimų 

paramos sistemas miško 

Pratybų metu 
duodamos užduotys 
panaudojant realias 
situacijas. Studentai 
turi suformuluoti 
išvadas pagal atliktų 
užduočių rezultatus. 
Studentai atliktas 
užduotis pristato 
naudodamiesi 
multimedia įranga. 

Vertinami atliktų pratybų 
užduočių gauti rezultatai ir 
kritinė jų analizė, kuri 
pateikiami atspausdinant 
darbo su kompiuterinėmis 
programomis lapus. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

politikos analizei atlikti 

Geba aiškiai, argumentuotai 
perteikti apibendrintą 
informaciją specialistams ir 
kitiems asmenims; Geba aiškiai ir 

argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Sveikos ir malonios žmogaus 
gyvenamosios aplinkos 
pirmumo, pagarbos ekonominės, 
ekologinės ir socialinės miško 
funkcijų darnai principų 
įsisavinimas. 

Geba pasinaudoti tarptautinių 
mokslinių tyrimų žiniomis, turi 
sisteminio ir strateginio 
mąstymo įgūdžių savarankiškai 
profesinei veiklai vykdyti; 

Geba efektyviai veikti 
tokiomis aplinkybėmis, kai 
stokojama išsamios 
informacijos bei instrukcijų, 
savarankiškai planuoti 
mokymosi, tyrimų procesą, 
rasti ir interpretuoti 
mokslinę literatūrą, turi 
sisteminio ir strateginio 
mąstymo įgūdžių 
savarankiškai profesinei 
veiklai ir moksliniam 
tiriamajam darbui 
miškotyros kryptyje. 

Geba priimti inovatyvius 
sprendimus, globaliai 
įvertindamas galimas 
visuomenines ir etines veiklos 
pasekmes. 

Studentai recenzuoja 
vieni kitų atliktas 
užduotis, jas pristato 
naudodamiesi 
multimedia įranga, o 
kiti kolegos pateikia 
klausimus ir 
organizuojamas 
parengto ir pristatymo 
aptarimas. Studentai 
užduotis atlieka 
savarankiškai ir 
komandose 
naudodamiesi 
programiniais paketais, 
pratybų aprašais ir 
konsultuodamiesi su 
dėstytoju. 

Vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant sugebėjimą 
dirbti savarankiška, 
pristatymų, atsakymų į 
klausimus ir sugebėjimo 
diskutuoti kokybę. 
Vertinant dalyko 
pasiekimus taikoma 
dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo 
sistema 

 
Anotacija anglų kalba: 
Subject structure: 6 ECTS, 160 h. 40 lectures (16 out of it using virtual learning environment), 12 
practicals (4 out of it using virtual learning environm), 2 consultations, 2 egzamination, 90 self 
studies. The bachelor degree has to be gained to attend Forest Policy course. 
Students know and are able to use principles of forest policy in pactise after the subject studies are 
completed. The knowledge of theorical aspects of European forest policy are gained. The students 
know the specific definitions using in forest policy, also are capable to identify the problems 
regarding forest policy. Part-time course run in virtual learnig environment MOODLE. 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Aplinkos politika ir valdymas: vadovėlis. Sudar. I Lazdinis. Vilnius, 2008.  
2. Forest Policy Analysis. M.Krott. Germany, 2005. 
3. Miško politikos pagrindai: mokomoji knyga. J.Mažeika. Akademija, 2007. 
4. State of Europe‘s forests 2011. Project coordinator: Roman Michalak. Ministerial 

Conference on the Protection of Forests in Europe p 341. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Arts, A., Buizer, M. 2009. Forests, discourses, institutions. A discursive-institutional analysis 
of global forest governance. Forest Policy and Economics 11 (2009): 340–347.  

2. Auld, G., Gulbrandsen, L.H., and McDermott, C.L. 2008. Certification Schemes and the 
Impacts on Forests and Forestry. Annual Review of Environment and Resources 33:187–211.  

3. Brukas, V. 2010. Model of State forestry administration and media thriller in Lithuania. In: 
Helles, F. and Steen Nielsen, P. (Eds.): Proceedings of the Biennial Meeting of the 
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Scandinavian Society of Forest Economics, Gilleleje, Denmark, May 2010. Scandinavian 
Forest Economics No 43, pp. 131-144. 

4. Brukas, V., B.J. Thorsen, F. Helles, and P. Tarp. 2001. Discount rate and harvest policy: 
Implications for the Baltic forestry. Journal of Forest Policy and Economics 2: 143-156.  

5. Brukas, V. and N. Weber 2009. Forest management after the economic transition – at the 
crossroads between German and Scandinavian traditions? Forest Policy and Economics 11 
(8): 586-592 

6. Chazdon, R.L. 2008. Beyond Deforestation: Restoring Forests and Ecosystem Services on 
Degraded Lands. Science 320, 1458-1460.  

7. Dunn, W.N. 1981.  Public Policy Analysis: An introduction. Prentice-Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, N.J. Chapter 3  

8. EFSOS II. 2011. Summary. Compiled by Ragnar Jonsson. 

9. Ezebilo, E. and Matsson, L. 2010. Socio-economic benefits of protected areas as perceived by 
local people around Cross River National Park, Nigeria. Forest Policy and Economics 2010: 
189-193. 

10. FAO Forestry Paper 163: Global Forest Resources Assessment 2010. Main report // 
www.fao.org 

11. Forest Policy and Economics in Support of Good Governance. T.Tuomasjukka. EFI 
Proceedings 58, 2010. 

12. Freer-Smith, P. and Carnus, J.M. 2009. The Sustainable Management and Protection of 
Forests: Analysis of the Current Position Globally. Ambio 4 (37): 254-262.  

13. Klingberg, T. 2002. A European view of forest issues for consideration. Working paper No 
18, University of Gävle, Sweden, p. 14.  

14. Maciejewski, W. (Ed.) 2002. The Baltic Sea Region, cultures, polities, societies. P. 7-29, 79-
104.  

15. Meidinger E., Brukas V., Bouttoud G., Tysiachniouk M., Ahas R., Actiņŝ A., Hain H., 
Paschalis-Jakubowicz P., Kore M., Mardiste P. 2006. Eastern Europe and Russia, Regional 
Overview. In: Cashore B., Gale F., Meidinger E., Newsom, D. (Eds.) Confronting 
Sustainability: Forest Certification in Developing and Transitioning Countries. Yale School of 
Forestry & Environmental Studies, p 164-169.  

16. Springate-Baginski, O. and J. Soussan  2002.  A Methodology for Policy Process Analysis. 
Livelihood-Policy Relationships in South Asia. Working Paper 9.  

Tinklapiai: 
Europos miškų instituto tinklalapis // www.efi. Int 
Maisto ir žemės ūkio organizacija // www.fao.org 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lektorius dr. Marius Kavaliauskas, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas. 
Kiti dalyko dėstytojai: dr. Vilis Brukas 
Aprašą parengė: Marius Kavaliauskas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: 
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Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2015 12 31. 
 



 

44 

 

 
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 Miškininkystė 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: 
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Paskaitos (40/55 val.):  
1. Gamtotvarkos samprata ir pagrindiniai principai. 4/6 val. 
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. 6/20 val. 
2. N teritorijos gamtotvarkos priemonių planavimas. 10/25 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 

Apibūdinti gamtotvarkos 
principus ir būdus 

Paskaitos, atvejo studija, 
diskusijos, individuali 
užduotis 

Egzaminas, atlikimo 
kokybė ir atsakymai į 
žodinius klausimus 

Moka identifikuoti 
iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai 
tyrimai  

Nustatyti apsaugos 
prioritetus 

Paskaitos, studentų 
prezentacijų pristatymas, 
atvejo studija, diskusijos 

Egzaminas, prezentacijos 
kokybė 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus 
ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 

Parengti gamtotvarkos 
planus saugomoms 
teritorijoms 

Paskaitos, individuali 
užduotis 

Egzaminas, atlikimo 
kokybė ir atsakymai į 
žodinius klausimus 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą 
patirtį 

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 

Geba efektyviai veikti 
tokiomis aplinkybėmis, kai 
stokojama išsamios 
informacijos bei 
instrukcijų, savarankiškai 
planuoti mokymosi, tyrimų 
procesą, rasti ir 
interpretuoti mokslinę 
literatūrą, turi sisteminio ir 
strateginio mąstymo 
įgūdžių savarankiškai 
profesinei veiklai ir 
moksliniam tiriamajam 
darbui miškotyros 
kryptyje. 

Strategiškai mąstyti 

Paskaitos, individuali 
užduotis 

Atlikimo kokybė ir 
atsakymai į žodinius 
klausimus 

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 

Geba prisiminti 
atsakomybę už savo ir 
pavaldžių darbuotojų 
veiklos kokybę 
vadovaudamasis profesine, 
moksline etika ir 
pilietiškumu 

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. Žydrūnas Preikša, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
Aprašą parengė: lekt. dr. Žydrūnas Preikša, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas, ASU. 
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Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. V. Marozas, Aplinkos ir 
ekologijos institutas, ASU. 
  
Aprobuota instituto susirinkime: 2013 10 18, protokolo Nr. 11. 
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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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M007  
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ekosistemų dinaminis tvarumas. 
Pavadinimas anglų kalba: Sustainability of forest ecosystems. 
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 paskaitoms 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 Miškininkystės studijų programa Privalomas  
 
Studijų dalyko tikslas 
Studentas, turi žinoti pagrindines miško ekosistemų tvarumą charakterizuojančias sąvokas, 
suvokti medį ir medyną kaip sudėtinę miško ekosistemų dalį, žinoti miško ekosistemų stabilumą 
(tvarumą) ir jų vystymąsi lemiančius veiksnius, žinoti medynų susidarymo ir vystymosi 
dėsningumus ir suksesijas, suprasti, kokią reikšmę miško, kaip ekosistemos, tvarumui turi 
medynų formavimosi/formavimo tipų struktūra, medžių būklė, biologinė įvairovė, klimato 
pokyčiai ir kt. Baigęs studijas studentas turi sugebėti vertinti miško ekosistemas jų tvarumo 
požiūriu, žinoti, kaip saugoti ir formuoti labiau tvarias miško ekosistemas.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms  
Prieš pradėdamas studijuoti šį modulį, studentas turi būti išklausęs augalų biologijos, miško 
ekologijos, medynų formavimo ir kirtimų studijų dalykus. 
 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas  

3. Supranta miško ekosistemų dinaminio tvarumo pagrindinius aspektus: stabilumą, 
pusiausvyrą, atsparumą, homeostazę ir kt.; 

4. Žino ir supranta miško ekosistemų tvarumą, būklę, vystymąsi ir digresiją lemiančius 
veiksnius ir jų poveikį bei ekologinės naudos galimybes taikant šias žinias; 

5. Žino medynų ir miško augalijos struktūros tipus, struktūrą ir produktyvumą lemiančius 
endogeninius veiksnius ir kaip taikyti šias žinias praktikoje; 
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6. Žino bendruosius mokslinių tyrimų ir specialiuosius miško ekosistemų tvarumo tyrimų 
metodus, būdus, priemones ir būklę charakterizuojančius rodiklius ir kaip juos pritaikyti 
įvairaus pobūdžio uždaviniams ir problemoms spręsti; 

7. Žino pagrindinius Lietuvos teisius aktus ir normatyvinius dokumentus, programas ir 
strategijas miško ekosistemų apsaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityje; 

8. Žino Europos Sąjungos direktyvas ir rekomendacijas miško ekosistemų apsaugos ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo srityje; 

9. Specialiąją miško ekosistemų tvarumo terminologiją Lietuvių ir anglų kalbomis. 
 
Specialieji gebėjimai  

1. Panaudojant įgytas mokslines žinias ir gebėjimus moka stebėti, rinkti, sisteminti ir 
analizuoti duomenis apie miško ekosistemų būklę ir kt. susijusią informaciją ir 
identifikuoti miško ekosistemų tvarumo problemas, numatyti jų priežastis bei galimus 
sprendimo būdus; 

2. Supranta specializuotus tekstus ir techninius terminus lietuvių ir anglų kalbomis miško 
ekosistemų tvarumo srityje; 

3. Naudoja su miško ekosistemų tvarumu susijusius mokslinius, norminius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius, moka juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir analizuoti; 

4. Parenka adekvačias priemones ir metodus ir projektuoti miško ekosistemų būklės 
vertinimo ir sekimo priemones ir jas įgyvendini; 

5. Prognozuoja miško ūkinių priemonių ar kitokios žmogaus ūkinės veiklos tiesioginį ar 
šalutinį poveikį miško ekosistemų būklei, vystymuisi ir tvarumui.  
  

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 
3. Geba prisiminti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę 

vadovaudamasis profesine ir moksline etika bei pilietiškumu; 
4. Geba perteikti apibendrintą informaciją kolegoms ir visuomenei (dalyvauti dalykinėse 

diskusijose, parengti ir skaityti žodinius ir daugialypės terpės pranešimus ir kt.);  
5. Geba bendrauti ir dirbti komandoje, taikant modernius komandinio darbo metodus ir 

principus; 
6. Moka planuoti ir organizuoti darbus, spręsti problemas operatyviai reaguojanti į 

besikeičiančias sąlygas; 
7. Imasi atsakomybės už savo ir savo komandos kolegų veiklos tobulinimą ir sprendimus. 
8. Geba savarankiškai planuoti savo mokymosi procesą; 
9. Moka užsienio kalbą profesinių ir mokslinių publikacijų skaitymui, profesiniam 

bendravimui ir pranešimų rengimui; 
10. Naudojasi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis informacijos paieškai, 

apdorojimui, pasikeitimui ir analizės rezultatų ar patyrimo sklaidai. 
 
Vertybinės nuostatos 

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

2. Pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir kokybiškai atliekamu darbu; 

3. Nuostata nuolatos mokytis, ruoštis gyventi informacinės visuomenės sąlygomis; 
4. Teigiamas požiūris į kūrybingą darbą, skatinantį žmogaus dorovinį tobulėjimą; 
5. Įsitikinimas, jog visoks visuomenei ir šeimai naudingas darbas – kilnus, gerbtinas ir turi 

būti atliekamas gerai, kruopščiai, laiku; 
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6. Pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir 
tausoti, siekti racionalaus gamtos, žmogaus technikos bei technologinių veiksnių derinio; 

7. Gerbti žemdirbiškas profesijas, kurių veikla grindžiama šeimos tradicijų pagrindu;  
8. Pagarba tautos tradicijoms, amatams, nusiteikimas juos puoselėti ir pritaikyti 

šiuolaikinėje buityje, aplinkoje; 
9. Gyvenime siekti  atsakingos raiškos, puoselėti demokratinio gyvenimo vertybes; 
10. Nusiteikimas taupiai, taikiai, kultūringai ir sveikai gyventi; 
11. Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

6. Miško ekosistemų tvarumo pagrindinių sąvokų ir dėsningumų supratimas ir analizė 
platesniame dalyko kontekste; 

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

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

9. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas tyrimams atlikti;  
10. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas, integravimas; 
11. Savarankiškų užduočių atlikimo ir pranešimų pristatymo kokybė; 
12. Mokėjimas pristatyti savo nuomonę auditorijai ir ją ginti diskusijose; 
13. Mokėjimas savarankiškai susirasti, interpretuoti ir panaudoti informacinius šaltinius ir 

mokslinius straipsnius praktinių problemų sprendimui. 
 
 
Dalyko turinys 
Paskaitos (40/10): 
(skliautuose nurodytos kontaktinio ir savarankiško darbo valandos (pasirengti paskaitoms). 

1. Įvadinės sąvokos (3/1). 
2. Miško ekosistemų vystymąsi lemiantys veiksniai (1/0,5). 
3. Miško ekosistemų tvarumas: stabilumas, pusiausvyra, atsparumas ir homeostazė (1/0,5). 
4. Medis - kaip sudėtinė miško ekosistemos dalis (2/0,5). 
5. Miško augalijos struktūra ir ją lemiantys endogeniniai veiksniai (3/0,5). 
6. Medyno struktūra, produktyvumas ir tvarumas (3/1). 
7. Miško ekosistemų būklė ir ją charakterizuojantys rodikliai (2/0,5). 
8. Miško ekosistemų digresijos; oro tarša, acidifikacija ir alkalizacija (3/1). 
9. Azoto iškritos, eutrofikacija, priežemio ozonas (3/0,5). 
10. Klimato kaita ir miško ekosistemos  (5/1). 
11. Lietuvos miškų būklė ir ją lemiantys veiksniai (3/0,5). 
12. Biologinė įvairovė ir miško ekosistemų tvarumas (6/1). 
13. Miško ekosistemų tvarumas – dinaminis procesas ( 3/0,5) 
14. Miško ekosistemų tvarumo didinimas; darni, ekologinė miškininkystė (3/1) 

Seminarai (6/30): 
Studentui duodama individuali užduotis – atlikti miško ekosistemų tvarumo 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:  

1. Miško ekosistemų vystymąsi lemiantys veiksniai; 
2. Miško ekosistemų tvarumo komponentai; 
3. Medis - kaip sudėtinė miško ekosistemos dalis; 
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4. Miško ekosistemų būklę nusakantys rodikliai ir būklės vertinimas; 
5. Medynų našumo tipai ir medynų tvarumas; 
6. Miškų tvarumą nusakančių rodiklių kaita miško ekosistemų ontogenezėje.  
7. Miškų sukcesijos, jų klasifikavimas, ekosistemos klimaksas 
8. Miško ekosistemų digresijos;  
9. Klimato kaita ir miško ekosistemos; 
10. Lietuvos miškų būklė ir ją lemiantys veiksniai; 
11. Biologinė įvairovė ir miško ekosistemų tvarumas; 
12. Miško ekosistemų tvarumas – dinaminis procesas; 
13. Darni, ekologinė miškininkystė; 

Pratybos (7/3): 
Studentui duodama individuali užduotis – atlikti įvairių miško ekosistemos parametrų nustatymą 
pagal duodamus pirminius duomenis. Pratybų temos:  

1. Miško ekosistemų digresijos laipsnio įvertinimas; 
2. Medžio ir medyno būklės įvertinimas; 
3. Biologinė įvairovės įvertinimas pagal atskirus jos komponentus: ekosisteminę įvairovę, 

rūšių įvairovę ir genetinę įvairovę; 
 
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 miško ekosistemų dinaminio tvarumo 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. Dalį medžiagos studentai pasiskaito prieš 
paskaitas. 
 

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, rezultatus, 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 idėjas „proto šturmo“, „minčių lietaus“, „minčių žemėlapių“ ar 
kitų principų pagalba, diskusija apibendrinama parengiant bendras išvadas. Diskusijos metu taip 
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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 ekosistemos būklę 
apibūdinančių parametrų nustatymą ir atvaizdavimą pagal pratybų metu 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 
Kontrolinis darbas 0,1 Dalyko studijų viduryje 
Individualios užduoties ir pasirengimo pratyboms 
vertinimas  

0,2 Seminarų ir pratybų metu 

Egzaminas  0,6 Egzaminų sesijos metu 
Kontrolinis darbas vykdomas testo forma. Egzaminas vykdomas išplėstinio rašytinio testo forma. 
Seminarų metu vertinamas daugialypės terpės pranešimas, atsižvelgiant į pranešimo kokybę, 
aprėptį, aktualios informacijos kiekį, iniciatyvą apimti daugiau nei užduota. Taip pat vertinami 
studentų atsakymai į probleminius klausimus, diskusijos. 
 
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 

Supranta miško ekosistemų 
dinaminio tvarumo 
pagrindinius aspektus: 
stabilumą, pusiausvyrą, 
atsparu-mą, homeostazę ir 
kt. 

Žino naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 

Žino ir supranta miško 
ekosistemų tvarumą, būklę, 
vystymąsi ir digresiją 
lemiančius veiksnius ir jų 
poveikį bei ekologinės 
naudos galimybes taikant 
šias žinias  

Paskaitos, paremtos 
daugialypės terpės 
pranešimais. Dalis paskaitų 
medžiagos pakeistos į 
savarankiškus skaitymus. 
Diskusijos paskaitų, pratybų 
ir seminarų metu. Mokslinių 
straipsnių (t.t. ir anglų kalba) 
savarankiška analizė ir 
pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu 

Kontrolinio darbo 
vertinimas. Egzaminas - 
(išplėstinio testo forma). 
Studentų daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas.  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino bendruosius mokslinių 
tyrimų ir specialiuosius 
miško ekosistemų tvarumo 
tyrimų metodus, būdus, 
priemones ir būklę 
charakterizuojančius 
rodiklius ir kaip juos 
pritaikyti įvairaus pobūdžio 
uždaviniams ir problemoms 
spręsti; 

Žino pagrindinius Lietuvos 
teisius aktus ir 
normatyvinius dokum-
entus, programas ir 
strategijas miško 
ekosistemų apsaugos ir 
biologinės įvairovės 
išsaugojimo srityje 

Moka identifikuoti 
iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai 
tyrimai 

Žino Europos Sąjungos 
direktyvas ir 
rekomendacijas miško 
ekosistemų apsaugos ir 
biologinės įvairovės 
išsaugojimo srityje 

Paskaitos, paremtos 
daugialypės terpės 
pranešimais. Dalis paskaitų 
medžiagos pakeistos į 
savarankiškus skaitymus. 
Diskusijos paskaitų, pratybų 
ir seminarų metu.  

Kontrolinio darbo 
vertinimas. Egzaminas - 
(išplėstinio testo forma). 
Studentų daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas.  

Panaudojant įgytas 
mokslines žinias ir 
gebėjimus moka stebėti, 
rinkti, sisteminti ir 
analizuoti duomenis apie 
miško ekosistemų būklę ir 
kt. susijusią informaciją ir 
identifikuoti miško 
ekosistemų tvarumo 
problemas, numatyti jų 
priežastis bei galimus 
sprendimo būdus 

Diskusijos paskaitų, pratybų 
ir seminarų metu. Mokslinių 
straipsnių (t.t. ir anglų kalba) 
savarankiška analizė ir 
pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu 

Kontrolinio darbo 
vertinimas. Egzaminas - 
(išplėstinio testo forma). 
Studentų daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas.  

Geba pritaikyti turimas 
miškotyros mokslo žinias 
ir jomis remiantis rengti 
naujas priemones 
(technines, metodines, 
informacines, 
organizacines-vadybines), 
reikalingas moksliniams 
tyrimams, studijoms, 
profesinei veiklai vykdyti 
arba naujovėms diegti 
nuolat kintančios aplinkos 
kontekste Naudoja su miško 

ekosistemų tvarumo 
problematika susijusius 
mokslinius, norminius ir 
kitus spec. informacijos 
šaltinius,  moka juos 
atsirinkti,  sisteminti,  
vertinti ir analizuoti 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus 
atitinkančias miško ūkio 
koncepcijas, strategijas 
bei programas, 
kūrybiškai spręsti 

Parenka adekvačias 
priemones ir metodus ir 
projektuoti miško 
ekosistemų būklės 
vertinimo ir sekimo 
priemones ir jas įgyvendini 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

tvaraus ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, 
turimą patirtį 

Prognozuoja miško ūkinių 
priemonių ar kitokios 
žmogaus ūkinės veiklos 
tiesioginį ar šalutinį poveikį 
miško ekosistemų būklei, 
vystymuisi ir tvarumui 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Geba perteikti apibendrintą 
informaciją kolegoms ir 
visuomenei (dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
parengti ir skaityti žodinius 
ir daugialypės terpės 
pranešimus ir kt).  

Mokslinių straipsnių analizė 
ir pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu. Diskusijos ir 
grupinis darbas paskaitų, 
pratybų ir seminarų metu 

Studento daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas. 
Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Gebėti bendrauti ir dirbti 
komandoje, taikant 
modernius komandinio 
darbo metodus ir principus 

Moka planuoti ir 
organizuoti darbus, spręsti 
problemas operatyviai 
reaguojanti į besikeičiančias 
sąlygas 

Geba prisiminti 
atsakomybę už savo ir 
pavaldžių darbuotojų 
veiklos kokybę 
vadovaudamasis 
profesine, moksline 
etika ir pilietiškumu 

Imasi atsakomybės už savo 
ir savo komandos kolegų 
veiklos tobulinimą ir 
sprendimus 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Geba savarankiškai planuoti 
savo mokymosi procesą 

Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą, siekis 
nuolatos mokytis, 
gyventi informacinės 
visuomenės sąlygomis 

Naudojasi šiuolaikinė-mis 
informacinėmis 
technologijomis 
informacijos paieškai, 
apdorojimui, pasikeitimui ir 
analizės rezultatų ar 
patyrimo sklaidai 

Savarankiškas darbas 
pasirengiant paskaitoms, 
seminarams ir pratyboms. 
Mokslinių straipsnių 
savarankiška analizė ir 
pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu 

Individualios užduoties ir 
pasirengimo pratyboms 
vertinimas seminaruose ir 
pratybose  
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Anotacija anglų kalba 
The students will be presented with contemporary knowledge and new theories on sustainability 
of forest ecosystems. Course of lectures will help students to understand forest sustainability 
concepts such as homeostasis, stability, equilibrium, resistance, etc. with respect to forest 
ecosystem productivity, biodiversity and tree/stand health condition. Students will be introduced 
with a tree and forest stand as an integral part of forest ecosystem and with the indices of its 
stability/sustainability. Forest ecosystem sustainability will be analyzed in the context of forest 
ecosystem formation, stand structure, site condition, etc. and the changes of forest sustainability 
during stand ontogenesis will be analyzed. Present and forecasted changes of sustainability of 
forest ecosystems in course of climate change will be discussed as well as the role of biodiversity 
in sustainability of forest ecosystems. Lecture course will help to recognize symptoms of 
reduced stand/ecosystem sustainability and to select forestry means for prevention of 
sustainability decrease. 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. dr.(HP) Alfas Pliūra, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai:  
 
Aprašą parengė: prof. dr.(HP) Alfas Pliūra, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Anželika Dautartė, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
  
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 
d., protokolo Nr. 13). 
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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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 

Konsultacijos 8 
2 (3-4) Pirmojo baigiamojo darbo rengimo 

etapo pristatymas 
8 

Baigiamojo darbo rengimas ir pasirengimas 
pristatymui instituto/ų posėdyje 

144 

Konsultacijos 8 
3 (5) Antrojo baigiamojo darbo rengimo 

etapo pristatymas 
8 

Baigiamojo darbo rengimas ir pasirengimas 
pristatymui instituto/ų posėdyje 

144 

Konsultacijos 24 4 (6) 
Viešas baigiamojo darbo gynimas 24 

Baigiamojo darbo rengimas ir pasirengimas 
gynimui 

432 

Iš viso 80  720 

Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamos studijų 
programos 

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.  

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, 
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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. 
- 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. 
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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 studijų reikalams protokolo nr. 7(40), 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 
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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.) 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 studijų reikalams protokolo nr. 1 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 

Geba įvertinti dalyko būklę 
pagal literatūros šaltinius 

Geba analizuoti, sintetinti ir 
ertinti studijoms, mokslinei, 
profesinei veiklai ir naujovių 
diegimui reikalingus tyrimų 
duomenis, taikant tinkamus 

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

Antrosios studijų 
akopos baigiamasis 
darbas rengiamas 
pagal Antrosios 
studijų pakopos 

Vertinant dalyko rezultatus, 
taikoma dešimties balų 
svertinė kaupiamojo 
vertinimo sistema. 
Baigiamasis darbas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

studijuojamos krypties tyrimo ir 
rezultatų apibendrinimo metodus 
problemai, tyrimų hipotezei ar 
dėsningumams pagrįsti 
(Miškininkystės studijų 
programa). 

Atlikti mokslinius tyrimus 
(Taikomosios ekologijos studijų 
programa). 

Gebės formuluoti hipotezes, 
analizuoti, sintetinti miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
studijoms, mokslinei, profesinei 
veiklai ir naujovių diegimui 
reikalingus tyrimų duomenis. 
Gebės kritiškai vertinti, 
interpretuoti miestų ir rekreacinės 
miškininkystės tyrimų rezultatus, 
priimti sprendimus, įvertinus 
alternatyvius sprendimo variantus 
(Miestų ir rekreacinės 
miškininkystės studijų programa) 

Parinkti tinkamus laukinės 
gyvūnijos tyrimo metodus 
problemai, tyrimų hipotezei ar 
dėsningumams pagrįsti (Laukinių 
gyvūnų išteklių ir jų valdymo 
studijų programa). 

 

Gebai parinkti tinkamus ir 
taikyti įvairius metodus 
studijuojamos krypties 
tyrinėjimams 

Geba analizuoti, sintetinti ir 
vertinti studijoms, mokslinei, 
profesinei veiklai ir naujovių 
diegimui reikalingus tyrimų 
duomenis 

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

Geba formuluoti išvadas 

Geba perteikti apibendrintą 
informaciją specialistams ir 
kitiems asmenims; 

Geba efektyviai veikti tokiomis 
aplinkybėmis, kai stokojama 
išsamios informacijos bei 
instrukcijų, savarankiškai planuoti 
mokymosi, tyrimų procesą, rasti ir 
interpretuoti mokslinę literatą, turi 
sisteminio ir strateginio mąstymo 
įgūdžių savarankiškai profesinei 
veiklai ir moksliniam tiriamajam 
darbui studijuojamoje kryptyje. 
(Miškininkystės studijų programa). 
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. 
Savarankiškai mokytis ir nuolat 
tobulėti. Pažinti ir kritiškai vertinti 
studijuojamos srities naujoves, 
efektyviai veikti neapibrėžtomis 
aplinkybėmis, pagrįsti daromas 
išvadas ir jas tinkamai apteikti Geba kritiškai vertinti 

informaciją 

(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 
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 

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, 
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. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Sugeba integruoti žinias, 
susidoroti su kompleksinėmis 
problemomis ir priimti 
savarankiškus sprendimus 

įvairaus išsilavinimo 
suinteresuotiems asmenims. 
(Taikomosios ekologijos studijų 
programa). 

Gebės diskutuoti ir aiškiai, 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją  
miškininkystės, želdininkystės, 
kraštovaizdžio architektūros, 
žemėtvarkos ir kitų sričių 
specialistams, susijusiems su 
miškų, želdynų ir želdinių plėtra, 
sprendimų priėmėjams, 
vykdytojams  ir visuomenei. 
Gebės savarankiškai vykdyti 
originalius tyrimus miestų ir 
rekreacinės miškininkystės 
tematika (Miestų ir rekreacinės 
miškininkystės studijų programa). 

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 
(Laukinių gyvūnų išteklių ir jų 
valdymo studijų programa). 

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

(rekomendacijas, 
pasiūlymus), 
informaciją apie 
dalyvavimą 
konferencijose ir 
publikuotus 
straipsnius. 
Pranešėjui 
užduodami 
klausimai, jis 
įtraukiamas į 
diskusiją baigiamojo 
darbo rengimo tema. 

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: 
-Antrosios studijų pakopos (magistratūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašas. 

Protokolas Nr. 1, patvirtinta MEF studijų komisijos, 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: 
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-Day Robert A. How to write and publish scientific paper / 5th edition. Cambrige: Cambrige 
University Press, 1998. 

-Liutikas V., Šeštokas J., Zujus J. Mokslinių tyrimų pagrindai. Vilnius, 1989. 
-Rienecker L., Jorgensen P.S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003. 
-Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius, 2003. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lektorius dr. Marius Kavaliauskas (Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas) 
Aprašą parengė: Marius Kavaliauskas 
Recenzentai: 
Miškotvarkos ir medienotyros instituto recenzentas: doc. dr. Edmundas Petrauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Remigijus Žalkauskas (Miško 
biologijos ir miškininkystės institutas)  
Aprobuota miškotvarkos ir medienotyros  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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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M017  
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ekologinė-evoliucinė genetika. 
Pavadinimas anglų kalba: Ecological-evolutionary forest 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 paskaitoms 10 
Seminarai grupėmis 6 Pasirengimas seminarui 10 
Pratybos 10 Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymui 3 
Konsultacijos 2 Individuali užduotis 20 
Egzaminavimas 2 Pasirengimas kontroliniam darbui 15 
  Pasirengimas egzaminui 42 

Viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystės studijų programa Pasirenkamas  
 
Studijų dalyko tikslas 
Pagilinti ir plėtoti žinias miško ekologinės genetikos, genetinių ištekių išsaugojimo ir selekcijos 
srityse, mokymui panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus, suformuoti II pakopos studentų 
miško populiacijų dinaminio genetinio tvarumo ir evoliucinę sampratą ir gebėjimus, leidžiančius 
identifikuoti, formuluoti, analizuoti ir spręsti su miško genetika susijusias miškų ūkio ir 
gamtosaugines problemas nūdienos sparčių aplinkos pokyčių sąlygomis.  
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms  
Turėtų būti išklausęs pirmosios studijų pakopos miško medžių genetikos ar ekologinės genetikos 
dalykus.  
 
 
 
Dalyko studijų rezultatai: .     
Žinios ir jų taikymas  

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

11. 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, 
plėtojant selekciją ir sėklininkystę, ir kaip taikyti šias žinias praktikoje; 
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12. Žino bendruosius mokslinių tyrimų ir specialiuosius genetinių tyrimų metodus, būdus ir 
priemones ir kaip juos pritaikyti miškininkystės įvairaus pobūdžio uždaviniams ir 
problemoms spręsti; 

13. Žino pagrindinius Lietuvos teisius aktus ir normatyvinius dokumentus, programas ir 
strategijas miško genetinių išteklių išsaugojimo, selekcijos, sėklininkystės ir miškų 
atkūrimo srityje; 

14. Žino naujausias Europos Sąjungos direktyvas ir rekomendacijas genetinių išteklių 
išsaugojimo ir jų naudojimo bei miško reprodukcinės medžiagos kontrolės srityje; 

15. Specialiąją ekologinės genetikos terminologiją Lietuvių ir anglų kalbomis. 
 
Specialieji gebėjimai  

6. Panaudojant įgytas mokslines žinias ir gebėjimus moka stebėti, rinkti, sisteminti ir 
analizuoti duomenis apie miško medžių populiacijų būklę, genetinę įvairovę ir kt. 
genetinę ir ekologinę informaciją ir identifikuoti su genetika susijusias problemas 
miškininkystėje ir ekologijoje, numatyti problemų priežastis bei galimus sprendimo 
būdus, surasti originalius sprendimus, diegti naujoves; 

7. Supranta specializuotus tekstus ir techninius terminus lietuvių ir anglų kalbomis miško 
medžių ekologinės genetikos, genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos srityse. 

8. Naudoja su miško medžių genetika ir selekcija susijusius mokslinius, norminius ir kitus 
spec. informacijos šaltinius,  juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir analizuoti. 

9. Parenka adekvačias priemones ir metodus ir projektuoti genetinius-selekcinius objektus 
bei jų priežiūros priemones ir jas įgyvendini. 

10. Prognozuoja miško ūkinių priemonių ar kitokios žmogaus ūkinės veiklos tiesioginį ar 
šalutinį  poveikį populiacijų būklei, genetinei įvairovei ir populiacijų vystymuisi;  
  

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai 
11. Geba prisiminti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę 

vadovaudamasis profesine ir moksline etika bei pilietiškumu; 
12. Geba perteikti apibendrintą informaciją kolegoms ir visuomenei (dalyvauti dalykinėse 

diskusijose, parengti ir skaityti žodinius ir daugialypės terpės pranešimus ir kt).  
13. Geba bendrauti ir dirbti komandoje, taikant modernius komandinio darbo metodus ir 

principus; 
14. Moka planuoti ir organizuoti darbus, spręsti problemas operatyviai reaguojanti į 

besikeičiančias sąlygas; 
15. Imasi atsakomybės už savo ir savo komandos kolegų veiklos tobulinimą ir sprendimus. 
16. Geba savarankiškai planuoti savo mokymosi procesą; 
17. Moka užsienio kalbą profesinių ir mokslinių publikacijų skaitymui, profesiniam 

bendravimui ir pranešimų rengimui; 
18. Naudojasi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis informacijos paieškai, 

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

12. Vertybinė nuostata, kad miško genetiniai ištekliai yra nacionalinis turtas, kurio racionalus 
naudojamas ir išsaugojamas dabar ir ateities kartoms yra kiekvieno miškininko pareiga ir 
sunkus uždavinys, pasiekiamas tik atsakinga, rūpestinga, laiku ir kokybiškai planuojama 
ir organizuojama veikla, paremta ekologine savimone ir giliomis žiniomis; 

13. Pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms, kuriamoms rūpestingai suplanuotu, 
organizuotu ir kokybiškai atliekamu darbu; 

14. Nuostata nuolatos mokytis, ruoštis gyventi informacinės visuomenės sąlygomis; 
15. Teigiamas požiūris į kūrybingą darbą, skatinantį žmogaus dorovinį tobulėjimą; 
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16. Įsitikinimas, jog visoks visuomenei ir šeimai naudingas darbas – kilnus, gerbtinas ir turi 
būti atliekamas gerai, kruopščiai, laiku; 

17. Pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir 
tausoti, siekti racionalaus gamtos, žmogaus technikos bei technologinių veiksnių derinio; 

18. Gerbti žemdirbiškas profesijas, kurių veikla grindžiama šeimos tradicijų pagrindu;  
19. Pagarba tautos tradicijoms, amatams, nusiteikimas juos puoselėti ir pritaikyti 

šiuolaikinėje buityje, aplinkoje; 
20. Gyvenime siekti  atsakingos raiškos, puoselėti demokratinio gyvenimo vertybes; 
21. Nusiteikimas taupiai, taikiai, kultūringai ir sveikai gyventi; 
22. Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 

 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

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

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

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

17. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas tyrimams atlikti;  
18. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas, integravimas; 
19. Inovacijų atpažinimas, vertinimas, projektavimas; 
20. Savarankiškų užduočių atlikimo ir pranešimų pristatymo kokybė; 
21. Mokėjimas savarankiškai susirasti, interpretuoti ir panaudoti informacinius šaltinius ir 

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

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

15. Ekologinės-evoliucinės genetikos samprata ir istorinė raida (2/1). 
16. Adaptaciniai procesai, genetinės adaptacijos mechanizmai, pobūdis ir galimybės (4/1). 
17. Miško medžių populiacinė variacija, populiacijų struktūra ir dinamika (6/1). 
18. Genetinė įvairovė, adaptacija ir evoliucija ir jas įtakojantys veiksniai; genetinės įvairovės 

vaidmuo lemiant miško ekosistemų tvarumą, išsaugant biologinę įvairovę ir genetinius 
išteklius (9/3). 

19. Moderniosios biotechnologijos panaudojimas ekogenetiniams tyrimams ir selekcijai 
plėtoti (4/1). 

20. Genetinių išteklių tvaraus dinamiško išsaugojimo daugiapopuliacinės sistemos (5/1). 
21. Daugiapopuliacinė ekologinė selekcija ir sėklininkystė (6/1). 
22. Ekologinės genetikos ir selekcijos panaudojimas plėtojant plantacinę miškininkystę (4/1). 

Seminarai (6/30): 
Studentui duodama individuali užduotis – atlikti miško 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):  

14. Ekogenetinis miško medžių rūšių rajonavimas; 
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15. Miško medžių rūšių populiacinės struktūros tyrimai pagal populiacijų palikuonių 
adaptacinius požymius; 

16. Miško medžių rūšių populiacinės struktūros tyrimai pagal DNR žymenis; 
17. Miško medžių rūšių poledynmečio migracijos kelių tyrimai DNR žymenų pagalba; 
18. Miško medžių populiacijų palikuonių adaptacinių požymių genetinės įvairovės 

įvertinimas;  
19. Miško medžių rūšių molekulinių (DNR) žymenų genetinės įvairovės įvertinimas; 
20. Miško medžių populiacijų, šeimų bei klonų fenogenetinio plastiškumo, genotipo ir 

aplinkos sąveikos (G x E) įvertinimas; 
21. Miško medžių populiacijų, šeimų bei klonų ekogenetinio atsako (reakcijos normų) 

aplinkos sąlygų spektre įvertinimas; 
22. Stresorių poveikio miško medžių populiacijų, šeimų ir klonų adaptaciniams požymiams 

įvertinimas; 
23. Poravomosi pobūdžio ir dėsningumų įvertinimas miško medžių 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):  

4. Miško medžių rūšių bendrosios ir specifinės kombinacinės galios įvertinimas pagal sibų 
šeimų išbandymo rezultatus; 

5. Palikuonių adaptacinių, augimo ir kokybės požymių genetinių parametrų nustatymas; 
6. Miško medžių rūšių šeimų bei klonų fenogenetinio plastiškumo, genotipo ir aplinkos 

sąveikos (G x E) įvertinimas; 
7. Miško medžių populiacijų, šeimų bei klonų ekogenetinio atsako (reakcijos normų) 

aplinkos sąlygų spektre įvertinimas; 
8. Miško medžių 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 miško medžių 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. Dalį medžiagos 
studentai pasiskaityto prieš paskaitas. 
 

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. 
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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 pratybų metu 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 
Kontrolinis darbas 0,1 Dalyko studijų viduryje 
Individualios užduoties ir pasirengimo pratyboms 
vertinimas  

0,2 Seminarų ir pratybų metu 

Egzaminas  0,6 Egzaminų sesijos metu 
Kontrolinis darbas vykdomas testo forma. Egzaminas vykdomas išplėstinio rašytinio testo forma. 
Seminarų metu vertinamas daugialypės terpės pranešimas, atsižvelgiant į pranešimo kokybę, 
aprėptį, aktualios informacijos kiekį, iniciatyvą apimti daugiau nei užduota. Taip pat vertinami 
studentų atsakymai į probleminius klausimus, diskusijos. 
 
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 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 

Žino genotipo ir aplinkos 
sąveikos dėsningumus, 
genetinės adaptacijos ir 
evoliucijos mechanizmus, 
pobūdį ir jos galimybes 
vykstant klimato ir aplinkos 
pokyčiams ir ūkinės bei 
ekologinės naudos 
galimybes taikant šias 

Paskaitos, paremtos 
daugialypės terpės 
pranešimais. Dalis paskaitų 
medžiagos pakeistos į 
savarankiškus skaitymus. 
Diskusijos paskaitų, pratybų 
ir seminarų metu. Mokslinių 
straipsnių (t.t. ir anglų kalba) 
savarankiška analizė ir 

Kontrolinio darbo 
vertinimas. Egzaminas - 
(išplėstinio testo forma). 
Studentų daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas.  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

žinias; 

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, 
plėtojant selekciją ir 
sėklininkystę, ir kaip taikyti 
šias žinias praktikoje 

tyrimus, diegiant 
naujoves 

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

pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu 

Žino pagrindinius Lietuvos 
teisius aktus ir 
normatyvinius dokumentus, 
programas ir strategijas 
miško genetinių išteklių 
išsaugojimo, selekcijos, 
sėklininkystės ir miškų 
atkūrimo srityje 

Moka identifikuoti 
iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai 
tyrimai 

Žino naujausias Europos 
Sąjungos direktyvas ir 
rekomendacijas genetinių 
išteklių išsaugojimo ir jų 
naudojimo bei miško 
reprodukcinės medžiagos 
kontrolės srityje 

Paskaitos, paremtos 
daugialypės terpės 
pranešimais. Dalis paskaitų 
medžiagos pakeistos į 
savarankiškus skaitymus. 
Diskusijos paskaitų, pratybų 
ir seminarų metu.  

Kontrolinio darbo 
vertinimas. Egzaminas - 
(išplėstinio testo forma). 
Studentų daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas.  

Geba pritaikyti turimas 
miškotyros mokslo žinias 
ir jomis remiantis rengti 
naujas priemones 
(technines, metodines, 
informacines, 
organizacines-vadybines), 
reikalingas moksliniams 

Panaudojant įgytas 
mokslines žinias ir 
gebėjimus moka stebėti, 
rinkti, sisteminti ir 
analizuoti duomenis apie 
miško medžių populiacijų 
būklę, genetinę įvairovę ir 
kt. genetinę ir ekologinę 

Diskusijos paskaitų, pratybų 
ir seminarų metu. Mokslinių 
straipsnių (t.t. ir anglų kalba) 
savarankiška analizė ir 
pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu 

Kontrolinio darbo 
vertinimas. Egzaminas - 
(išplėstinio testo forma). 
Studentų daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas.  
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

informaciją ir identifikuoti 
su genetika susijusias 
problemas miškininkystėje 
ir ekologijoje, numatyti 
problemų priežastis bei 
galimus sprendimo būdus, 
surasti originalius 
sprendimus, diegti naujoves 

tyrimams, studijoms, 
profesinei veiklai vykdyti 
arba naujovėms diegti 
nuolat kintančios aplinkos 
kontekste 

Naudoja su miško medžių 
genetika ir selekcija 
susijusius mokslinius, 
norminius ir kitus spec. 
informacijos šaltinius,  juos 
atsirinkti,  sisteminti,  
vertinti ir analizuoti. 
 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Parenka adekvačias 
priemones ir metodus ir 
projektuoti genetinius-
selekcinius objektus bei jų 
priežiūros priemones ir jas 
įgyvendini. 
 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus 
atitinkančias miško ūkio 
koncepcijas, strategijas 
bei programas, 
kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, 
turimą patirtį 

Prognozuoja miško ūkinių 
priemonių ar kitokios 
žmogaus ūkinės veiklos 
tiesioginį ar šalutinį  poveikį 
populiacijų būklei, genetinei 
įvairovei ir populiacijų 
vystymuisi 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Geba perteikti apibendrintą 
informaciją kolegoms ir 
visuomenei (dalyvauti 
dalykinėse diskusijose, 
parengti ir skaityti žodinius 
ir daugialypės terpės 
pranešimus ir kt).  

Mokslinių straipsnių analizė 
ir pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu. Diskusijos ir 
grupinis darbas paskaitų, 
pratybų ir seminarų metu 

Studento daugialypės terpės 
pranešimo įvertinimas. 
Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Geba prisiminti 
atsakomybę už savo ir 
pavaldžių darbuotojų 
veiklos kokybę 
vadovaudamasis 
profesine, moksline 
etika ir pilietiškumu 

Gebėti bendrauti ir dirbti 
komandoje, taikant 
modernius komandinio 
darbo metodus ir principus 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Moka planuoti ir 
organizuoti darbus, spręsti 
problemas operatyviai 
reaguojanti į besikeičiančias 
sąlygas 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Imasi atsakomybės už savo 
ir savo komandos kolegų 
veiklos tobulinimą ir 
sprendimus 

Diskusijos ir grupinis darbas 
paskaitų, pratybų ir seminarų 
metu 

Iniciatyvumo ir orientacijos 
paskaitų ir seminarų 
diskusijų metu vertinimas 

Geba savarankiškai planuoti 
savo mokymosi procesą 

 

Savarankiškas darbas 
pasirengiant paskaitoms, 
seminarams ir pratyboms. 
Mokslinių straipsnių 
savarankiška analizė ir 
pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu 

Individualios užduoties ir 
pasirengimo pratyboms 
vertinimas seminaruose ir 
pratybose  

Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą, siekis 
nuolatos mokytis, 
gyventi informacinės 
visuomenės sąlygomis 

Naudojasi šiuolaikinėmis 
informacinėmis 
technologijomis 
informacijos paieškai, 
apdorojimui, pasikeitimui ir 
analizės rezultatų ar 
patyrimo sklaidai 

Savarankiškas darbas 
pasirengiant paskaitoms, 
seminarams ir pratyboms. 
Mokslinių straipsnių 
savarankiška analizė ir 
pristatymas auditorijai 
daugialypės terpės pranešimo 
pavidalu 

Individualios užduoties ir 
pasirengimo pratyboms 
vertinimas seminaruose ir 
pratybose  

 
 
 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

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

11. 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 

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

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
30.  Informacinė interneto svetainė "Augalų biotechnologijos centras"   

http://www.plantbionet.lt 
31. Eriksson G. 2010. Picea abies - recent genetic research. SLU Repro, Uppsala, Sweden, 

knygos pdf pateiktis: http://vaxt2.vbsg.slu.se/vbsg-pics/Picea-recent.pdf 
32.  Eriksson G. 2008. Pinus sylvestris - recent genetic research. SLU Repro, Uppsala, 

Sweden, knygos pdf pateiktis: http://vaxt2.vbsg.slu.se/forgen/P-sylvestris_Rec_Res.pdf 
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33.  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.) 

34.  Wright J.W. 1976. Introduction to forest genetics. Academic Press, London, 463 p. (arba 
rusiškas vertimas - Райт Дж.В. Введение в лесную генетику. Москва, 1978, 470 с.) 

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

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

37. 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..  

38. Europos Sąjungos BPD 6 mokslo programa “TREEBREEDEX: Medžių pagerinimo 
veikiantis modelinis tinklas konkurencingai, daugiafunkcinei ir tvariai Europos 
miškininkystei” http://treebreedex.eu/ (anglų kalba)    

39. EUFORGEN - Europos miško genetinių išteklių programa. http://www.euforgen.org/ 
(anglų kalba)    

40.  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)    

41. Rančelis V.  2000. Genetika. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Vilnius  
42. Gabrilavičius R. ir Danusevičius D. 2003. Eglės genetiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje. 

Lietuvos miškų institutas. "Petro ofsetas", Vilnius. 
43. Danusevičius, J. 2001. Pušų selekcija. Lietuvos miškų institutas. "Lututė", Kaunas. 
44. Danusevičius D., Pliūra A., Baliuckas V., Aučina, A., Kuusienė, S. 2006. Mokomoji 

priemonė magistrantams “Biotechnologija miškų ūkyje” (projektas ESF/2004/2.5.0-K02-
VS05/Sut-159, veiklos kodas: MF-2), Girionys, LMI, I-II dalys, 402 p 

45. Danusevičius, D. 2003. Metodiniai patarimai miško medžių selekcijos laboratoriniams 
darbams. Miškų fakulteto studentams. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Miškininkystės 
katedra, LŽŪU Leidybos centras, Akademija.    

46. Gabrilavičius R. 1996. Patarimai miško genetikos laboratoriniams darbams. Miškų 
fakulteto studentams. Lietuvos žemės ūkio akademija. Miškininkystės katedra. LŽŪA 
leidybos centras. Kaunas-Akademija, 24 p 

47. Danusevičius D., Danusevičius J., Gabrilavičius R., Riepšas E. 2003. Bandomieji 
želdiniai VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija. Kaunas, Lututė, p. 111-189. 

Anotacija anglų kalba 
Ecological-evolutionary forest genetics. The students will be presented with contemporary 
knowledge and new theories on ecological genetics of forest tree species based on evolutionary 
approach. Systems, mechanisms and possibilities for genetic adaptation of forest tree 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 forest genetic resources and 
development of tree 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 tree breeding. Lectures will be based 
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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. dr.(HP) Alfas Pliūra, Miško biologijos ir 
miškininkystės institutes. 
Kiti dalyko dėstytojai:  
Aprašą parengė: prof. dr.(HP) Alfas Pliūra, Miško biologijos ir miškininkystės institutes. 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Darius Danusevičius, MBMI 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr Anželika Dautartė, AEI  
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 12 mėn. 18 
d., protokolo Nr. 13). 
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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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M008 
Pavadinimas lietuvių kalba: Rekreacinė miškininkystė 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Recreation 
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 38 Referato rengimas 20 
Seminarai 6 Pasirengimas seminarams 10 
Pratybos 12* Individuali užduotis 15 
Egzaminas 2   
Konsultacijos 2 Pasiruošimas egzaminui 55 
* Pratybos vykdomos kompiuterių klasėje 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamas dalykas iš pasirenkamų studijų dalykų 

grupės „Specialioji miškininkystė“ 
 
Studijų dalyko tikslas: Pagilinti miškininkystės kompetencijas rekreacijos miškuose problemų 
tyrimo, plėtros planavimo, projektavimo, specializuoto tvarkymo ir darnaus naudojimo 
klausimais, įsisavinti šiuolaikinius antropoekologinių tyrimų teorijas, metodus ir specializuotas 
miškininkavimo technologijas, kūrybiškai taikyti šias žinias sprendžiant problemas, siekiant 
maksimaliai tenkinti visuomenės rekreacines reikmes, išsaugant miškuose ir parkuose biologinę 
įvairovę ir tvarias ekosistemas, gerinant rekreacinę aplinką ir infrastruktūrą. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Prieš tai studentas turi būti studijavęs „Miškotyros 
metodologijos“, „GIS miškotyroje“ ir „Gamtotvarkos“ dalykus.  
 
Dalyko studijų rezultatai:   
Žinios ir jų taikymas:  
1. Žino apie rekreacijos gamtoje reikšmę, problemas, išteklius ir plėtros galimybes. 
2. Žino rekreacijos teritorinio organizavimo principus ir sistemą, aplinkos tyrimo ir vertinimo 
metodologiją. 
3. Suvokia poilsiaujančio žmogaus ir gamtinių ekosistemų sąveikos ypatumus. 
Specialieji gebėjimai: 
1. Geba nustatyti ir prognozuoti rekreacines reikmes, atlikti kraštovaizdžio bei atskirų jo 

komponentų tyrimus,  tinkamumo rekreacijai ir būklės vertinimą. 
2. Geba planuoti rekreacijos plėtrą gamtoje, rengti specializuotus miškotvarkos projektus, 

organizuoti jų įgyvendinimą 
3. Geba reguliuoti rekreacijos ir turizmo srautus, taikyti naujausius rekreacinės aplinkos 

formavimo (estetinių, ir sanitarinių higieninių savybių gerinimo, ekosistemų tvarumo 
didinimo) ir rekreacinės infrastruktūros tobulinimo technologijas. 
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Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:  
1. Subtiliai spręsti gamtos ir žmogaus sąveikos problemas, plėtojant rekreaciją miškuose, derinti 
visuomenės skirtingų interesų grupių socialines, ekologines ir ekonomines reikmes, ugdyti 
pilietiškumą ir patriotizmą. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Rekreacinės miškininkystės bei gretutinių dalykų pagrindinių savokų supratimas, 
antropoekologinių tyrimų ir vertinimų metodologijos įsisavinimas. 
2. Kitų dalyko studijų rezultatuose įvardintų žinių ir gebėjimų įsisavinimas. 
3. Studijų referatų, individualios užduoties atlikimo ir pristatymo kokybė (problemų suvokimas, 
rezultatų apibendrinimas, išvadų parengimas). 
4. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų, orginalių žinių, gebėjimų ir įgudžių. 
 

Dalyko turinys: 
Paskaitos: 38 val. 
1. Rekreacijos gamtoje reikšmė, problemos ir raida, (2/3 val.) (kontaktinio darbo/savarankiško 
darbo apimtys); 
2. Rekreacijos plėtros gamtoje sąlygos, miškų rekreaciniai ištekliai ir jų naudojimo ypatumai 
Lietuvoje, (2/3 val.); 
3. Gyventojų rekreacinės reikmės ir poilsiautojų veikla miške, (2/3 val.); 
4. Rekreacinių gamtos išteklių antropoegologinių tyrimų metodologija, (3/3 val.) ; 
5. Rekreacijos teritorinio organizavimo sistemos samprata, (2/3 val.); 
6. Rekreacinių apkrovų prognozavimas ir išteklių vertinimas, (3/5 val.); 
7. Poilsiautojų ir turistų įtaka miško ekosistemoms, (3/5 val.); 
8. Miško erdvinės struktūros ir medžių rūšių sudėties optimizavimas, (4/5 val.); 
9. Organizacinių-ūkinių priemonių sistema rekreacinės paskirties teritorijoms, (2/2 val.); 
10. Organizacinės priemonės, (2/4 val.); 
11. Miško ūkinės priemonės, (5/7 val.); 
12. Rekreacinė infrastruktūra, (4/8 val.); 
13. Parkų projektavimo principai, (4/4 val.). 
 
Pratybos: 10 val. 

1. Medynų tinkamumo poilsiui analizė ir kartoschemos parengimas. 3/3 val. (kontaktinis 
darbas pratybose/savarankiškas darbas individualiai užduočiai parengti); 

2. Medynų atsparumo rekreacinei apkrovai analizė ir kartoschemos parengimas. 3/3 val.; 
3. Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose numatytų rekreacinės infrastruktūros 

sprendinių integravimas planuojant rekreacinės infrastruktūros plėtrą. 3/4 val.  
4. Rekreacinių poreikių socialinės apklausos rezultatų statistinė analizė. 3/5 val. 

 

 
Referatas: 
1. Rengimas iš studijų dalyko paskaitų turinyje nurodytų temų (literatūros apžvalgoje ne mažiau 
kaip 5 moksliniai straipsniai referato tema). 
Seminarai: 
1. Pranešimai parengtų referatų temomis. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų 
metu studentai įtraukiami į diskusijas tyrimo metodų ir technologijų taikymo klausimais, 
diskutuojant dėl nuomonių skirtumų. Referatai rengiami naudojantis šiuolaikinėmis 
informacinėmis technologijomis (įskaitant ir GIS technologijas), siekiant duomenų naujumo, 
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analizės kokybės, apibendrinimo ir išvadų išsamumo bei pagrįstumo, analizuojami moksliniai 
straipsniai dalyko tema. Seminaruose skaitomi pranešimai studijų dalyko turinio tematikomis, 
pateikiami klausimai ir atsakymai, vyksta diskusija tyrimų metodologijos ir taikytų vertinimo 
metodų bei kitais klausimais (pranešimai seminarui rengiami referato pagrindu). Pratybos 
vykdomos kompiuterių klasėje, taikomi ArcGIS, SketchUp, VNS, Statistica, Canoco 
programiniai paketai, naudojama specialiai pratyboms parengta duomenų bazė. Pratybų metu 
taikomi atvejų analizės, problemos išskyrimo ir sprendimo, teritorijos raidos tendencijų 
nustatymo/įžvalgų metodai. Pratybų metu gauti rezultatai, kratoschemos išsaugomi laikinosiose 
laikmenose. Studentai savarankiškai apibendrina pratybų metu surinktus kraštovaizdžio 
teritorinio vieneto vertinimo rezultatus individualioje užduotyje taikydami rekreacinės 
miškininkystės žinias, suformuluoja išvadas, teikia siūlymus.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Egzaminui pateikiami trumpų 
atsakymų ir mąstymo reikalaujantys probleminiai klausimai ir praktinės problemų sprendimo 
užduotys. Referatai vertinami pagal pateiktos medžiagos naujumą, duomenų analizės išsamumą, 
apibendrinimų ir išvadų pagrįstumą. Seminarų metu vertinama pranešimų kokybė, klausimų ir 
atsakymų adekvatumas, dalyvavimo diskusijose aktyvumas. Vertinant individualios užduoties 
kokybę kartu atsižvelgiama į pratybų metu surinktų rezultatų, parengtų kartoschemų, statistinės 
analizės kokybė. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Referatas 0,2 Iki seminaro datos 
Seminaras 0,1 Iki egzaminų sesijos 
Individuali užduotis 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 

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

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 
 

Žino apie rekreacijos 
gamtoje reikšmę, 
problemas, išteklius ir 
plėtros galimybes. 
 
Žino rekreacijos teritorinio 
organizavimo principus ir 
sistemą, aplinkos tyrimo ir 
vertinimo metodologiją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvokia poilsiaujančio 
žmogaus ir gamtinių 
ekosistemų sąveikos 
ypatumus. 

Paskaitų, seminarų ir 
diskusijų medžiaga 
vizualizuojama multimedia 
įranga demonstruojant gausią 
iliustracinę medžiagą apie 
tyrimus ir vertinimus 
natūroje, diskutuojama 
tyrimų metodologijos ir 
taikytų vertinimo metodų 
klausimais. 
 
 
 
 
 
 
 
Pratybų metu atlieka 
rekreacinių poreikių 
socialinės apklausos analizę, 
kurios rezultatus apibendrina 
individualioje užduotyje 

Egzaminui pateikiami 
trumpų atsakymų ir 
mąstymo reikalaujantys 
probleminiai klausimai ir 
praktinės problemų 
sprendimo užduotys. 
Referatai vertinami pagal 
pateiktos medžiagos 
naujumą, duomenų analizės 
išsamumą, apibendrinimų ir 
išvadų pagrįstumą. 
Seminarų metu vertinama 
pranešimų kokybė, 
klausimų ir atsakymų 
adekvatumas, dalyvavimo 
diskusijose aktyvumas. 
Vertinant individualios 
užduoties kokybę kartu 
atsižvelgiama į pratybų 
metu surinktų rezultatų, 
parengtų kartoschemų, 
statistinės analizės kokybė. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

 
 

 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus 
atitinkančias miško ūkio 
koncepcijas, strategijas 
bei programas, 
kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, 
turimą patirtį 

Geba nustatyti ir 
prognozuoti rekreacines 
reikmes, atlikti 
kraštovaizdžio bei atskirų jo 
komponentų tyrimus,  
tinkamumo rekreacijai ir 
būklės vertinimą. 
 
Geba planuoti rekreacijos 
plėtrą gamtoje, rengti 
specializuotus miškotvarkos 
projektus, organizuoti jų 
įgyvendinimą 
 
 
Geba reguliuoti rekreacijos 
ir turizmo srautus, taikyti 
naujausius rekreacinės 
aplinkos formavimo 
(estetinių, ir sanitarinių 
higieninių savybių 
gerinimo, ekosistemų 
tvarumo didinimo) ir 
rekreacinės infrastruktūros 
tobulinimo technologijas. 

Diskusijose, referatuose ir 
seminaruose siūloma 
nagrinėti rekreacinės 
aplinkos tvarkymo 
technologijas ir jų taikymo 
ypatumus. 
 
 
 
Pratybos vykdomos 
kompiuterių klasėje, taikomi 
specializuoti programiniai 
paketai, naudojama specialiai 
pratyboms parengta 
duomenų bazė. Pratybų metu 
taikomi atvejų analizės, 
problemos išskyrimo ir 
sprendimo, teritorijos raidos 
tendencijų nustatymo/įžvalgų 
metodai. Studentai 
savarankiškai apibendrina 
pratybų metu surinktus 
kraštovaizdžio teritorinio 
vieneto vertinimo rezultatus 
individualioje užduotyje 
taikydami rekreacinės 
miškininkystės žinias, 
suformuluoja išvadas, teikia 
siūlymus. 

Referatuose, seminaruose ir 
egzamine vertinamas 
pateiktos medžiagos ir 
žinių naujumas, duomenų 
analizės išsamumas, 
apibendrinimų ir išvadų 
pagrįstumas 
Vertinant individualios 
užduoties kokybę kartu 
atsižvelgiama į pratybų 
metu surinktų rezultatų, 
parengtų kartoschemų, 
statistinės analizės kokybė. 

 

Geba pagrįsti 
inovatyvius sprendimus, 
suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo 
veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir 

Subtiliai sprendžia gamtos 
ir žmogaus sąveikos 
problemas, plėtojant 
rekreaciją miškuose, derinti 
visuomenės skirtingų 
interesų grupių socialines, 
ekologines ir ekonomines 
reikmes, ugdyti pilietiškumą 

Referatuose ir seminaruose 
siūloma nagrinėti rekreacinės 
aplinkos tvarkymo 
technologijas ir jų taikymo 
ypatumus. 
 
Pratybų metu atlieka 
rekreacinių poreikių 

Referatas, seminarai ir 
individuali užduotis 
vertinami pagal  pateiktos 
medžiagos  naujumą, 
duomenų analizės 
išsamumą, apibendrinimų ir 
išvadų pagrįstumą 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

aplinkai. ir patriotizmą. socialinės apklausos analizę, 
kurios rezultatus apibendrina 
individualioje užduotyje 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1.  
Riepšas, Edvardas. Rekreacinė miškininkystė: [vadovėlis aukštosioms mokykloms]. Kaunas : Aleksandro Stulginskio 

universiteto Leidybos centras, 2012. 255 p.  
2. Riepšas E. Rekreacinė miškininkystė I ir II dalys. Akademija, 2007;2009, 84+120 p. 

3. 
Gurskienė V., Ivavičiūtė G. Rekreacinė kraštotvarka [Elektroninis išteklius] : mokomoji 
knyga. - Lietuvos žemės ūkio universitetas. Žemėtvarkos katedra. - Kaunas : Ardiva, 2008. – 
63 p. 

4. 
Riepšas E. Miškų tvarkymas rekreacinės paskirties teritorijose. (Metodiniai patarimai Miškų 
fakulteto studentams). Kaunas-Akademija, LŽŪU, 1999.- 41 p. 

5.  
Jakovlevas-Mateckis K. Miesto kraštovaizdžio architektūra. II. Želdiniai ir jų komponavimas. 
Vilnius : Technika, 2003. – 290 p. 

6. 
Kavaliauskas P. Kraštovaizdžio samprata ir planavimas. Mokomoji knyga. Vilniaus 
universitetas. http://www1151.vu.lt/Data/Metodines%20priemones/Krast_SMPR_PLNV.pdf 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Duglass R.W. Forest recreation. 2nd ed. N,Y.: Pergamon press, 1975.- 336 p. 

2. 

Ivavičiūtė G., Gurskienė V. Rekreacinė kraštotvarka [Elektroninis išteklius] : metodiniai 
patarimai .  - Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. 
Žemėtvarkos katedra. - Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos 
centras, 2008. – 28 p. 

3. 
Kavaliauskas P., Baškytė R. Rekreacinio kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga//Lietuvos 
aplinkosaugos raida: straipsnių rinkinys/Sud. Jankevičius K., Stasinas J.  Vilnius, 2001, p. 
252-256. 

4. Nordic outdoor recreation. Helsinki: Finish forest research institute, 1992.- 144 p. 
2. Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski. Warszawa,2000.-270 p. 
3. Репшас Э. Оптимизация рекреационного лесопользования. Москва, Наука, 1994.-240 с. 
4. Riepšas E. Miškas ir žmogaus poilsis. Vilnius : Mokslas, 1981.- 136 p. 
5. Rekreacinių išteklių naudojimas ir vertinimas. Vilnius, 1985.- 195 p. 
6. Turizmas. Vadovėlis. K.: Kauno kolegijos leidybos centras, 2002.-230 p. 
7. Urban Forestry Manual. SCUF Randal (Editor ): USDA Forest Service, USA, 2005. – 450 p. 
8.  Daujotaitė I. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius : Technika, 1998. – 91 p. 

9. 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo 
nutarimu 2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1154, Valstybės žinios, 2002, Nr. 110-4852 

10. 
Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 4-68, Valstybės žinios, 2009-03-10, Nr. 27-1076 

11. 

Nacionalinių dviračių trasų specialusis planas. PHARE projektas 2002/000-620.03.01.01.02 
(Projekto vykdytojai: L. Janulienės firma „Atkulos projektai“. VĮ Valstybinio žemėtvarkos 
instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius). Galutinė ataskaita 2006 m. [žiūrėta 
2010 m. gegužės 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.tourism.lt/nsv/dtsp.php  

12. 
Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 4-67, Valstybės žinios, 2009-03-10, Nr. 27-
1075 
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Anotacija anglų kalba: 
After the course „Forest recreation“ students should gain theoretical and practical knowledge of 
interaction between resting man and natural ecosystems, know the systems of outdoors 
recreation terittories organization, manage forecast outdoors recreation needs and evaluate 
natural recreation resources. Master student should be ready to carry out the complex of special 
explotary planning and practical silvicultural works, whose enable to separate, from and use 
forests of recreational purposes in an optimal way. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. habil. dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos 
ir miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: - lekt. dr. Rasa Vaitkevičiūtė 
Aprašą parengė: prof. habil. dr. Edvardas Riepšas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Remigijus Žalkauskas, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas,  
Kito instituto recenzentas: vyr. mokslo darbuotojas, dr. Gintautas Urbaitis LAMMC Miškų 
institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. Almantas Kliučius, Miškotvarkos 
ir medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 10 mėn. 23 
d., protokolo Nr. 6). 
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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Miško biologijos ir miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Maksimaliai produktyvių medynų formavimas 
Pavadinimas anglų kalba: Forming of the most productive stands 
Dalyko apimtis kreditais: 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 Referatas 20 
Seminarai 16 Pasirengimas seminarams  10 
Konsultacijos 2 Kitas savarankiškas darbas 5 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 65 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti studijuojantiems žinių apie medynų maksimalų produktyvumą ir 
tvarumą lemiančius veiksnius, optimalaus medynų tankumo nustatymo būdus, teorines ir 
praktines maksimaliai produktyvių ir tvarių medynų formavimo nuostatas, kurias jie turėtų 
sugebėti kūrybiškai taikyti siekiant skirtingų tikslų bei atsižvelgdami į medynų ypatumus ir 
miškų funkcinę paskirtį. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Prieš pradėdamas studijuoti šį dalyką studentas bakalauro studijų metu turi būti išklausęs augalų 
biologijos, dirvotyros, miško ekologijos, medynų formavimo ir kirtimų dalykus, magistrantūros 
studijų metu - miško našumo studijų dalykus. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 

- žinios apie medynų produktyvumą ir tvarumą lemiančius veiksnius ir jų reikšmę medynų 
formavimo nuostatų parinkimui; 

- Žinos ir taikys maksimaliai produktyvių ir tvarių medynų formavimo principus, 
atsižvelgiant į medynų ypatumus ir miškų funkcinę paskirtį; 

- Žinos maksimaliai produktyvių medynų modelių ir normatyvų kūrimo ir tobulinimo 
principus. 

 
Specialieji gebėjimai: 

- gebės vertinti produktyvių ir tvarių medynų formavimo teorines ir praktines nuostatas, jas 
kūrybiškai taikyti siekiant skirtingų ar tarpusavyje derinamų tikslų. 
 
Socialiniai gebėjimai: 
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- gebės derinti maksimaliai produktyvių ir tvarių medynų formavimą tenkinant įvairius 
visuomenės poreikius. 
 
Asmeniniai gebėjimai: 

- Suvoks moralinę atsakomybę už savo sprendimus siekiant daugiatikslio tvaraus miško 
formavimo ir naudojimo. 
 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

- gebėjimas kritiškai vertinti skirtingas su studijų dalyku susijusias nuostatas ir jas kūrybiškai 
taikyti; 

- studijų dalyko rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas; 
- savarankiškų darbų atlikimo kokybė. 

 
Dalyko turinys: 

Medynų produktyvumą lemiantys veiksniai ir jų reikšmė medynų formavimo nuostatų 
parinkimui (8 val. (P) / 10 val. (E)) 

Medynų tvarumą lemiantys veiksniai, jų reikšmė medynų formavimui (6 / 8 val.) 
Ugdomųjų ir kitų kirtimų įtaka medynų produktyvumui ir tvarumui (4 / 6 val.) 
Kitos žmogaus veiklos (rekreacijos, medžioklės, taršos) įtaka medynų produktyvumui ir 

tvarumui (4 / 5 val.) 
Optimalus medynų tankumas, jo nustatymo metodai įvairiuose medynų formavimosi 

etapuose, jų privalumai ir trūkumai (6 / 8 val.) 
Maksimaliai produktyvių grynų medynų modelių sudarymo principai (4 / 6 val.) 
Maksimaliai produktyvių mišrių ir dviardžių medynų formavimo principai ir modeliai (4 

/ 6 val.) 
Maksimaliai produktyvių medynų formavimo programos ir ugdymo kirtimų normatyvai, 

jų praktinis naudojimas (4 / 6 val.) 
 
Seminarų ir referato temos kiekvienais studijų metais parenkamos skirtingos pagal 

dalyko turinyje išvardintas bazines temas (jas detalizuojant). 
 

Dalyko studijų metodai: 
Paskaita – aiškinimo ir vizualaus demonstravimo būdu pateikiamos pagrindinės teorinės 

ir praktinės  žinios, nurodomi papildomų žinių šaltiniai. Žinių pateikimas derinamas su diskusija. 
Atskiromis paskaitų temomis studentai pasiruošia prieš paskaitą diskusijai. 

Seminaras – diskusija parinkta tema, studijuojantiems iš anksto pasiruošus ir pateikiant 
svarbiausių nuostatų pagrindimą, vertinimą bei galimas alternatyvias nuostatas. 

Referatas - savarankiškas studijų darbas, skirtas išsamiai nagrinėti konkrečią temą 
(klausimą).  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Egzamine pateikiami 3 
klausimai (kiekvienas teisingas atsakymas vertinamas 2 balais). 

Seminaro organizavimą vertina (iki 2 balų) dėstytojas ir studentai. Referatą (iki 2 balų) 
vertina dėstytojas. 
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Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Seminarai 0,2 Po kiekvieno seminaro 
Referatas 0,2 Prieš egzaminų sesiją 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinios apie maksimalų 
medynų produktyvumą ir 
tvarumą lemiančius 
veiksnius ir jų reikšmę 
medynų formavimo 
nuostatų parinkimui 

Paskaitos 
Seminarai 
Referato rengimas 
 

Referato vertinimas 
Seminarų vertinimas 
Egzaminas 

Žinos ir taikys 
maksimaliai produktyvių ir 
tvarių medynų formavimo 
principus, atsižvelgiant į 
medynų ypatumus ir miškų 
funkcinę paskirtį 
 

Paskaitos 
Seminarai 
Referato rengimas 

Referato vertinimas 
Seminarų vertinimas 
Egzaminas 

Moka identifikuoti 
iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių 
sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai 
tyrimai 

Žinos maksimaliai 
produktyvių medynų 
modelių ir normatyvų 
kūrimo ir tobulinimo 
principus 

Paskaitos 
Seminarai 
Referato rengimas 

Referato vertinimas 
Seminarų vertinimas 
Egzaminas 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus 
atitinkančias miško ūkio 
koncepcijas, strategijas 
bei programas, 
kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, 
turimą patirtį 

Gebės vertinti produktyvių 
ir tvarių medynų formavimo 
teorines ir praktines 
nuostatas, jas kūrybiškai 
taikyti siekiant skirtingų ar 
tarpusavyje derinamų tikslų; 
 
 

Seminarai 
Referato rengimas 

Referato vertinimas 
Seminarų vertinimas 
Egzaminas 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą profesinę 
informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Gebės derinti maksimaliai 
produktyvių ir tvarių 
medynų formavimą 
tenkinant įvairius 
visuomenės poreikius 

Seminarai 
Referato rengimas 
 
Atskiromis paskaitų temomis 
studentai pasiruošia prieš 
paskaitą diskusijai 

Referato vertinimas 
Seminarų vertinimas 
Egzaminas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Geba pagrįsti 
inovatyvius sprendimus 
miško ūkio sektoriuje, 
suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo 
veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir 
aplinkai. 

Suvoks moralinę 
atsakomybę už savo 
sprendimus siekiant 
daugiatikslio tvaraus miško 
formavimo ir naudojimo. 

Seminarai, pasirengimas 
paskaitoms 

Seminarų  vertinimas 
(dalyvavimą seminare 
vertina dėstytojas ir patys 
studentai) 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Cole D.W. 1988. Forest Site Evaluation and Long-Term Productivity. University of 

Washington Press, 196 s. 

2. Kairiūkštis L. 1973. Mišrių eglynų formavimas ir kirtimai. Vilnius, 358 p. 

3. Kairiūkštis L., Juodvalkis A. 1985. Etaloniniai medynai ir jų formavimas. Vilnius, 244 p. 

4. Kairiūkštis L., Juodvalkis A. 2009. Medynų formavimas ir kirtimai. Akademija, 223 p. 

5. Лосицкий К.Б., Чуенков В.С. 1980. Эталонные леса. Москва, 192 c. 

 

 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Amidon E.L., Akin G.S. 1968. Dynamic programming to determine optimum levels of 
growin stock, Forest Sei. Vol. 14, № 3, p. 287-291. 

2. Antanaitis V. 1981. Miško naudojimas. Vilnius, 198 p. 
3. Duvigneaud P. 1971. Productivity of Forest Ecosystems. Unesco, Paris, 707 s. 
4. Juodvalkis A. (sud.). Medynų produktyvumo ir stabilumo didinimo problemos. 1990. 

Vilnius, 96 p. 
5. Juodvalkis A. 1996. Kai kurie medynų produktyvumą ir stabilumą lemiantys faktoriai. 

Miškininkystė, 38: 30-47. 
6. Juodvalkis A., Barkauskas A. 1994. Medžių diferenciaciją nulemiantys faktoriai ir ateities 

medžių atrinkimo principai. Miškininkystė, 34:  59-74. 
7. Juodvalkis A., Jonikas J. 1994. Brandžių pušynų ir eglynų tankumo įtaka jų produktyvumui 

ir sortimentinei struktūrai. Miškininkystė, 34: 75-81. 
8. Juodvalkis A., Mikšys V. 1997. Medynų stabilumą lemiantys faktoriai. Mūsų girios, 2: 8-9 
9. Juodvalkis A., Mikšys V., Barkauskas A. 1996. Medynų skalsumo dinamika ir jo kitimo 

priežastys. Miškininkystė, 37: 61-69. 
10. Kairiūkštis A., Juodvalkis A., Jonikas J. Barkauskas A. 1987. Maksimaliai produktyvių 

medynų formavimo teoriniai pagrindai ir ugdymo kirtimų programos. Lietuvos mokslas, V t., 
13-14 kn.: 154-165. 

11. Kelty M. J. 1992. Comparative productivity of monocultures and mixed-species stands. 
Forestry Sciences, vol. 40: 125-141. 

12. Miško kirtimų taisyklės. 2010. 
13. Атрохин В.Г. 1980. Формирование высокопродуктивных насаждений. Москва, 231 с. 
14. Кайрюкштис Л.А. (сост.). 1979. Формирование эталонных насаждений (1-2 ч.). Каунас 

– Гирионис, 205 + 199 с.  
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Julius Bačkaitis 
Aprašą parengė: lekt. dr. Julius Bačkaitis 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. J. Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: LMD, Edgaras Linkevičius, Miškotvarkos 
ir medienotyros institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institutas (2013 m. 11 mėn. 06 
d., 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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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMB M010 
Pavadinimas lietuvių kalba: Aplinkos mintoringas 
Pavadinimas anglų kalba: Environmental Monitoring. 
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  paskaitoms  20 
Seminaras 16 Individuali užduotis  15 
Konsultacijos 2 Pasiruošimas seminarui 10 
Egzaminavimas 2 Pasirengimas egzaminui 55 
 
Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamas 
 
 
Dalyko tikslas: suteikti aplinkos stebėsenos sistemos, metodų žinias ir gebėjimus spręsti 
aplinkos kokybės kontrolės problemas. 
  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turėtų būti baigę pirmosios pakopos 
miškininkystės studijas.  
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas: 
Žinos aplinkos monitoringo tikslus, pagrindinius uždavinius ir principus. 
Žinos aplinkos monitoringo sistemą, objektus, finansavimo sistemas. 
Supras aplinkos monitoringo metodus, jų naudą miško ūkui ir pasekmes miškininkystei. 
Gebės identifikuoti su aplinkos kokybės vertinimu susijusias problemas miškininkystėje ir 
ekologijoje bei naudotis mokslinių tyrimų rezultatais šių problemų sprendimui. 
Specialieji gebėjimai: 
Gebės spręsti aplinkos kokybės kontrolės problemas, parenkant atitinkamas aplinkos stebėsenos 
metodus. 
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:  
Gebės dalyvauti dalykinėse diskusijose aplinkos monitoringo srityje. 
Asmeniniai gebėjimai: 
Mokėti rasti aktualią informaciją sprendžiant problemas susijusias su aplinkos kokybės 
vertinimu bei interpretuoti mokslinių tyrimų rezultatus. 
Įsisavins aplinkos kokybės nuolatinio stebėjimo svarbą užbėgant neigiamoms tendencijoms už 
„akių“. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Studijų rezultatuose išvardintų žinių įsisavinimas. 
2. Studijų dalykų pagrindinių sąvokų vartojimas. 
3. Savarankiškų užduočių atlikimo ir pristatymo kokybė. 
4. Savarankiška analizė informacijos šaltinių ir mokslinių straipsnių aplinkos monitoringo 

klausimais. 
5. Gebėjimas pristatyti savo nuomonę ir diskutuoti auditorijoje. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

1. Aplinkos monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. 
2. Aplinkos monitoringo struktūra ir objektai, finansavimo sistema. 
3. Oro monitoringas. 
3.1. Stratosferos ozono sluoksnio stebėjimai. 
3.2. Pažemio oro monitoringas. 
3.2.1. Oro kokybės monitoringas miestuose. 
3.2.2. Foninis oro monitoringas. 
3.2.3. Radiologinis monitoringas. 
4. Vandens monitoringas. 
4.1. Požemio vandens monitoringas. 
4.2. Paviršinio vandens monitoringas. 
4.2.1. Upės. 
4.2.2. Ežerai. 
4.2.3. Kuršių marios. 
4.2.4. Baltijos jūra. 
5. Dirvožemio monitoringas. 
5.1. Laukų dirvožemiai. 
5.2. Miškų dirvožemiai. 
6. Augmenijos monitoringas. 
6.1. Pirmasis miškų monitoringo lygis. 
6.2. Antrasis miškų monitoringo lygis. 
6.3. Saugomų teritorijų monitoringas. 
6.4. Užterštų teritorijų miškų monitoringas. 
6.5. Užterštumo sunkiaisiais metalais monitoringas. 
6.6. Epifitinių kerpių rūšinės įvairovės ir gausumo monitoringas. 
7. Gyvūnijos monitoringas. 
8. Ekosistemų monitoringas. 
8.1. Kompleksiškas sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringas. 
8.2. Kompleksiškas agroekosistemų monitoringas. 
9. Aplinkos monitoringo informacinė sistema. 
10. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas. 

 
Individuali užduotis, darbas grupėje, seminaras – diskusija 

1. Aplinkos monitoringo paskirtis ir jo sukūrimą lėmusios priežastys. 
2. pagrindiniai aplinkos tyrimo ir stebėjimo metodai, jų pranašumai ir trūkumai. 
3. Aplinkos monitoringo lygiai. 
4. Pagrindinės tarptautinės aplinkos monitoringo programos. 
5. Miškų monitoringo lygiai. 
6. Miškų būklės vertinimas pagal medžių lajų defoliaciją.  
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Dalyko studijų metodai:  
Dėstymo ir demonstravimo būdu pateikiami teoriniai pagrindai sąsajoje su praktiniais 
pavyzdžiais ir naujausių mokslinių tyrimų pasiekimais aplinkos monitoringo srityje. 
Individualios užduotys pristatomos seminarų metu. Po kiekvienos individualios užduoties 
pristatymo, pravedama bendra diskusija grupėje: dėstytojas giliau supažindina su problema, ir 
apklausiąs auditoriją suskirsto į diskusines grupes, iniciuoja ir palaiko diskusiją tarp šių grupių, 
bei užbaigia ją išvadomis. Studentai skatinami atskiromis temomis pasiruošti savarankiškai 
(mokslinių straipsnių apžvalga) diskusijoms seminaruose ir paskaitose. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Taikoma dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema. Diskusijos metu vertinami užduoties 
sprendimui naudotų informacinių šaltinių patikimumas, taip mokant savarankiškai gauti naujos ir 
patikimos informacijos problemų sprendimui. Egzamino metu užduodami probleminiai 
klausimai. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pasirengimas seminarams 0,1 Seminarų metu 
Individualios užduoties vertinimas 0,3 Seminarų metu 
Egzaminas 0,6 Sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino  naujausias miškotyros 
mokslo krypties  teorijas, 
metodus ir technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus miškų 
ūkio uždavinius, vykdant 
mokslinius tyrimus, diegiant 
naujoves 

Žinos aplinkos monitoringo 
tikslus, pagrindinius 
uždavinius ir principus. 
 
Žinos aplinkos monitoringo 
sistemą, objektus, finansavimo 
sistemas. 
 
Supras aplinkos monitoringo 
metodus, jų naudą miško ūkui 
ir pasekmes miškininkystei. 
 

Paskaitos, diskusijos  
Egzaminas  
 

Moka identifikuoti iššūkius 
miškų  ūkio sektoriuje, 
kurių sprendimų 
pagrindimui reikalingi 
moksliniai tyrimai 

Gebės identifikuoti su aplinkos 
kokybės vertinimu susijusias 
problemas miškininkystėje ir 
ekologijoje bei naudotis 
mokslinių tyrimų rezultatais 
šių problemų sprendimui. 

Individuali užduotis: 
mokslinių straipsnių 
paieška ir analizė, 
pranešimo paruošimas ir   
pristatymas auditorijai 
(įskaitant ir straipsnius 
anglų kalba). 

Pranešimo ir jo 
pristatymo įvertinimas 
(pranešimo kokybė, 
aprėptis, aktualios 
informacijos kiekis, 
iniciatyva apimti 
daugiau nei užduota) 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus ir 
daugiatikslio 
miškininkavimo problemas, 
kritiškai vertinant teorines ir 

Gebės spręsti aplinkos 
kokybės kontrolės problemas, 
parenkant atitinkamas aplinkos 
stebėsenos metodus. 
 
 
 

Seminaras: studentų 
pristatymai seminaruose, 
aktyvumas ir orientacija 
diskusijose  

Egzaminas,  
pranešimo ir jo 
pristatymo įvertinimas 
(pranešimo kokybė, 
aprėptis, aktualios 
informacijos kiekis, 
iniciatyva apimti 
daugiau nei užduota) 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

praktines naujoves, turimą 
patirtį 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą profesinę 
informaciją specialistams ir 
kitiems asmenims 

Gebės dalyvauti dalykinėse 
diskusijose aplinkos 
monitoringo srityje 

Geba efektyviai veikti 
tokiomis aplinkybėmis, kai 
stokojama išsamios 
informacijos bei instrukcijų, 
savarankiškai planuoti 
mokymosi, tyrimų procesą, 
rasti ir interpretuoti 
mokslinę literatūrą, turi 
sisteminio ir strateginio 
mąstymo įgūdžių 
savarankiškai profesinei 
veiklai ir moksliniam 
tiriamajam darbui 
miškotyros kryptyje 

Mokės rasti aktualią 
informaciją sprendžiant 
problemas susijusias su 
aplinkos kokybės vertinimu 
bei interpretuoti mokslinių 
tyrimų rezultatus 

Paskaitos, diskusija. 
Individuali užduotis: 
mokslinių straipsnių 
paieška ir analizė, 
pranešimo paruošimas ir   
pristatymas auditorijai 
(įskaitant ir straipsnius 
anglų kalba). 

Pranešimo ir jo 
pristatymo įvertinimas 
(pranešimo kokybė, 
aprėptis, aktualios 
informacijos kiekis, 
iniciatyva apimti 
daugiau nei užduota) 

Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą, siekis 
nuolatos mokytis, gyventi 
informacinės visuomenės 
sąlygomis 

Įsisavins aplinkos kokybės 
nuolatinio stebėjimo svarbą 
užbėgant neigiamoms 
tendencijoms už „akių“ 

Individuali užduotis, jos 
atlikimas ir pristatymas  
seminaro metu  

Pristatymas seminaro 
metu 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Baltrėnas P. ir kt. Aplinkos apsauga.-Vilnius, 1996.-288 p. 
2. Environmental Monitoring, Editor B. Wiersma. Boca Raton, New York, Washington, CRC 

press, 2004.-767 p. 
3. Aplinka 2005.-Vilnius, 2006.- 180 p. 
4. Juodkazis V. Požeminio vandens išteklių įvertinimo metodikos pagrindai. Vadovėlis 

aukštosioms mokykloms. Vilnius, Mokslas, 1992.- 213 p. 
5. Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. Ats red. R. Ozolinčius. Kaunas, Lututė, 

1999.- 308 p. 
6. Juknys R. Aplinkotyra.- Kaunas, 2005.- 334 p. 
7. Stravinskienė V. Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai.-Vilnius, 2006.- 215 p. 
8. Sunkieji metalai Lietuvos dirvožemiuose ir augaluose.- Kaunas, 2001.-344 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Aplinkos monitoringas 1993-1995.- Vilnius, 1996.- 136 p. 
2. Aplinkos monitoringo darbai Lietuvoje: informacinis leidinys.- Vilnius, 1997.- 100 p. 
3. Forest Condition in Europe: 2001 executive Report.-Hamburg, 2001.- 34 p. 
4. Oro kokybės 2000 m. metraštis.- Vilnius, 2001.-64 p. 
5. Lietuvos upių vandens kokybės 2000 m. metraštis.-Vilnius, 2001.-50 p. 
6. Lietuvos ežerų vandens kokybės 1998-1999 apžvalga.- Vilnius, 2001.- 44 p. 
7. Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste.- Vilnius, 1999.- 758 p. 
8. Požeminio vandens monitoringas: Metodinės rekomendacijos.- Vilnius, 1999.- 66 p. 
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Anotacija anglų kalba 
Aims of environmental monitoring, main objectives and principles, structure and objects. Air, 
water and soil monitoring. Monitoring of vegetation and fauna. Law of environmental 
monitoring. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Edmundas Bartkevičius. 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: doc., dr. Edmundas Bartkevičius. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė (Miško biologijos ir miškininkystės institutas) 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Aida Stiklienė (Aplinkos ir 
ekologijos institutas) 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. spalio 23 d., 
protokolo Nr. 6.) 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 1. 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki: 2015 12 30.   
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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija 
Pavadinimas anglų kalba: Bird and mammal research 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 Pasiruošimas paskaitoms 20 
Pratybos 10 Pasirengimas pratyboms  10 
Seminarai 6 Pasirengimas seminarui 10 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 60 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamas studijų 

dalykų grupės 
„Medžioklėtyra“ dalykas 

 
Studijų dalyko tikslas:  

Suteikti būsimiems miškininkystės magistrams žinių apie paukščių ir žinduolių tyrimo 
metodais, jų taikymu bei gautų rezultatų interpretacijos galimybes. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Pageidautinos stuburinių gyvūnų biologijos žinios. 

Dalyko studijų rezultatai:  
1. Žinos paukščių ir žinduolių tyrimų metodus bei būdus; 
2. Gebės praktikoje taikyti paukščių ir žinduolių tyrimų metodus; 
3. Susipažins su paukščių ir žinduolių bendraisiais ir specializuotais tyrimų metodais; 
4. Sugebės parinkti optimalius tyrimo metodus, apskaičiuoti reprezentatyvias tyrimų apimtis ir 

numatyti tyrimų vietas; 
5. Įvertins aplinkos charakteristikas, tinkamai apdoros gautus duomenis bei juos interpretuos; 
6. Gebės kritiškai vertinti gyvūnų apskaitų teorines ir praktines naujoves, efektyviai veikti 

tokiomis aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų. 
7. Suvokia taikomų inovatyvių paukščių ir žinduolių tyrimų metodologijos poveikį 

visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 
 
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;  
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 
1. Paukščių ir žinduolių tyrimai ir jų tikslai (3/1 ak.v.); 
2. Tyrimams naudojamos pagalbinės priemonės (5/3 ak.v.); 
3. Gyvo ir negyvo gyvūno rūšies apibūdinimas (6/3 ak.v.); 
4. Kūno ir kaukolės morfometriniai matavimai (4/2 ak.v.); 
5. Gyvūnų gaudymas ir žymėjimas, namų teritorijų nustatymas (6/3 ak.v.); 
6. Gyvūnų fenologiniai tyrimai (6/3 ak.v.); 
7. Gyvūnų migracijos tyrimai (6/3 ak.v.); 
8. Gyvūnų bendrijų gausos ir pasiskirstymo tyrimai. Populiacijų gausos įvertinimas (10/5 

ak.v.); 
9. Gyvenamosios aplinkos charakterizavimas (8/4 ak.v.); 
10. Matematiniai statistiniai metodai: panaudojimo galimybės (6/3 ak.v.). 

 
   Pratybos darbai: 

1. Pasirinktos paukščių rūšies monitoringo schemos sudarymas bei atlikimas (5/5 ak.v.). 
2. Pasirinktos žinduolių rūšies monitoringo schemos sudarymas bei atlikimas (5/5 ak.v.). 

 
Dalyko studijų metodai:  

Paskaitos vyksta naudojant multmediją, gyvūnų tyrimo metodologijos ypatybės 
vizualizuojamos trumpais filmuotos medžiagos intarpais. Paskaitų metu vyksta diskusijos, 
aptariami konkretūs inventorizavimo pavyzdžiai. Dalį medžiagos studentai įsisavina 
savarankiškai bei perteikia kitiems prezentacijų metu. Pratybų metu yra planuojamas pasirinktų 
gyvūnų rūšių monitoringas, o seminaro metu pristatoma iš užsienio mokslinių straipsnių surinkta 
informacija apie atskirų gyvūnų grupių taikytus mokslius tyrimus. 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 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Įsisavinti šiuolaikinius ir 
adekvačius aplinkos sąlygoms 
medžiojamųjų gyvūnų tyrimo 
metodus. 

Susipažins su paukščių ir 
žinduolių bendraisiais ir 
specializuotais tyrimų metodais 

Vizualizuotos paskaitos ir 
diskusijos ieškant realių 
problemų sprendimo. 

Vertinama egzamino raštu 
metu. 

Geba analizuoti, sintetinti ir 
vertinti studijoms, 

mokslinei, profesinei 
veiklai ir naujovių diegimui 

reikalingus tyrimų 
duomenis, taikant tinkamus 

miškotyros tyrimo ir 
rezultatų apibendrinimo 

metodus problemai, tyrimų 

Parinkti ir pritaikyti 
medžiojamųjų gyvūnų 
mokslinių tyrimų, rezultatų 
interpretavimo metodus  

Seminaro metu aptariant galimas 
rūšių monitoringo schemas bei 
jų galimus rezultatus. 

Vertinama seminaro metu. 
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Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Sugebės parinkti optimalius 
tyrimo metodus, apskaičiuoti 
reprezentatyvias tyrimų apimtis 
ir numatyti tyrimų vietas 

Įvertins aplinkos 
charakteristikas, tinkamai 
apdoros gautus duomenis bei 
juos interpretuos 

hipotezei ar dėsningumams 

pagrįsti 

 

Pratybų metu aptariant galimas 
rūšių monitoringo schemas bei 
jų galimus rezultatus. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už pratybas metu. 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 

apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 

asmenims 

Gebės kritiškai vertinti gyvūnų 
apskaitų teorines ir praktines 

naujoves, efektyviai veikti 
tokiomis aplinkybėmis, kai 

stokojama išsamios 
informacijos bei instrukcijų. 

Geba pagrįsti inovatyvius 

sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 

savo veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 

ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai. 

Suvokia taikomų inovatyvių 
paukščių ir žinduolių tyrimų 
metodologijos poveikį 
visuomeninei, ekonominei, 
kultūrinei raidai, gerovei ir 
aplinkai. 

Visi aukščiau išvardinti metodai 
Vertinama viso kurso ir visų 
atsiskaitymų metu 

 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Balčiauskas, L. 2004. Sausumos ekosistemų tyrimo metodai. Vilniaus universiteto leidykla. 
2. Bibby, C.J., Burges, N.D. Hill, D.A. 1992. Bird Census Technique. Academic press. 257 p. 
3. Bird ecology and conservation : a handbook of techniques / William J. Sutherland, Ian Newton, 

and Rhys E. Green. New York, NY : Oxford University Press, 2004. xv, 386 p. 
4. Boitani, L., Fuller, T.K. 2000. Research techniques in animal technology. Columbia university 

press. 442 p. 
5. Koskimas, P. Vaisanen, R.A. 1986. Monitoring bird populations. A manualo f Methods apllied 

in Finland. Univ. Of Helsinki, 143 p. 
6. Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., 

Dementavičius, D. 2006. Europos bendrijos svarbos gyvūnų rūių monitoringo metodikos. 
Paukščiai. – V.: Petro ofsetas. 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. V. 
2. Briedermenn L. 1982. Der Wildbestand - die grobe Unbekannte (Methoden der 

ildbestandsermittlung). Berlin, VEB Deutsches Landwirtschaftsverlag,  212 p. 
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3. Drobelis E. 1989. Miško plėšriųjų paukščių tyrimai (Metodinės rekomendacijos). V., 92 p. 
4. Kurlavičius, P. 2003. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti.  K.: - Lututė.  
5. Logminas V., Prūsaitė I., Virbickas J. 1982. Vadovas Lietuvos stuburiniams pažinti.- V., M. 
6. Padaiga P., Pėtelis K. 1995. Medžiojamųjų gyvūnų gausumo nustatymas bei sveikos gyvenamąja 

aplinka tyrimai. Kaunas. 
7. Pridnieks, J., Kuresoo, A., Kurlavičius, P. 1986. Рекомендации к орнитологическому 

мониторингу в Прибалтике. Riga, Zinatine. 66p. 
8. Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. – K.: 

Lututė. 
 
 
Anotacija anglų kalba: 
After completing the course of Birds and mammals research methodology the post graduate 
student should be aware on reasearch methods and be able to apply it in the field. Post graduate 
student should know general and specialized research methods, determine the sample size, 
design study plot distribution, evaluate environment, use necesary equipment and analyze the 
data.   
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: 
Prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Aprašą parengė: 
Prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: doc. dr. Janina Šepetienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Žydrūnas Preikša, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. lapkričio 
mėn. 06 d., 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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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M032 
Pavadinimas lietuvių kalba: Gyvūnų ekologija ir etologija 
Pavadinimas anglų kalba: Ecology and Ethology of Animals 
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 30 
Laboratoriniai darbai 16 
Konsultacijos 2 

Pasirengimas laboratoriniams darbams ir 
atsiskaitymui už juos 

10 

Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 60 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 

Suteikti būsimiems magistrams įvairiapusiškų žinių apie laukinių gyvūnų ekologiją ir 
etologiją. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
 Reikalingos bendrosios ekologijos ir miško žvėrių ir paukščių biologijos žinios. 
Dalyko studijų rezultatai: 

1. Žinos gyvūnų sąveikos su aplinka dėsningumus, susipažins su elgesio ypatumais bei 
problemomis, su kuriomis susiduria gyvūnai; 

2. Gebės įvertinti aplinkos veiksnių įtaką gyvūnams ir jų populiacijoms bei suvokti ryšius 
tarp bendrijų; 

3. Mokės savo žinias pritaikyti praktikoje analizuojant situacijas susijusias su gyvūnų 
ekologija ir elgsena; 

4. Modulis ugdo pagarbą gyvūnijai ir skatina siekti harmoningo sambūvio su gyvąja 
aplinka. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

5. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas; 
6. Studijų dalyko turinyje įvardintų žinių įsisavinimas; 
7. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei 

įgūdžiai. 
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1. Gyvūnų sąveikos su aplinka dėsningumai (3/4); 
2. Gyvūnų mitybos ekologija (2/3); 
3. Gyvūnų vandens-druskų ir dujų apytaka (2/3); 
4. Saulės energijos ir aplinkos temperatūros reikšmė gyvūnams (2/3); 
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5. Oro srovės ir slėgis (2/3); 
6. Substrato reikšmė gyvūnams (2/3); 
7. Biologiniai ciklai (2/3); 
8. Gyvūnų orientacija erdvėje (2/3); 
9. Gyvūnų populiacijų ekologija (3/5); 
10. Augalų ir gyvūnų bendrijų ekologija (2/3); 
11. Plėšrūnų ir jų aukų santykiai (2/3); 
12. Parazitai ir šeimininkai (2/3); 
13. Žmogaus veikla ir gyvūnija (2/3); 
14. Gyvūnų etologijos teoriniai pagrindai (3/4); 
15. Elgesio ontogenezė (2/3); 
16. Socialinis elgesys (3/5); 
17. Gyvūnų elgesio adaptacijos (2/3); 
18. Taikomoji etologija (2/3). 

   Laboratoriniai darbai: 
1. Paukščių aktyvumo priklausomybė nuo oro sąlygų ir paros laiko 
2. Gyvūno paros kelias žiemą 
3. Teritorijos sinantropiniai gyvūnai 
4. Gyvūno elgesio etochronograma 

Referato temos:  
1. Aplinkos veiksnių įtaka pasirinktos gyvūnų rūšies gausai 
2. Pasirinktos gyvūnų rūšies maisto įvairovė ir kaita priklausomai nuo gyvenamosios 

aplinkos 
3. Derliaus ir nederliaus metų įtaka žinduoliams ir paukščiams 
4. Sniego dangos įtaka Lietuvos gyvūnams 
5. Klimato šiltėjimo įtaka gyvūnams 
6. Gyvūnų orientacija erdvėje migracijų metu 
7. Plėšriųjų žinduolių teritorijos dydis ir jį įtakojantys veiksniai 
8. Lietuvos sinantropiniai paukščiai ir antropogeninės aplinkos įtaka jiems 
9. Bendrijose gyvenančių gyvūnų signalizacija 
10. Gyvūnų elgesio prognozė ir valdymas 
11. Gyvūnai statybininkai. Apsauginės konstrukcijos 
12. Medžioklės įtaka gyvūnams 
13. Miškų ūkio įtaka gyvūnams 

 
 
Dalyko studijų metodai: 

Paskaitos vyksta naudojant multmediją. Paskaitų metu vyksta diskusijos, aptariami 
konkretūs gyvūnų ekologijos ir etologijos pavyzdžiai. Šios diskusijos skatina magistrantų 
kūrybiškumą bei iniciatyvumą; bendravimas stiprina grupės poliarizaciją, išryškina motyvaciją 
studijuojamu dalyku. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Laboratoriniai darbai 0,3 1 savaitė prieš egzaminą 

Referatas 0,2 1 savaitė prieš egzaminą 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 

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

Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinos gyvūnų sąveikos su 
aplinka dėsningumus 

Žino naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 

Susipažins su elgesio 
ypatumais bei problemomis, 
su kuriomis susiduria 
gyvūnai 

Vizualizuotos paskaitos ir 
diskusijos aptariant aktualius 
klausimus ir konkrečius 
pavyzdžius 

Vertinama egzamino raštu 
metu 

Gebės įvertinti aplinkos 
veiksnių įtaką gyvūnams ir 
jų populiacijoms 

Geba analizuoti, 
sintetinti ir vertinti 
studijoms, mokslinei, 
profesinei veiklai ir 
naujovių diegimui 
reikalingus tyrimų 
duomenis, taikant 
tinkamus tyrimo ir 
rezultatų apibendrinimo 
metodus problemai, 
tyrimų hipotezei ar 
dėsningumams pagrįsti 

Suvoks ryšius tarp bendrijų 

Diskusijos užsiėmimų metu 
ieškant realių problemų 
sprendimo būdų 

Vertinama viso kurso ir 

visų atsiskaitymų metu 

Geba pritaikyti turimas 
studijuojamos srities 
žinias ir jomis remiantis 
rengti naujas priemones, 
reikalingas moksliniams 
tyrimams, studijoms, 
profesinei veiklai 
vykdyti arba naujovėms 
diegti nuolat kintančios 
aplinkos kontekste 

Mokės savo žinias pritaikyti 
praktikoje analizuojant 
situacijas susijusias su 
gyvūnų ekologija ir elgsena 

Laboratorinių darbų metu 
savarankiškai gilinant žinias 
ir analizuojant galimus 
rezultatus 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Gebės efektyviai diskutuoti 
gyvūnų ekologijos ir 
etologijos klausimais 

Diskusijos paskaitų metu 

Vertinama žodinio 
atsiskaitymo už 
laboratorinius darbus metu 

Geba pagrįsti 
inovatyvius sprendimus, 
suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo 
veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir 
aplinkai 

Modulis ugdo pagarbą 
gyvūnijai ir skatina siekti 
harmoningo sambūvio su 
gyvąja aplinka 

Visi aukščiau išvardinti 
metodai 

Vertinama viso kurso ir 
visų atsiskaitymų metu 
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Sinclair, A.R.E., Fryxell, J.M., Caughley, G. 2006. Wildlife ecology, conservation and 
management. Blackwell publishing. 469 p. 

2. Belova, O. 2001. Medžiojamųjų gyvūnų etologija. Kaunas: „Lututė“. 280 p. 
3. Bolen, E.G., Robins, W.L. 2003. Wildlife ecology and management. Prentice Hall. 634 p. 
4. Elton, C.S. 2001. Animal Ecology. Univ. Of Chicago Press. 209 p. 
5. Наумов, Н.П. 1963. Экология животных. Мocквa: "Высшая школа". 618 с. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
1. Braun, C.E. (ed.) 2005. Techniques for wildlife investigation and management. The 

Wildlife Society, USA. 974 p. 
2. Bagdonas, A. 1983. Zoopsichologija. Vilnius: „Mokslas“. 223 p. 
3. Raškauskas, V. 1991. Bendroji ekologija. Vilnius. 239 p. 
4. Kontrimavičius, V. (redkol. pirm.) 1990, 1991. Lietuvos fauna. Paukščiai. 1 ir 2 t. 

Vilnius: „Mokslas“. 366, 254 p. 
5. Kontrimavičius, V. (redkol. pirm.) 1988. Lietuvos fauna. Žinduoliai. Vilnius: „Mokslas“. 

295 p. 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: 
Lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: Lekt.dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė 
 
 
 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: doc. dr. Kęstutis Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: lekt. dr. Žydrūnas Preikša, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
 
Aprobuota instituto posėdyje Miško biologijos ir miškininkystės institute (2013 m. lapkričio 
mėn. 06 d., 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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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M013 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medžioklinė teriologija, ornitologija ir kinologija 
Pavadinimas anglų kalba: Game teriology, ornitology and cynology 
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 Pasiruošimas paskaitoms 20 
Pratybos 10 Pasirengimas pratyboms  10 
Seminarai 6 Pasirengimas seminarui 10 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 60 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamas studijų 

dalykų grupės 
„Medžioklėtyra“ dalykas 

 
Studijų dalyko tikslas:  

Suteikti būsimiems miškininkystės magistrams žinių apie medžiojamuosius žinduolius, 
paukščius bei medžioklinius šunis, jų naudojimu bei panaudojimu bei gautų rezultatų 
interpretacijos galimybes. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
Pageidautinos stuburinių gyvūnų biologijos bei medžioklėtyros žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  

1. Žinios apie medžiojamuosius žinduolius bei paukščius; 
2. Žinios apie medžioklinius šunis; 
3. Gebės praktikoje taikyti žinias apie medžiojamuosius žinduolius bei paukščius; 
4. Gebės kritiškai vertinti gyvūnų apskaitų teorines ir praktines naujoves, efektyviai veikti 

tokiomis aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų;  
5. Suvokia medžiojamųjų gyvūnų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, 

gerovei ir aplinkai. 

 

 
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;  
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Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 
1. Teriologijos, ornitologijos, kinologijos kaip mokso raida (3/1 ak.v.); 
2. Europos medžiojamoji teriofauna(12/6 ak.v.); 
3. Lietuvos medžiojamoji teriofauna (10/5 ak.v.); 
4. Europos medžiojamoji ornitofauna (14/7 ak.v.); 
5. Lietuvos medžiojamoji ornitofauna (11/5 ak.v.) 
6. Kūno ir kaukolės morfometriniai matavimai (4/2 ak.v.); 
7. Medžioklinių šunų parodos bei lauko bandymai (6/3 ak.v.). 

 
   Pratybos darbai: 

1. Gyvų bei sumedžiotų medžiojamųjų žvėrių rūšies, amžiaus bei elninių žvėrių atrankinės 
grupės nustatymas (4/4 ak.v.). 

2. Gyvų bei sumedžiotų medžiojamųjų paukščių rūšies, amžiaus nustatymas (4/4 ak.v.). 
3. Medžioklinio šuns veislės nustatymas (2/2 ak.v.). 

 
Dalyko studijų metodai:  

Paskaitos vyksta naudojant multmediją, gyvūnų ypatybės vizualizuojamos trumpais 
filmuotos medžiagos intarpais bei nuotraukomis. Dalį medžiagos studentai įsisavina 
savarankiškai bei perteikia kitiems prezentacijų metu. Pratybų metu mokomasi nustatyti gyvūnų 
rūšį, amžių, elninių žvėrių atrankinę grupę, šuns veislę. Seminaro metu pristatoma iš užsienio 
mokslinių straipsnių surinkta informacija apie atskirus gyvūnus. 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 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Įsisavinti šiuolaikinius ir 
adekvačius medžiojamųjų 
gyvūnų atpažinimo metodus 
 
 

Susipažins su medžiojamųjų 
paukščių ir žinduolių amžiaus 
nustatymo metodais 

Vizualizuotos paskaitos ir 
diskusijos ieškant realių 
problemų sprendimo. 

Vertinama egzamino raštu 
metu. 

Parinkti ir pritaikyti 
medžiojamųjų gyvūnų 
mokslinių tyrimų, rezultatų 
interpretavimo metodus  

Seminaro metu aptariant galimas 
tyrimo schemas bei jų galimus 
rezultatus. 

Vertinama seminaro metu. 

Geba analizuoti, sintetinti ir 
vertinti studijoms, 

mokslinei, profesinei 
veiklai ir naujovių diegimui 

reikalingus duomenis, 
taikant tinkamus tyrimo ir 

rezultatų apibendrinimo 
metodus problemai, tyrimų 

hipotezei ar dėsningumams 
pagrįsti 

Sugebės parinkti optimalius 
tyrimo metodus, apskaičiuoti 
reprezentatyvias tyrimų apimtis 
ir numatyti tyrimų vietas 

Pratybų metu aptariant galimas 
rūšių monitoringo schemas bei 
jų galimus rezultatus. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už pratybas metu. 
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Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Įvertins aplinkos 
charakteristikas, tinkamai 
apdoros gautus duomenis bei 
juos interpretuos 

 

Geba aiškiai ir 

argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 

specialistams ir kitiems 
asmenims 

Gebės kritiškai vertinti teorines 

ir praktines naujoves apie 
medžiojamuosius gyvūnu, 

efektyviai veikti tokiomis 
aplinkybėmis, kai stokojama 

išsamios informacijos bei 
instrukcijų. 

Geba pagrįsti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas 

moralinę atsakomybę už 
savo veiklos ir jos rezultatų 

poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 

raidai, gerovei ir aplinkai. 

Suvokia  medžiojaųjų paukščių 
ir žinduolių poveikį 
visuomeninei, ekonominei, 
kultūrinei raidai, gerovei ir 
aplinkai. 

Visi aukščiau išvardinti metodai 
Vertinama viso kurso ir visų 
atsiskaitymų metu 

 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. V. 
2. Navasaitis A., Pėtelis K 1998.  Medžioklė : vadovėlis aukšt. m-kloms; LŽŪU.  Kaunas : 

Lututė, 298, [1] p. : iliustr., [8] iliustr. lap.      
3. Šunys. Enciklopedija. 1 dalis. 1995. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 220 p. 
4. Šunys. Enciklopedija. 2 dalis. 1996. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, , 188 p. 
5. Kurlavičius, P. 2003. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti.  K.: - Lututė.  
6. Logminas V., Prūsaitė I., Virbickas J. 1982. Vadovas Lietuvos stuburiniams pažinti.- V., 

M 
7. Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. – 

K.: Lututė. 
 

  
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Bird ecology and conservation : a handbook of techniques / William J. Sutherland, Ian 
Newton, and Rhys E. Green. New York, NY : Oxford University Press, 2004. xv, 386 p. 

2. Masilionis K. 2002. Kinologija. I dalis. Vilnius, Vaga, 344 p. 
3. Paltanavičius, S. 1992. Pėdsekio vadovas. V.: Mokslas.  
4. Padaiga V. 1996.  Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai : Vadovėlis Lietuvos aukšt. m-

klų stud. V. : Žiburio l-kla, 212 p. : iliustr., lent. 1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas 
L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p.  
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5. Medžiojamųjų gyvūnų gausumo nustatymas bei gyvūnų sąveikos su gyvenamąja aplinka 
tyrimai : (Patarimai medžioklėtyros labor. ir praktikos darbams miškotyros ir miškų 
ekologijos spec. stud.) 1995.  / Parengė V. Padaiga, K. Pėtelis ; LŽŪA. Miškininkystės ir 
gamtos apsaugos kat..  Kaunas ; Noreikiškės,  20 p. : iliustr. 

6. Briedermenn L. 1982. Der Wildbestand - die grobe Unbekannte (Methoden der 
ildbestandsermittlung). Berlin, VEB Deutsches Landwirtschaftsverlag,  212 p. 

7. Drobelis E. 1989. Miško plėšriųjų paukščių tyrimai (Metodinės rekomendacijos). V., 92 
p. 

 
Anotacija anglų kalba: 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: 
Doc. dr. Kęstutis Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Aprašą parengė: 
Doc. dr. Kęstutis Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir 
ekologijos institutas. 
 
Aprobuota instituto posėdyje Miško biologijos ir miškininkystės institute (2014 m. sausio mėn. 
08 d., protokolo Nr. 14). 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2014 m. sausio 22 d., protokolo Nr. 1.  
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015 m. gruodžio 31 d.  
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Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMB M014 
Pavadinimas lietuvių kalba: Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas ir medžioklės ūkio 
produktyvumas 
Pavadinimas anglų kalba: Management of wild animals population and productivity of game 
properties 
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 Pasiruošimas paskaitoms 20 
Pratybos 10 Pasirengimas pratyboms  10 
Seminarai 6 Pasirengimas seminarui 10 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 60 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Miškininkystė Pasirenkamas studijų 
dalykų grupės 
„Medžioklėtyra“ dalykas 

 
Studijų dalyko tikslas:  

Suteikti būsimiems miškininkystės magistrams žinių apie laukinių laukinių gyvūnų 
populiacijas, jų tvarkymą bei medžioklės plotų produktyvumą, jo kėlimą. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms:  
 Pageidautinos stuburinių gyvūnų biologijos bei medžioklėtyros žinios. 
Dalyko studijų rezultatai:  

1. Žinios apie sausumos stuburinių gyvūnų populiacijas 
2. Žinios apie medžioklės ūkio produktyvumą 
3. Gebės praktikoje taikyti žinias apie sausumos stuburinių gyvūnų populiacijas, jų 

tvarkymą 
4. Gebės praktikoje taikyti žinias apie medžioklės plotų produktyvumo kėlimą 
5. Gebės kritiškai vertinti gyvūnų populiacijų teorines ir praktines naujoves, efektyviai 

veikti tokiomis aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų;  
6. Suvokia populiacijų tvarkymo bei medžioklės ūkio produktyvumo įtaką visuomeninei, 

ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
5. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas;  
6. Studijų dalyko turinyje įvardintų žinių įsisavinimas;  
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7. Pasirengimo bei dalyvavimo seminaruose kokybė;  
8. Studijų rezultatuose įvardinti pažintiniai, analitiniai ir kai kurie kiti gebėjimai bei įgūdžiai;  

 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos: 

1.Porakanopių žvėrių, kiškiažvėrių, graužikų, plėšriųjų žvėrių) populiacijų tvarkymas  (4/2 

ak.v.); 
 2. Vištinių, vandens ir pelkių, karvelinių, varninų paukščių populiacijų tvarkymas (4/2 
ak.v.); 
 3. Aklimatizacija, reaklimatizacija kaip produktyvumo kėlimo būdai. (4/2 ak.v.); 
 4. Atranka - kaip produktyvumo kėlimo būdas (4/2 ak.v.); 
 5. Medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos tvarkymas kaip  produktyvumo kėlimo 
būdas (4/2 ak.v.); 
 6. Teritorijos talpumo išsaugojimas ir kėlimas miškuose  (4/2 ak.v.); 
 7. Teritorijos talpumo išsaugojimas ir kėlimas laukuose (4/2 ak.v.); 
 8. Biotechninių priemonių reikšmė keliant medžioklės ūkio produktyvumą (4/2 ak.v.); 
 9. Biotechniniai įrenginiai, jų efektyvumas  (4/2 ak.v.); 
              10. Medžiojamųjų gyvūnų veisimas kaip produktyvumo kėlimo būdas (4/2 ak.v.); 
 . 
   Pratybos darbai: 
1. Kanopinių žvėrių kasmetinio naudojimo nustatymas (4/2 ak.v.); 
2. Kitų medžiojamųjų gyvūnų kasmetinio naudojimo nustatymas  (4/2 ak.v.); 
3. Biotechninių įrenginių ekonominio efektyvumo skaičiavimas (2/2 ak.v.); 
 
Dalyko studijų metodai:  

Paskaitos vyksta naudojant multmediją, gyvūnų ypatybės vizualizuojamos trumpais 
filmuotos medžiagos intarpais bei nuotraukomis. Dalį medžiagos studentai įsisavina 
savarankiškai bei perteikia kitiems prezentacijų metu. Pratybų metu mokomasi nustatyti gyvūnų 
naudojimą, biotechninių įrenginių efektyvumą. Seminaro metu pristatoma iš užsienio mokslinių 
straipsnių surinkta informacija apie populiacijų tvarkymą. 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 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  
Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Geba analizuoti, sintetinti ir 
vertinti studijoms, 
mokslinei, profesinei 
veiklai ir naujovių diegimui 
reikalingus duomenis, 
taikant tinkamus tyrimo ir 

Įsisavinti šiuolaikinius ir 
adekvačius medžiojamųjų 
gyvūnų populiacijų valdymo 
metodus 
 
 

Vizualizuotos paskaitos ir 
diskusijos ieškant realių 
problemų sprendimo. 

Vertinama egzamino raštu 
metu. 
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Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Susipažins su medžiojamųjų 
paukščių ir žinduolių 
aklimatizacija, 
reaklimatizacija, jų metodais 

Parinkti ir pritaikyti 
medžiojamųjų gyvūnų 
populiacijų įvertinimo metodus  

Seminaro metu aptariant galimas 
tyrimo schemas bei jų galimus 
rezultatus. 

Vertinama seminaro metu. 

Sugebės parinkti optimalius 
tyrimo metodus, apskaičiuoti 
reprezentatyvias tyrimų apimtis 
ir numatyti tyrimų vietas 

Įvertins aplinkos 
charakteristikas, tinkamai 
apdoros gautus duomenis bei 
juos interpretuos 

rezultatų apibendrinimo 
metodus problemai, tyrimų 
hipotezei ar dėsningumams 
pagrįsti 

 

Pratybų metu aptariant galimas 
rūšiųpopuliacijų valdymo 
schemas bei jų galimus 
rezultatus. 

Vertinama žodinio  
atsiskaitymo už pratybas metu. 

Geba aiškiai ir 

argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 

specialistams ir kitiems 
asmenims 

Gebės kritiškai vertinti teorines 

ir praktines naujoves apie 
medžiojamuosius gyvūnu, 

efektyviai veikti tokiomis 
aplinkybėmis, kai stokojama 

išsamios informacijos bei 
instrukcijų. 

Geba pagrįsti inovatyvius 

sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 

savo veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 

ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai. 

Suvokia  medžiojaųjų paukščių 
ir žinduolių poveikį 
visuomeninei, ekonominei, 
kultūrinei raidai, gerovei ir 
aplinkai. 

Visi aukščiau išvardinti metodai 
Vertinama viso kurso ir visų 
atsiskaitymų metu 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. V. 
2. Navasaitis A., Pėtelis K 1998.  Medžioklė : vadovėlis aukšt. m-kloms; LŽŪU.  Kaunas : 

Lututė, 298, [1] p. : iliustr., [8] iliustr. lap.      
3. Šunys. Enciklopedija. 1 dalis. 1995. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, 220 p. 
4. Šunys. Enciklopedija. 2 dalis. 1996. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijos leidykla, , 188 p. 
5. Kurlavičius, P. 2003. Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti.  K.: - Lututė.  
6. Logminas V., Prūsaitė I., Virbickas J. 1982. Vadovas Lietuvos stuburiniams pažinti.- V., 

M 
7. Ulevičius, A., Juškaitis, R. 2005. Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. – 

K.: Lututė. 
 

 Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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1. Bird ecology and conservation : a handbook of techniques / William J. Sutherland, Ian 
Newton, and Rhys E. Green. New York, NY : Oxford University Press, 2004. xv, 386 p. 

2. Masilionis K. 2002. Kinologija. I dalis. Vilnius, Vaga, 344 p. 
3. Paltanavičius, S. 1992. Pėdsekio vadovas. V.: Mokslas.  
4. Padaiga V. 1996.  Medžioklės ūkio biologiniai pagrindai : Vadovėlis Lietuvos aukšt. m-

klų stud. V. : Žiburio l-kla, 212 p. : iliustr., lent. 1. Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas 
L. 2003. Lietuvos kanopiniai žvėrys. Akstis, 216 p.  

5. Medžiojamųjų gyvūnų gausumo nustatymas bei gyvūnų sąveikos su gyvenamąja aplinka 
tyrimai : (Patarimai medžioklėtyros labor. ir praktikos darbams miškotyros ir miškų 
ekologijos spec. stud.) 1995.  / Parengė V. Padaiga, K. Pėtelis ; LŽŪA. Miškininkystės ir 
gamtos apsaugos kat..  Kaunas ; Noreikiškės,  20 p. : iliustr. 

6. Briedermenn L. 1982. Der Wildbestand - die grobe Unbekannte (Methoden der 
ildbestandsermittlung). Berlin, VEB Deutsches Landwirtschaftsverlag,  212 p. 

7. Drobelis E. 1989. Miško plėšriųjų paukščių tyrimai (Metodinės rekomendacijos). V., 92 
p. 

 
Anotacija anglų kalba: 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: 
Doc. dr. Kęstutis Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas 
 
 
Aprašą parengė: 
Doc. dr. Kęstutis Pėtelis, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: prof. dr. Gediminas Brazaitis, Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. Vitas Marozas, Aplinkos ir 
ekologijos institutas 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2014 m. 01 mėn. 08 d., protokolo Nr. 14). 
 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2014 m. sausio 22 d., protokolo Nr. 1 . 
Dalyko aprašas atestuotas iki. 2015 m. gruodžio 31 d. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMMM008 

Pavadinimas lietuvių kalba: Miško socialinė ekonomika 
Pavadinimas anglų kalba: Social economics in forestry 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 40 val. 
akivaizdiniu ir 20 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 12 Referatas 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas seminarui 10 
Seminaras 4 Pasirengimas egzaminui 40 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   

Iš viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suteikti žinių apie vertės santykių miško ūkyje ypatumus, gebėjimų taikyti miško produktų ir 
funkcijų vertinimo metodus, atsižvelgiant į miško sukuriamą ekonominę, ekologinę bei socialinę 
vertę. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Turi būti įsisavinti miško ekonomikos pagrindai pirmosios pakopos universitetinėse studijose. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Specialieji gebėjimai: 
- geba taikyti tinkamus metodus į rinką patenkantiems bei į ją nepatenkantiems miško 
produktams ir funkcijoms vertinti bei sugeba juos pritaikyti praktinei veiklai; 
- geba apibendrinti ekonomines ir socialines vertes, sukuriamas miško ūkyje; 
- geba įvertinti tiesioginių bei netiesioginių miško politikos priemonių poveikį miško ūkiniams 
sprendimams. 
Asmeniniai gebėjimai: 
Atsakingas požiūris į mišką, kaip daugialypės ekonominės, socialinės ir ekologinės vertės šaltinį. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

1. Studijų dalyko 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 praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
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4. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas. 
5. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40 val. (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu 16) 
Vertės santykiai miško ūkyje (4/2). 
Nepatenkančių į rinką miško funkcijų ir produktų ekonominis vertinimas. Sprendimų priėmimas 
daugiatiksliame miško ūkyje (4/4). 
Kaštų – naudos analizė. Alternatyviųjų kaštų vertinimo principai. Resursų ir produkcijos 
efektyviųjų kainų nustatymas (4/4). 
Valstybės dalyvavimas miško ūkyje. Miško politikos priemonės. Ekonominės miško politikos 
priemonės, jų taikymas (4/2). 
Miško ūkio įtaka regioninėms pajamoms ir užimtumui (4/2). 
Lietuvos miško ir miško ūkio reikšmė šaliai ir jos ūkiui (4/2). 
Pratybos: 12 (akivaizdiniu būdu 8 / nuotoliniu būdu 4) 
1. Į rinką nepatenkančių miško produktų ir funkcijų vertinimo metodų taikymas (4/4). 
2. Alternatyviųjų kaštų metodo taikymas nemedieninių miško funkcijų vertinimui (4/0). 
 
Referatų tematika:  
Miško produktų ir funkcijų ekonominio vertinimo metodų lyginamoji analizė.  
Seminaro tematika: Ekonominių miško politikos priemonių efektyvumo vertinimas 
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas išdėstomas paskaitose, kurios suskirstytos į 6 temas. Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama, naudojant skaitmeninį projektorių. Pratybų užduotys atliekamos kompiuterių 
klasėje, naudojant standartines skaičiuokles (MS Excel ar kitas), turinčias ekonominių ir 
finansinių funkcijų modulius. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 2x0,08 
Po kiekvieno darbo 
atlikimo 

Seminaras 0,14 Iki egzaminų sesijos 
Referatas 0,1 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu. 
Taikoma dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema. Egzaminui pateikiami sisteminio 
mąstymo reikalaujantys probleminiai klausimai ir praktinių problemų sprendimo užduotys. 
Referatai vertinami pagal pateiktos medžiagos naujumą, pateiktos problemos analizės išsamumą, 
apibendrinimų ir išvadų pagrįstumą. Seminarų metu vertinama pranešimų kokybė, aktyvumas 
diskusijose. 
 
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 

Geba pritaikyti turimas miškotyros 
mokslo žinias ir jomis remiantis 
rengti naujas priemones (technines, 

geba taikyti tinkamus 
metodus į rinką 
patenkantiems bei į ją 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant 

Taikoma dešimties balų 
kaupiamojo vertinimo 
sistema.. Referatai 
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Studijų programos rezultatai 
(siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

nepatenkantiems miško 
produktams ir funkcijoms 
vertinti bei sugeba juos 
pritaikyti praktinei veiklai 

geba apibendrinti 
ekonomines ir socialines 
vertes, sukuriamas miško 
ūkyje 

metodines, informacines, 
organizacines-vadybines), 
reikalingas moksliniams tyrimams, 
studijoms, profesinei veiklai 
vykdyti arba naujovėms diegti 
nuolat kintančios aplinkos 
kontekste 

geba įvertinti tiesioginių 
bei netiesioginių miško 
politikos priemonių 
poveikį miško ūkiniams 
sprendimams 

Geba pagrįsti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo veiklos ir jos 
rezultatų poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei raidai, 
gerovei ir aplinkai 

Atsakingas požiūris į 
mišką, kaip daugialypės 
ekonominės, socialinės ir 
ekologinės vertės šaltinį. 

multimedia įrangą 
ir auditorijos lentą. 
Paskaitų metu 
studentai įtraukiami 
į diskusijas 
pateikiant jiems 
klausimus. 

vertinami pagal pateiktos 
medžiagos naujumą, 
pateiktos problemos 
analizės išsamumą, 
apibendrinimų ir išvadų 
pagrįstumą. Seminarų 
metu vertinama 
pranešimų kokybė, 
aktyvumas diskusijose. 
 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 
Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai.- K.: Technologija, 2003. 
Mizaras S. Ekonominiai metodai miškų ūkyje.- K.: Lututė, 2002. 
Price C. The theory and application of forest economics.- Oxford, UK: Blacwell Ltd, 1989, 402 
p. 
Duerr W.A. Introduction to forest resource economics.- Mc Graw-Hill, Inc. International 
Editions, 1993. 
Klemperer W.D. Forest resourse economics and finance.- Mc-Graw-Hill, Inc., International 
editions, 1996. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
Mažeika J. Ir kt. Miško naudojimas ir logistika. .- K., 2008. 
Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika.- K., 1993. 
Miško žemių ekonominis vertinimas. V., 1975. 192 p. 
Gregory, G. R., 1987, Resource economics for foresters, New York, Wiley, cop., 477 p. 
Williams M.R.V. Decision - Making in Forest Management.- Research Studies Press LTD.- NY. 
1988. 
Miškų urėdijų veiklos rodikliai (kasmetiniai leidiniai). 
Lietuvos miškų ūkio statistika (kasmetiniai leidiniai). 
 
Anotacija anglų kalba. Annotation of the subject. 
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Aim of studies: to acquire knowledge on theoretical and practical principles of economic and 
social valuation of marketable and non - marketable forest products and forest sector as a whole. 
Objectives of studies: to get ability to evaluate forest products and functions weather they enter 
market or not; to get ability to apply methods of economic and social cost - benefit analysis in 
forest sector; to acquire knowledge on valuation of economic forest policy tools.  
Duration of studies: 6ECTS credits. 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
 
Aprašą parengė: G. Činga 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. L. Straigytė 
 
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 30 d. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMMM009 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ūkio apskaita ir komercija 
Pavadinimas anglų kalba: Accounting and commerce in forestry 
Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val.  (iš jų 45 
akivaizdiniu ir 15 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 6 
... iš jų nuotoliniu būdu 10 Pasirengimas seminarui 10 
Pratybos 12 Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymui 

už jas 
10 

... iš jų nuotoliniu būdu 3 Kontrolinis darbas 14 
Seminaras 4 Referatas 20 
Konsultacijos 2 Pasirengimas egzaminui 40 
Egzaminas 2   

Iš viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Privalomasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suteikti žinių apie ūkinės veiklos apskaitos miško įmonėje ypatumus, miško komercijos 
funkcionavimo principus ir esmę, o taip pat suformuoti ūkinių operacijų bei jų  apskaitos miško 
įmonėje praktinius gebėjimus. 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Bendrojo universitetinio lavinimo, studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų mokslų žinios. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 
- žino miško įmonių apskaitos ypatumus bei apskaitos organizavimo principus; 
- žino Lietuvos ir kaimyninių Europos šalių nenukirsto miško, apvaliosios, pjautosios ir smulkintosios 
medienos, pirkimo-pardavimo sandorių sudarymo tradicijas, tvarkas ir teisinius reikalavimus. 
Specialieji gebėjimai: 
Gebės dokumentuoti, apibendrinti, interpretuoti ir analizuoti miško įmonės apskaitos 
informaciją; 
Gebės priimti sprendimus dėl miško įmonės apskaitos metodų ir principų pasirinkimo; 
Gebės įvertinti bei naudoti miško įmonėms tinkamą ūkinės veiklos apskaitai skirtą kompiuterinę 
programinę įrangą; 
Gebės sudaryti nenukirsto miško, apvaliosios, pjautosios ir smulkintosios medienos koncesines, 
ilgalaikes ir trumpalaikes sutartis, aukcionus, veikti miško prekių biržose; 
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Gebės apskaičiuoti ir vertinti medienos transportavimo automobiliais, geležinkeliu, laivais ir 
sandėliavimo kaštus. 
Mokės analizuoti ir vertinti Lietuvos ir kaimyninių Europos šalių nenukirsto miško, apvaliosios, 
pjautosios ir smulkintosios    medienos, pirkimo-pardavimo sandorius; 
Mokės sudaryti žaliavinės medienos ir jos gaminių marketingo planus. 
Asmeniniai gebėjimai: 
Dalyko studijų metu ugdomas bei lavinamas studentų sisteminis mąstymas, kūrybiškumas, jų 
atsakingumas, diegiamos kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos. Diegiama mokymosi visą gyvenimą ir 
siekimo tobulėti nuostata bei požiūris į miško ūkinės veiklos apskaitą, kaip į neatskiriamą miško 
ūkio įmonės veiklos organizavimo komponentą. 
 
Dalyko turinys: 
Paskaitos 40 (akivaizdiniu būdu 30 / nuotoliniu būdu 10) 

1. Apskaitos samprata. Finansinė ir valdymo apskaita. Miško įmonių apskaitos ypatumai 
(2/0). 

2. Ilgalaikio turto apskaita miško įmonėse. Nusidėvėjimas ir amortizacija, jų skaičiavimo 
metodai. Trumpalaikio turto apskaita miško įmonėse. Atsargų įvertinimo metodai 
ypatumai (4/2). 

3. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita miško įmonėse. Išlaidų klasifikavimas ir 
apskaita miško įmonėse. Netiesioginių išlaidų paskirstymas ypatumai (2/0). 

4. Apskaitos tarnybos miško įmonėje organizavimas. Pagamintos produkcijos ir jos 
realizavimo apskaita miško įmonėse. Miško įmonių padalinių ataskaitos (2/2). 

5. Miško įmonės sąskaitų planas. Finansinė atskaitomybė. Finansinių rodiklių įvertinimas. 
Miško bei miško žemės vertė, jos nustatymo būdai (2/0). 

6. Miško prekių rūšys. Miško žemė, nenukirstas miškas, mediena, žievė, sakai, medžių 
sėklos-vaisiai, grybai, uogos, vaistiniai augalai, medžiojamieji gyvūnai, rekreacija, 
apsauginės funkcijos (4/2). 

7. Medienos ištekliai Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Prekyba miško žeme. Miško žemės 
rinka Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse (2/0). 

8. Prekyba nenukirstu mišku. Nenukirsto miško rinka Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. 
Prekyba apvaliąja, pjautąja, smulkintąja mediena, medienos ruošos, perdirbimo 
atliekomis ir žieve (4/2). 

9. Apvaliosios, pjautosios ir smulkintosios medienos kokybės standartai Lietuvoje ir 
kaimyninėse šalyse. Medienos sandėliavimo ypatumai (2/0). 

10. Medienos marketingo pagrindai. Prekybos marketingo samprata ir atsiradimo priežastys 
mažmeninės prekybos įmonių tipai, mažmeninės prekybos įmonių išdėstymas, 
asortimento politika, serviso politika, kainų politika, reklamos politika, marketingo 
kompleksas (2/0). 

11. Teisiniai medienos pirkimo-pardavimo sandorių pagrindai. Medienos transportavimo 
būdai, ir transportavimo sutarčių teisiniai pagrindai (2/2). 

12. Apvaliosios, pjautosios ir smulkintosios medienos eksportavimas. Tarptautiniai medienos 
pirkimo-pardavimo komerciniai sandoriai (2/0). 

 
Pratybos: 
1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos skaičiavimo metodai, jų taikymas. 
2. Miško įmonės atsargų įvertinimo metodai. 
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3. Miško įmonių apskaitoje naudojama programinė įranga. 
 
Referatų tematika:  
1. Miško įmonių komercinės veiklos ir naudojamų apskaitos dokumentų analizė. 
2. Teisinių aktų, reglamentuojančių miško ūkio komerciją ir apskaitą, apžvalga. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas išdėstomas paskaitose, kurios suskirstytos į 12 temų. Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama, naudojant skaitmeninį projektorių. Pratybų užduotys atliekamos kompiuterių 
klasėje, naudojant standartines skaičiuokles (MS Excel ar kitas), turinčias ekonominių ir 
finansinių funkcijų modulius. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
probleminiai klausimai, reikalaujantys analitinio ir sisteminio mąstymo. Vertinant atliktų pratybų 
užduočių rezultatus, panaudojama nuotolinio mokymo sistema MOODLE. Vertinimai atliekami, 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,2 Po kiekvieno darbo 
atlikimo 

Referatas 0,3 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu. 
 
 
 
 
Studijų programos rezultatų (siekinių) sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir 
studentų pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žinos miško įmonių 

apskaitos teorinius 

pagrindus bei praktinį 

apskaitos organizavimo 

principus bei esmę; 

Žinos Lietuvos ir 
kaimyninių Europos šalių 
nenukirsto miško, 
apvaliosios, pjautosios ir 
smulkintosios medienos, 
pirkimo-pardavimo 
sandorių sudarymo 
tradicijas, tvarkas ir 
teisinius reikalavimus. 

 

Paskaitos, pratybos, 
probleminis dėstymas, 
vaizdinės priemonės, 
situacijų analizė, diskusijos, 
literatūros analizė 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai į 
klausimus, diskusija. 

Geba pritaikyti turimas 
miškotyros mokslo 
žinias ir jomis 
remiantis rengti naujas 
priemones (technines, 
metodines, 
informacines, 
organizacines-
vadybines), reikalingas 
moksliniams 
tyrimams, studijoms, 
profesinei veiklai 
vykdyti arba 
naujovėms diegti 
nuolat kintančios 
aplinkos kontekste 

Mokėti dokumentuoti, 
apibendrinti, interpretuoti ir 
analizuoti miško įmonės 

Paskaitos ir pratybų darbai, 

literatūros analizė, referato 

Egzaminas ir pratybų 

užduoties vertinimas, 
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Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

apskaitos informaciją. 

Gebėti priimti sprendimus 
dėl miško įmonės apskaitos 
metodų ir principų 
pasirinkimo. 

Mokėti įvertinti bei naudoti 
miško įmonėms tinkamą 
ūkinės veiklos apskaitai 
skirtą kompiuterinę 
programinę įrangą. 

Žinoti pagrindinius teisinius 
aktus, reglamentuojančius 
miško įmonių apskaitą. 

rengimas, seminaras. referato ir dalyvavimo 

seminare vertinimas. 

Gebės sudaryti nenukirsto 
miško, apvaliosios, 
pjautosios ir smulkintosios 
medienos koncesines, 
ilgalaikes ir trumpalaikes 
sutartis, aukcionus, veikti 
miško prekių biržose; 

Gebės apskaičiuoti ir 
vertinti medienos 
transportavimo 
automobiliais, geležinkeliu, 
laivais ir sandėliavimo 
kaštus. 

Mokės analizuoti ir vertinti 
Lietuvos ir kaimyninių 
Europos šalių nenukirsto 
miško, apvaliosios, 
pjautosios ir smulkintosios    
medienos, pirkimo-
pardavimo sandorius; 

Geba pagrįsti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 
savo veiklos ir jos 
rezultatų poveikį 
visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai. 
 

Mokės sudaryti žaliavinės 
medienos ir jos gaminių 
marketingo planus. 

Paskaitos, aiškinimas, 
praktiniai darbai, referatas 

Pratybų pateikimas, 
atsakymai į klausimus, 
diskusija, referatas 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Mackevičius J. Apskaita. - V.: Mintis, 1994. 
Miškų urėdijų pavyzdinė apskaitos politika (www.gmu.lt) 
V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, Marketingas. Vilnius, "Baltic press", 2000. 470 p. 
Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение. M, Академия, 2004. 266p. 
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Europos standartai. Apvalioji mediena.Kokybės klasifikavimas LST EN 1927-1, LST EN 1927-
2, LST EN 1316-1, LST EN 1316-2, LST EN 1316-3. 
Papreckis B. Aiškinamasis medienos terminų žodynas. 
Tebėra A. Lietuvos pušynų prekingumas. Kaunas, 1985. 
Lietuvos standartai. Apvalioji mediena. Kokybės klasifikavimas LST 1609, LST 1778. 
Nordic Timber. Grading rules for pine and spruce sawn timber.    Stockholm,    Arbor   
publishing AB.1995. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mažeika J. Ir kt. Miško naudojimas ir logistika. .- K., 2008. 
Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą : vadovėlis / Povilas Vanagas ; Kauno 
technologijos universitetas. Kaunas :Technologija, 2009. 
Warren C., Fess P. Principles of financial and managerial accounting. South-Western Publishing 
Co. 1986. p.p. 2-107, 495-568. 
Helkamp J. G., Imdieke L.F., Smith R. E. Principles of accounting. - New York: John Wiley and 
sons, 1989. 
Saarman E., Veibri U. Puiduteadus. Estonian Society of Foresters. 2006. 560p. 
The Nature of Wood and Wood Products. CD-ROM, authored by Dr. Jim L. Bowyer, 
Department 
of Wood   and   Paper   Science,   University of Minnesota, and Ruth L. Smith, President, 
WebSmith, Inc. 
Eugene L. Bryan.BestPossible Profits: Guidebook for Forest Products Companies. 2003. 212p. 
Lipinš L. Stumbru racionala sagarumošana. LLU Meža izmantošanas katedra. APGADS, 
Liesma. 1999, 76 p. 
 
Anotacija anglų kalba: Accounting and commerce in forestry discipline aims to help student 
about advanced  knowledge in accounting and commerce of resources and processes involved. 
The common political situation and aspects of sustainability are stressed as crucial for successful 
implementation of the national and international goals.  
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojai: lekt.G. Činga, lekt. dr. J. Saladis, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: lekt. G. Činga, lekt. dr. J. Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas:   
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. dr. L. Straigytė 
 
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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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

Dalyko kodas: MEMMM010 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško įmonių ekonomika 
Pavadinimas anglų kalba: Economics of forest enterprises 
 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 40 val. 
akivaizdiniu ir 20 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 12 Referatas 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas seminarui 10 
Seminaras 4 Pasirengimas egzaminui 40 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   

Iš viso 60  100 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Privalomasis 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turėtų būti baigtos miško ekonomikos dalyko 
studijos pirmosios pakopos universitetinėse studijose. 
 
Dalyko studijų rezultatai: 
Žinios ir jų taikymas: 

1. Miško įmonių ypatumai dabartinėse situacijose. 
2. Pelno maksimizavimo miško įmonėje pagrindai. 
3. Miško įmonių veiklos planavimas. 
4. Inovacijos miško įmonėse. 
5. Konkurencijos, rizikos bei valstybinio reguliavimo miško įmonėse ypatumai. 
6. Miško įmonės veiklos ekonominių rodiklių taikymo specifika. 

 
Specialieji gebėjimai: 

1. Įvertinti situaciją miško įmonės naudojamų išteklių rinkoje bei jos įtaką įmonės veiklos 
rezultatams.  

2. Įvertinti miško įmonės gaminamos produkcijos rinkos situaciją, jos raidos tendencijas bei 
jų įtaką įmonės veiklos rezultatams. 

3. Įvertinti rizikos ir neapibrėžtumų įtaką miško įmonės veiklos rezultatams. 
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4. Pasirinkti optimalią miško įmonės naudojamų išteklių bei gaminamos produkcijos apimtį 
ir struktūrą. 

 
Bendrieji: 

1. Įgudimas įgytą žinojimą taikyti praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus. 
2. Gebėjimas nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo 

lauko teorines ir praktines naujoves. 
 
Vertybinės nuostatos: 

1. Socialiai orientuota ekonomika. 
2. Racionalus žmonių interesų derinimas su gamtos apsauga. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

6. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste. 
7. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis. 
8. Mokslinių ir praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
9. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas. 
10. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Dalyko turinys: 
 
Paskaitos: 40 (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu 16) 

1. Įmonės samprata. Miško įmonė (2/0). 
2. Pelno maksimizavimo pagrindai (4/2) 
3. Miško įmonės veiklos planavimas (4/2). 
4. Investavimo vertinimas miško įmonėje. Inovacijų ekonomika (6/4). 
5. Įmonės dydis ir jo poveikis ekonominiams veiklos rezultatams (4/4). 
6. Miško įmonės ekonominiai rodikliai. Rizika ir bankrotas. Valstybinis reguliavimas (4/4). 
 

Pratybos: 12 (akivaizdiniu būdu 8 / nuotoliniu būdu 4) 
1. Miškų ūkio darbų technologinės savikainos nustatymas (2/0). 
2. Nenukirsto miško kainos nustatymas (2/0). 
3. Miško įmonės pajamų planavimas (2/2). 
4. Miško įmonės pelningumo rodiklių nustatymas (2/2). 

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Žinių kontrolei taikomas testų metodas. Pratybų metu duodamas užduotis 
studentai atlieka savarankiškai, pristato savo rezultatus ir jie aptariami. Seminarų metu studentai 
pristato parengtus referatus. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Egzamino metu taip pat 
pateikiama praktinė užduotis. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,15 Po kiekvieno atlikto darbo 
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Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Referatas 0,15 Iki egzaminų sesijos  
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Žino  naujausias miškotyros 
mokslo krypties  teorijas, metodus 
ir technologijas, jų taikymo 
ypatumus sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, vykdant 
mokslinius tyrimus, diegiant 
naujoves 

Žino pelno maksimizavimo 
miško ir medienos įmonėse 
pagrindus. 
Žino konkurencijos, rizikos 
bei valstybinio reguliavimo 
miško ir medienos įmonėse 
ypatumus. 
Žino miško ir medienos 
įmonės veiklos ekonominių 
rodiklių vertinimo 
principus. 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant 
multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. 
Paskaitų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas pateikiant 
jiems klausimus. 

Taikoma dešimties 
balų kaupiamojo 
vertinimo sistema. 
Egzaminui pateikiami 
sisteminio mąstymo 
reikalaujantys 
probleminiai klausimai 
ir praktinių problemų 
sprendimo užduotys. 

Geba kurti laikmečio reikalavimus 
atitinkančias miško ūkio 
koncepcijas, strategijas bei 
programas, kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir daugiatikslio 
miškininkavimo problemas, 
kritiškai vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą patirtį. 

Geba įvertinti situaciją 
miško įmonės naudojamų 
išteklių rinkoje bei 
gaminamos produkcijos 
rinkos situaciją bei jų įtaką 
įmonės veiklos rezultatams. 
Geba įvertinti rizikos ir 
neapibrėžtumų įtaką miško 
ir medienos įmonės veiklos 
rezultatams. 
 
 

Pratybų metu 
duodamas užduotis 
studentai atlieka 
savarankiškai. 
Atliktas pratybų 
užduotis ir referatą 
pristato seminarų 
metu. 

Referatai vertinami 
pagal pateiktos 
medžiagos naujumą, 
pateiktos problemos 
analizės išsamumą, 
apibendrinimų ir 
išvadų pagrįstumą. 
Seminarų metu 
vertinama pranešimų 
kokybė, aktyvumas 
diskusijose. 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Price C. The theory and application of forest economics. Oxford, UK, 1989, 402 p. 
2. Davis L. S., Johnson K. N., Bettinger P., Howard T. Forest management. Fourth edition. 

Illinois, USA, 2005, 788 p. 
3. Klemperer W. D. Forest resources economics and finance. New York et al., 1996, 551 p. 
4. Duerr W. A. Forest resource economics. New York et al., 1993, 483 p. 
5. Žvinklys J., Vabalas E. Įmonės ekonomika. Mokomoji knyga. VVAM, Vilnius, 2006, 

367 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Bettinger P. et al. Forest management and planning. Amsterdam et al., 2009, 331 p. 
2. Gronskas V. Ekonominė analizė. Mokomoji knyga. KTU, Kaunas, 2008, 195 p. 
3. Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika. Kaunas, 1993, 153 p. 
4. Mizaras S. Ekonominiai metodai miškų ūkyje: planavimas, analizė, vertinimas. Kaunas, 

2002, 114 p. 
5. Vanagas P. Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą. Vadovėlis. KTU, 

Kaunas, 2009, 386 p. 
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Anotacija anglų kalba: Aim of studies: to acquire knowledge on theoretical and practical 
principles of profit maximization on the level of forest enterprise or forest holding. 
Objectives of studies: to get ability to evaluate factors determining profit maximization decisions 
on the level of forest enterprise as well as to choose the optimal decision. To get knowledge on 
risk and uncertainties impact on decisions on the enterprise level. Duration of studies: 5 credits. 
 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
 
Aprašą parengė: lekt. G. Činga 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. habil. dr. E. Riepšas 
 
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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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMMM011 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško ūkio valdymo teorija ir metodologija 
Pavadinimas anglų kalba: Theory and practice of forestry management 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 40 val. 
akivaizdiniu ir 20 val nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Komandinė užduotis 25 
... iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 8 Pasirengimas seminarui 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas egzaminui 55 
Seminaras 8   
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis: Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: pagilinti studentų teorines miško ūkio valdymo žinias, išmokti analizuoti 
miško ūkio valdymo santykius, įgyti teorinių miško ūkio valdymo žinių praktiniam taikymui, 
sprendžiant miškininkavimo problemas.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: turi būti išklausyti Miško valdymo ir Miško 
politikos pagrindų dalykai miškininkystės pirmosios pakopos universitetinėse studijose. 
Dalyko studijų pasiekimai: studijuodami šį dalyką studentai pagilina teorines miško ūkio 
valdymo žinias, išmoksta analizuoti miško ūkio valdymo santykius, įgyja teorinių miško ūkio 
valdymo žinių, kurias gali pritaikyti praktikoje, sprendžiant daugiatikslio miškininkavimo 
problemas.  
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 

4. Žino ir supranta specifines miško ūkio valdyme naudojamas sąvokas; 
5. Žino miško ūkio valdymo teorinius principus; 
6. Žino ir supranta miško ūkio valdymo praktinius aspektus. 

Specialieji gebėjimai: 
5. Geba identifikuoti ir kritiškai vertinti miško ūkio valdymo problemas; 
6. Geba apibūdinti ir analizuoti bendruosius miško ūkio valdymo principus; 
7. Geba kurti miško ūkio valdymo koncepcijas, strategijas bei programas; 
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Socialiniai gebėjimai: 
3. Geba aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems 

asmenims 
4. Geba kritiškai vertinti informaciją; 
5. Geba savarankiškai ir komandoje spręsti problemas; 
6. Geba operatyviai reaguoti į besikeičiančias sąlygas. 

Asmeniniai gebėjimai: 
1. Turi sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių, geba savarankiškai pasirinkti 

tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis tobulėti savarankiškai; 
2. Geba priimti inovatyvius sprendimus, suvokdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos 

ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Miško ūkio valdymo teorinių aspektų žinojimas, interpretavimas ir integravimas į 

miškininkystę. 
2. Gebėjimas identifikuoti, formuluoti, analizuoti miško ūkio valdyo problemas. 
3. Gebėjimas analitiškai, sistemiškai ir kritiškai analizuoti praktinius miško ūkio valdymo 

aspektus. 
4. Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje bei taikyti teorines žinias praktikoje. 
5.  Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 

Dalyko turinys: 
   Paskaitos 40 val.: (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu – 16): 

1. Miško ūkio filosofinis ir metodologinis pagrindai (1/1); 
2. Miško ūkis sisteminiu požiūriu (1/1) 
3. Miško ūkio funkcinė, institucinė ir organizacinė struktūra (2/2); 
4. Miško ūkio valdymo struktūra (2/2); 
5. Tikrovės (objektų ir subjektų) santykiai miško ūkio valdymo sistemose (2/1); 
6. Socialinių santykių samprata ir klasifikacija (2/1); 
7. Tarnybiniai santykiai, jų normalizavimo pagrindai (2/1); 
8. Vadovų santykiai su pavaldiniais (2/1); 
9. Asmeniniai vadovų kontaktai (2/1); 
10. Grupinis miško ūkio valdymas (2/1); 
11. Vadovų informacinis aprūpinimas (2/1);  
12. Kasdieniniai vadovų organizaciniai darbai (2/1); 
13. Vadovų darbo efektyvumas (2/2). 

Pratybos 16 val. (akivaizdiniu būdu 12 / nuotoliniu būdu – 4): 
7. Vadovų darbo laiko planavimo analizė (2); 
8. Kolektyvinių sprendimų priėmimo analizė (2); 
9. Verslo korespondencijos tvarkymo principai (2); 
10. Miško ūkio valdymo sprendimų analizė (2/2); 
11. Miško ūkio valdymo veiksmingumo vertinimo metodų analizė (4/2). 

Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedijos įrangą ir auditorijos rašomąją lentą. 
Paskaitų metu studentai įtraukiami į diskusijas individualiai arba pagal duotus klausimus 
grupelėmis. Pagal 3, 4 ir 13 šio dalyko paskaitų turinio temas studentai parengia pristatymus 
grupelėmis, po pristatymų organizuojamos diskusijos. Pratybų metu duodamos užduotys 
panaudojant realias situacijas. Studentai užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi 
rekomenduojama literatūra, pratybų aprašais, kompiuterine technika ir konsultuodamiesi su 
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dėstytoju kompiuterių klasėje. Studentai turi suformuluoti išvadas pagal atliktų užduočių 
rezultatus. Jie parengia atliktų rezultatų pateiktis naudojantis kompiuterinėmis programomis. 
Studentai atliktas užduotis pristato naudodamiesi multimedijos įranga. Studentui pristačius 
atliktą užduotį, kiti kolegos pateikia klausimus, organizuojama atliktos užduoties ir pristatymo 
diskusija. Dalis dalyko paskaitų ir pratybų atliekama nuotoliniu būdu. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus, taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai 
klausimai. Egzamino metu taip pat pateikiama praktinė užduotis (pagal pateiktus mokslinio 
tyrimo rezultatus reikia suformuluoti išvadas). Vertinami atliktų pratybų užduočių gauti 
rezultatai, kurie pateikiami atspausdinant darbo su kompiuterinėmis programomis lapus. 
Studentai turi atliktą darbą apginti, aptariant su dėstytoju gautus rezultatus. Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas atsižvelgiant į užduoties atlikimo, pristatymo, atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti kokybę. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų 
rezultatų vertinimo kriterijais. 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 
0,1 Po kiekvieno atlikto 

darbo 
Komandinės užduoties atlikimas ir atsiskaitymas 0,1 Iki egzaminų sesijos 
Seminaras 0,1 Semestro eigoje 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos 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 

Žino ir supranta specifines 
miško ūkio valdyme 
naudojamas sąvokas. 

Žino miško ūkio valdymo 
teorinius principus 

Žino naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties teorijas, metodus 
ir technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus miškų 
ūkio uždavinius, vykdant 
mokslinius tyrimus, 
diegiant naujoves 

Žino ir supranta miško 
ūkio valdymo praktinius 
aspektus 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama panaudojant 
multimedijos įrangą ir 
auditorijos rašomąją lentą. 
Paskaitų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas 
individualiai arba pagal duotas 
užduotis grupelėmis. Pagal 
parinktas temas studentai 
parengia pristatymus 
grupelėmis ar individualiai, 
keliamos diskusijos. 

Rašant kontrolinį darbą ir 
laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
klausimai ir probleminiai 
klausimai. 
Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į užduoties 
atlikimo, pristatymo, 
atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti 
kokybę. 
 
 

Geba identifikuoti ir 
kritiškai vertinti miško 
ūkio valdymo problemas 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus 
ir daugiatikslio 
miškininkavimo 

Geba apibūdinti ir 
analizuoti bendruosius 
miško ūkio valdymo 
principus 

Pratybų metu duodamos 
užduotys panaudojant realias 
situacijas. Studentai turi 
suformuluoti išvadas pagal 
atliktų užduočių rezultatus. 
Studentai atliktas užduotis 
pristato naudodamiesi 

Vertinami atliktų pratybų 
užduočių gauti rezultatai ir 
kritinė jų analizė, kuri 
pateikiami atspausdinant 
darbo su kompiuterinėmis 
programomis lapus. 
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Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą 
patirtį 

Geba kurti miško ūkio 
valdymo koncepcijas, 
strategijas bei programas 

multimedia įranga. 

Geba aiškiai, 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Geba kritiškai vertinti 
informaciją 

Geba savarankiškai ir 
komandoje spręsti 
problemas 

Geba prisiminti atsakomybę 
už savo ir pavaldžių 
darbuotojų veiklos kokybę 
vadovaudamasis profesine, 
moksline etika ir 
pilietiškumu 

Geba operatyviai reaguoti į 
besikeičiančias sąlygas 

Turi sisteminio ir 
strateginio mąstymo 
įgūdžių, geba 
savarankiškai pasirinkti 
tobulinimosi kryptį ir 
toliau lavintis tobulėti 
savarankiškai; 

Geba pagrįsti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 
savo veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai. 

Geba priimti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 
savo veiklos ir jos 
rezultatų poveikį 
visuomeninei, ekonominei, 
kultūrinei raidai, gerovei ir 
aplinkai. 

Studentai recenzuoja vieni 
kitų atliktas užduotis, jas 
pristato naudodamiesi 
multimedia įranga, o kiti 
kolegos pateikia klausimus ir 
organizuojamas parengto ir 
pristatymo aptarimas. 
Studentai užduotis atlieka 
savarankiškai ir komandose 
naudodamiesi programiniais 
paketais, pratybų aprašais ir 
konsultuodamiesi su dėstytoju. 

Vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant sugebėjimą 
dirbti komandoje, 
pristatymų, atsakymų į 
klausimus ir sugebėjimo 
diskutuoti kokybę. 
Vertinant dalyko 
pasiekimus taikoma 
dešimties balų kriterinė 
kaupiamojo vertinimo 
sistema 

 
Anotacija anglų kalba:  
The structure of subject: 6 ECTS, 160 h (40 of lectures (16 out of it using virtual learning environment), 8 of 
practicals (4 out of it using virtual learning environment), 8 of seminars, 2 of consultations, 2 of egzamination, 100 of 
self studies). The students should have been studied basic course of Forest Management bofore that.  
The students know and are able to use principles of of forest managent in pactise then the subject studies are 
completed. The knowledge of theorical aspects forest management are gained. The students know the specific 
definitions of management, also are capable to identify the problems regarding to forest management. The students 
are able to develop abilities to argue as well as fluently express their minds oraly and in written form, also they are 
able to study on their own continuously. Atitudes of creativity, responsibility, honestly and accuratnesess are further 
developed. 
The main topics are focused on discipline as following: 1) the philosophical and methodological principles of 
forestry; 2) foestry as the system; 3) the organizational structure of functions and institutions; 4) the structure of 
forest management; 5) the relations in forest management; 6) the basics of clasifications of the social relations; 7) 
the relations between managers and labour; 8) personality of manager; 9) Team managemet in forestry; 10) 
information gathering of manager; 11) dayily duties of the manager; 12) the effectivenes of manager work.  
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Decision methods for forest resource management. J. Buongiorno, J. Keith Gilless. San Diego, 

2003 
Forest management: regulation and valuation. K. P. Davis. New York, 1980 
Miško įmonių valdymo sistemos projektavimas: metodiniai patarimai. J.Mažeika. Akademija, 

2008 
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Miško naudojimo valdymas: laboratorinių darbų ir pratybų metodiniai patarimai. J.Mažeika. 
Akademija, 2008 

Vadybos pagrindai: vadovėlis. B. Martinkus. Šiauliai, 2010 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Aplinkos politika ir valdymas. Sud. I.Lazdinis. Vinius, 2008 
Darbo ir organizacinė psichologija. N.Chmiel. Kaunas, 2005 
Personalo valdyba organizacijos sistemoje. A.Stankevičienė, L.Lobanova. Vilnius, 2006 
Sprendimų priėmimo metodai viešajam valdymui: vadovėlis. B.Mikulskienė. Vilnius, 2011 
Vadyba kiekvienam. F.S.Butkus. Vilnius, 2008 
Forest strategy: strategic management and sustainable development for the forest sector. M. 

Gane. Springer, 2007 
Forest management: to sustain ecological, economic, and social value L. K. Davis et al. 

Waveland, 2005 
Žurnalai: 
Mūsų girios 
Vadovo pasaulis 
Verslo administravimas 
Forest Ecology and Management  
Internetinės prieigos: 
Aplinkos ministerijos tinklalapis www.am.lt 
Generalinės miškų urėdijos tinklalapis www.gmu.lt 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lektorius dr. Marius Kavaliauskas 
Aprašą parengė: Marius Kavaliauskas 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. Gintautas Činga 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: vyr. mokslo darb. dr. Jolanta Stankevičiūtė  
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 30 d.  
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMMM012  
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško logistika. 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Logistics 
Dalyko apimtis: 6ECSTS kreditai: 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui – 60 val. (iš jų 48 
akivaizdiniu ir 12 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui – 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 25 
... iš jų nuotoliniu būdu 12 Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymui 

už jas 
15 

Pratybos 16 Kontrolinis darbas 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas egzaminui 50 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams miško logistikos žinių apie logistikos rūšis, 
logistikos vystymosi veiksnius bei logistikos verslo plėtrą Lietuvoje aukštesnio lygmens žinių 
bei gebėjimų reikalingų, kurie reikalingi komandiniam darbui parengti bei tolesniam 
savarankiškam moksliniam tyrimui vykdyti. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę aukštosios 

matematikos, matematinės statistikos, geomatikos ir dendrometrijos dalykus. Turėtų būti baigtos 
pagrindinės universitetinio lavinimo studijos ir išugdyti analitinio mąstymo gebėjimai.  

 
Dalyko studijų rezultatai: 

Studento žinios ir supratimas: 
Žinos apie logistikos mokslą, jos istoriją ir klasifikavimą, bei pritaikomumą įvairiose pramonės 
šakose, vystymąsi ir plėtrą Lietuvoje bei pasaulyje.       

 
Gebėjimai ir įgūdžiai:  

Specialieji: 
Gebės kurti, pritaikyti bei naudoti optimizavimo bei simuliacinius modelius pritaikytus medienos 
ruošai, miško technikos naudojimui bei medienos apdirbimo pramonei; 
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Bendrieji: 
Gebės įvertinti egzistuojančias logistikos sistema bei atlikti rezultatų, gautų pritaikius 
simuliacinius bei optimizavimo modelius, analizę.  
 
Vertybinės nuostatos. Dalyko studijų metu ugdomas bei lavinamas studentų sisteminis 
mąstymas, kūrybiškumas, jų atsakingumas, diegiamos kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos. 
Diegiama mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti nuostata. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
Logistikos sąvokų žinojimas, ryšių, privalumų ir trūkumų lyginant įvairias logistikos sistemas 
žinojimas. Gebėjimas diskutuoti apie miško logistikos situaciją ir problemas, sąryšius su kitais 
miškotyros mokslų dalykais. 
Gebėjimas iškelti problemą ir suformuluoti mokslinę hipotezę, susijusią su miško logistikos 
uždaviniais bei problemomis, parengti tyrimo metodiką bei atlikti tyrimo darbus. Gebėjimas 
remtis logistikos moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos cituoti.  
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40 val. 
1. Logistikos mokslo raida (4/1 val.). 
2. Logistikos terminai ir apibrėžimai (4/1 val.). 
3. Logistinių sistemų klasifikavimas (6/2 val.). 
5. Logistikos strategija ir planavimas (6/2 val.). 
6. Transportavimas (4/1 val.). 
7. Sandėliavimas (4/1 val.). 
8. Logistikos ekonomika ir pridėtinės vertės kūrimas (6/2 val.). 
9. Logistikos mokslo pritaikymo pavyzdžiai miškų sektoriuje (6/2 val.). 
 
Pratybos: 16 val. 
Objekto parinkimas ir preliminarus įvertinimas (2 val.).     
Problemos formulavimas ir hipotezių iškėlimas (2 val.).     
Duomenų rinkimas ir pirminis apdorojimas (2 val.).     
Matimatinės statistinės analizės taikymas darbe (2 val.).     
Išvadų formulavimas (2/1 val.).     
Išvadų formulavimas ir darbo apiforminimas (2/1 val.). 
Pranešimo paruošimas ir pristatymas (4/2 val.).     
     
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Žinių kontrolei taikomas kontrolinio darbo metodas. Pratybų metu duodamas 
užduotis studentai atlieka savarankiškai, pristato savo rezultatus ir jie aptariami. Įdėjų 
generavimo metodai (kolektyvinis naujų idėjų svarstymas ir kt.). Paskaitų konspektų pateikimas 
studentams. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
probleminiai klausimai, reikalaujantys analitinio ir sisteminio mąstymo. Vertinant atliktų pratybų 
užduočių rezultatus, panaudojama nuotolinio mokymo sistema MOODLE. Vertinimai atliekami, 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Kontrolinis darbas 0,2 Iki egzaminų sesijos 
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Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,3 Po kiekvieno atlikto darbo 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, metodus 
ir technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus miškų 
ūkio uždavinius, vykdant 
mokslinius tyrimus, 
diegiant naujoves 

Turės bendrąjį supratimą apie 
logistikos mokslą, jos istoriją ir 
klasifikavimą, bei pritaikomumą 
įvairiose pramonės šakose, vystymąsi 
ir plėtrą Lietuvoje bei pasaulyje.       
 

Paskaitos, pratybos, 
probleminis 
dėstymas, vaizdinės 
priemonės, situacijų 
analizė, diskusijos, 
literatūros analizė 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai į 
klausimus, diskusija 

Gebės kurti, pritaikyti bei naudoti 
optimizavimo bei simuliacinius 
modelius pritaikytus medienos 
ruošai, miško technikos naudojimui 
bei medienos apdirbimo pramonei; 

Paskaitos, 
aiškinimas, 
praktiniai darbai, 
referatas 

Pratybų pateikimas, 
atsakymai į klausimus, 
diskusija, referatas 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus 
ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą 
patirtį 

Gebės įvertinti egzistuojančias 
logistikos sistema bei atlikti 
rezultatų, gautų pritaikius 
simuliacinius bei optimizavimo 
modelius, analizę.  

Paskaitos, pratybos, 
probleminis 
dėstymas, vaizdinės 
priemonės, situacijų 
ir litaratūros analizė, 
diskusijos 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai į 
klausimus, diskusija 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Cristopher M., 2007. Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. Vilnius: Eugrimas. 297 
psl. 

2. Puška T. Materialinių vertybių judėjimas. Kas tai? // Vadovo pasaulis.-1999.- Nr.11.- 
P.34-41 
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3. Čepinskis J. Logistika, jos struktūros ir subsistemos.// Organizacijų vadyba: Sisteminiai 
tyrimai.- 1996.-Nr.3.-P.37-45 

4. Užpalis K. Logistika – prekių judėjimo valdymas.// Liaudies ūkis 1.- 1990.- Nr.3.- P.21-
23 

5. Tarptautinių žodžių žodynas.- Vilnius, 1985.- 294 p. 

6. Ronald H. Ballou Business Logistics Management.- Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1992.- 688p. 

 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
Lehtonen H. 1999. Supply chain development in process industry. Acta Polytechnica 
Scandinavica IM No. 4. 
Fisher M. L. 1997. What is the right supply chain for your product? Harward Business Rewiev 
1997, 2:105-116. 
Forrester J. W. 1958. Industrial Dynamics. MIT Press, Cambridge, MA, 1961: 497 p. 
Heinemann  H. R.  2000.  Business  process  re-engineering  – a  framework  for  designing 
logistics  systems  for wood procurement. In: Sjostrom, K. (ed.), 1st  World Symphosium on 
Logistics in Forest Sector. Helsinki 2000: 269-287. 
Hameri A.P. and Nikkola J. 1999. Demand amplifications in supply chains of mills close to and 
far from main markets. Paper and timber journal. 1999, Vol81/No.6: 434-438. 
Carlsson, D & Rönnqvist M 1998. Tactical planning of forestry transportation with respect to 
backhauling. LiTH-MAT-R-1998-13. 
Puodziunas M. and Fjeld D. 2002. Evaluation of supply chain strategies in Lithuanian forest 
enterprises: a case study. Baltic Forestry, 2002, Vol 8/No.2: 64-70. 
Eriksson, J., M. Rönnqvist. 2003. Transportation and route planning. Akarweb – a web-based 
planning system. Proceedings of 2nd Forest Engineering Conference. Sweden (2003) 48-57.   
Haartveit, E & D Fjeld 2000. Interregional variations in transport net geometry – an analysis of 
wood procurement areas for norwegian sawmills. In: Sjöström, K (ed) Logistics in the forest 
sector. Timber Logistics Club, Helsinki 2000 165-188. 
Fowler A. 1999. Feedback and feedforward as systematic frameworks for operations control. 
Internatonal Journal of Operations & Production Management, Vol.19/No. 2 1999: 182-204. 
Karanta, I, Jokinen, O Mikkola, T, Savola, J, Bounsaythip,C 2000. Requirements for a vehicle 
routing and scheduling system in timber transport. In: Sjöström, K. (ed) 2000. Logistics in the 
forest sector. Timber Logistics Club. Helsinki (2000) 235-251. 
Arnas P.O. 2003. The uses of object oriented methods in logistics and transportation research 
object oriented methods. 
Wache I.1998. Object-oriented modeling of material flow controls. Journal of Materials 
Processing Technology Conference, 1998, Vol 76(1-3): 227-232. 
 
Anotacija anglų kalba: Forest Logistics discipline aims to help student about advanced  
knowledge in science and development of logistics in the Lithuania and abroad as well as  the 
processes involved.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
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Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): 
Aprašą parengė: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: Lekt. D.Vitunskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto arba Universiteto metodinės komisijos skirtas 
recenzentas: Dr. K. Pėtelis 

 
Aprobuota instituto posėdyje:  
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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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMMM013 
Pavadinimas lietuvių kalba: Medienos ruošos ekonomika ir darbų organizavimas 
Pavadinimas anglų kalba: Economics and organization of timber harvesting 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 40 val. 
akivaizdiniu ir 20 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 12 Referatas 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas seminarui 10 
Seminaras 4 Pasirengimas egzaminui 40 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   

Iš viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: 
Suteikti žinių apie medienos ruošos ekonomiką, gebėjimus naudoti šiuolaikinius ekonominio 
vertinimo metodus medienos ruošos procesui vertinti, organizuoti medienos ruošos darbus miško 
įmonėje. 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: 
Turi būti įgytos miško ekonomikos žinios pirmosiosios pakopos universitetinėse studijose. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 
Pagilina žinias apie Lietuvos miško sektoriaus medienos išteklių ekonominį potencialą, 
medienos ūkio šakos ekonominius - finansinius ypatumus, medienos ruošos gamybos procesą, jo 
metu naudojamus gamybos veiksnius, gamybos kaštus, kainodarą, mokesčius, valstybinių ir 
privačių medienos ruošos subjektų santykius su valstybės biudžetu, gamybos proceso 
organizavimą medienos ruošos įmonėse, darbo užmokesčio organizavimą, veiklos planavimą, 
medienos ruošos darbų organizavimo ypatumus, medienos ruošos darbų apskaitą. 
Specialieji gebėjimai: 
Geba taikyti šiuolaikinius ekonominius metodus medienos ruošos proceso vertinimui, 
alternatyvių medienos ruošos sprendimų formavimui ir pagrindimui.  
Socialiniai gebėjimai: 
Geba gerai organizuoti medienos ruošos darbus miško įmonėje. 
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Asmeniniai gebėjimai: 
Atsakingas požiūris į mišką, kaip daugialypės ekonominės, socialinės ir ekologinės vertės šaltinį. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

11. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste. 
12. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis. 
13. Mokslinių ir praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
14. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas. 
15. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40 (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu 16) 
Medienos ruošos kaip miško ūkio šakos ypatumai (2/1). 
Lietuvos miško sektoriaus medienos ištekliai ir jų ekonominis potencialas (2/1). 
Ekonominiai - finansiniai medienos ruošos sektoriaus funkcionavimo pagrindai (2/1). 
Planavimas medienos ruošoje (2/1). 
Gamybos veiksniai medienos ruošos sektoriuje (2/1). 
Gamybos kaštai medienos ruošoje, jų klasifikavimas (2/2). 
Medienos ruošos įmonių mokami mokesčiai, jų įtaka įmonių sprendimams ir veiklos rezultatams 
(2/1). 
Gamybos procesas medienos ruošoje ir jo organizavimas (2/2). 
Gamybos ciklas medienos ruošoje, jo ypatumai (2/1). 
Darbo organizavimo pagrindai medienos ruošoje (2/2). 
Darbo užmokesčio organizavimas (2/1). 
Apskaita ir atskaitomybė medienos ruošos įmonėje (2/2). 
Pratybos: 12 (akivaizdiniu būdu 8 / nuotoliniu būdu 4) 
1. Darbo laikų sąnaudų tyrimas ir vertinimas medienos ruošos procese (2/0). 
2.. Darbo užmokesčio apskaičiavimo metodų taikymas medienos ruošoje (2/0). 
3. Medienos ruošos darbų organizavimo ūkiniu ir rangos būdais vertinimas ir palyginimas (2/2). 
4. Medienos ruošos įmonės veiklos finansinių rodiklių apskaičiavimas ir vertinimas (2/2). 
 
Referato ir seminaro tematika:  
Pasirinktos medienos ruošos įmonės finansinių rezultatų analizė. 
Seminaro tematika : „Pelno maksimizavimo sprendimai medienos ruošos įmonėje“. 
 
Dalyko studijų metodai:  
Teorinis dalyko kursas išdėstomas paskaitose, kurios suskirstytos į 12 temų. Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama, naudojant skaitmeninį projektorių. Pratybų užduotys atliekamos kompiuterių 
klasėje, naudojant standartines skaičiuokles (MS Excel ar kitas), turinčias ekonominių funkcijų 
modulius. Nuotoliniu būdu studijos vykdomos, pateikiant papildomą paskaitų medžiagą bei 
individualias pratybų užduotis.  
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybos 0,15 Po kiekvieno darbo 
atlikimo 

Referatas 0,15 Iki egzaminų sesijos 
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Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Seminaras 0,1 Iki egzaminų sesijos 
Egzaminas 0,6 Egzaminų sesijos metu. 
 
Taikoma dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema. Egzaminui pateikiami sisteminio 
mąstymo reikalaujantys probleminiai klausimai ir praktinių problemų sprendimo užduotys. 
Referatai vertinami pagal pateiktos medžiagos naujumą, pateiktos problemos analizės išsamumą, 
apibendrinimų ir išvadų pagrįstumą. Seminarų metu vertinama pranešimų kokybė, aktyvumas 
diskusijose. 
 
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 

Žino  naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties  teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 
vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 

Pagilina žinias apie 
Lietuvos miško 
sektoriaus medienos 
išteklių ekonominį 
potencialą, medienos 
ūkio šakos 
ekonominius – 
finansinius ypatumus, 
medienos ruošos 
gamybos procesą, jo 
metu naudojamus 
gamybos veiksnius, 
gamybos kaštus, 
kainodarą, mokesčius, 
valstybinių ir privačių 
medienos ruošos 
subjektų santykius su 
valstybės biudžetu, 
gamybos proceso 
organizavimą 
medienos ruošos 
įmonėse, darbo 
užmokesčio 
organizavimą, veiklos 
planavimą, medienos 
ruošos darbų 
organizavimo 
ypatumus, medienos 
ruošos darbų apskaitą. 

Paskaitų medžiaga vizualizuojama 
panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Paskaitų metu 
studentai įtraukiami į diskusijas 
pateikiant jiems klausimus. 

Taikoma dešimties balų 
kaupiamojo vertinimo 
sistema. Egzaminui 
pateikiami sisteminio 
mąstymo reikalaujantys 
probleminiai klausimai ir 
praktinių problemų 
sprendimo užduotys. 
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Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

Geba pritaikyti turimas 
miškotyros mokslo 
žinias ir jomis remiantis 
rengti naujas priemones 
(technines, metodines, 
informacines, 
organizacines-
vadybines), reikalingas 
moksliniams tyrimams, 
studijoms, profesinei 
veiklai vykdyti arba 
naujovėms diegti nuolat 
kintančios aplinkos 
kontekste 

Geba taikyti 
šiuolaikinius 
ekonominius metodus 
medienos ruošos 
proceso vertinimui, 
alternatyvių medienos 
ruošos sprendimų 
formavimui ir 
pagrindimui.  
 

Geba prisiminti 
atsakomybę už savo ir 
pavaldžių darbuotojų 
veiklos kokybę 
vadovaudamasis profesine, 
moksline etika ir 
pilietiškumu 

Geba atsakingai 
organizuoti medienos 
ruošos darbus miško 
įmonėje 

Geba pagrįsti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 
savo veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai. 

Atsakingas požiūris į 
mišką, kaip 
daugialypės 
ekonominės, socialinės 
ir ekologinės vertės 
šaltinį 

Pratybų metu duodamas užduotis 
studentai atlieka savarankiškai. 
Atliktas pratybų užduotis ir 
referatą pristato seminarų metu. 

Referatai vertinami pagal 
pateiktos medžiagos 
naujumą, pateiktos 
problemos analizės 
išsamumą, apibendrinimų ir 
išvadų pagrįstumą. 
Seminarų metu vertinama 
pranešimų kokybė, 
aktyvumas diskusijose. 

 
 
 
Anotacija anglų kalba: 
Economics and organisation of timber harvesting  
Timber resources and economic potential of Lithuanian forest sector. Economic – financial 
principles of functioninf of timber harvesting activity. Economic reasoning of forest harvesting 
decisions. Planning of timber harvesting. Production factors in timber harvesting. Costs of 
production. Taxes applied to timber harvesting entities. Operational process in timber harvesting. 
Organization of labor and wages. Accounting and in timber harvesting. 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai.- K.: Technologija, 2003. 
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Mizaras S. Ekonominiai metodai miškų ūkyje.- K.: Lututė, 2002. 
Williams M.R.V. Decision - Making in Forest Management.- Research Studies Press LTD.- NY. 
1988. 
Duerr W.A. Introduction to forest resource economics.- Mc Graw-Hill, Inc. International 
Editions, 1993. 
Klemperer W.D. Forest resourse economics and finance.- Mc-Graw-Hill, Inc., International 
editions, 1996. 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
Mažeika J. Ir kt. Miško naudojimas ir logistika. .- K., 2008. 
Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą : vadovėlis / Povilas Vanagas ; 
Kauno technologijos universitetas. Kaunas :Technologija, 2009. 
Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika.- K., 1993. 
Miško žemių ekonominis vertinimas. V., 1975. 192 p. 
Miškų urėdijų veiklos rodikliai (kasmetiniai leidiniai). 
Lietuvos miškų ūkio statistika (kasmetiniai leidiniai). 
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
 
Aprašą parengė: G. Činga 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. habil. dr. E. Riepšas 
 
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 30 d. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 
Dalyko kodas: MEMMM014 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miško bioenergetika. 
Pavadinimas anglų kalba: Forest Bioenergetics 
Dalyko apimtis: 6ECSTS kreditai: 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui – 60 val. (iš jų 48 
akivaizdiniu ir 12 nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui – 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 13 
... iš jų nuotoliniu būdu 8 Pasirengimas pratyboms ir atsiskaitymui 

už jas 
12 

Pratybos 16 Kontrolinis darbas 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas egzaminui 55 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Suteikti studentams miško bionergetikos žinių apie biomasės 
išteklius, jų vertinimą, biomasės kuro konversiją, skirtumus lyginant su iškastinio kuro šaltiniais, 
bei šio kuro ruošos ir naudojimo poveikį aplinkai aukštesnio lygmens žinių bei gebėjimų 
reikalingų tolesnėms savarankiškoms studijoms. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę fizikos, chemijos, 

ekologijos ir dendrometrijos dalykus pirmosios pakopos universitetinėse studijose.  
 
Dalyko studijų rezultatai: 

Žinios ir jų taikymas: 
- Žinos biokuro žaliavų šaltinius, jų potencialą, aplinkosauginę ir ekonominę naudą bei 
naudojimo perspektyvas; 
- Žinos biokuro ir biodegalų gamybos šiuolaikines technologijas. 

 
 

Specialieji gebėjimai: 
- gebės vertinti biokuro ir jo žaliavų chemines, fizines bei energetines savybes bei miško ir 
žemės ūkio biokuro skirtumus; 
- mokės atlikti teorinį, techninį bei ekonominį biokuro iš miško biomasės gamybos įvertinimą 
medyno lygmenyje; 
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- gebės nustatyti biokuro žaliavų potencialą, taikydamas matematinius modelius, dalyvauti 
vykdant energetinės biomasės ruošos ir biokuro gamybos projektus; 
- gebės vertinti biokuro žaliavų ruošos ir biokuro gamybos technologijas ir jas taikyti. 
 
Asmeniniai gebėjimai: 
- gebės surasti, pasirinkti bei naudotis moksliniais informacijos šaltiniais apie biomasės ir 
bioenergijos išteklius ir jų panaudojimą, juos atsirinkti, sisteminti, vertinti ir pritaikyti praktinėje 
savo veikloje. 
- sisteminis mąstymas, kūrybiškumas, atsakingumas, kruopštaus ir sąžiningo darbo nuostatos.  
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

- Bioenergetikos sąvokų žinojimas, ryšių, privalumų ir trūkumų lyginant su iškastinio kuro 
šaltiniais žinojimas; 

- Gebėjimas diskutuoti apie miško bioenergikos situaciją ir problemas, sąryšius su kitais 
miškotyros mokslų dalykais; 

- Gebėjimas iškelti problemą ir suformuluoti mokslinę hipotezę, susijusią su miško 
bioenergetikos uždaviniais bei problemomis, parengti tyrimo metodiką bei atlikti tyrimo 
darbus; 

- Gebėjimas remtis bioenergetikos moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos 
cituoti.  

Dalyko turinys: 
Paskaitos: 42 val. 
1. BIOMASĖS ENERGETIKOS POTENCIALAS IR REIKŠMĖ. Mineralinių ir natūraliųjų 
energijos šaltinių ištekliai, panaudojimas ir perspektyvos. Energijos sąnaudos. Energetika ir 
aplinkos tarša. Biomasės energijos rūšys, ištekliai ir savybės. Biomasės energetikos plėtra ES ir 
Lietuvoje. Biokuro ir biodegalų gamybos teisinė ir politinė aplinka (6/1 val.). 
2. MIŠKO BIOMASĖS ENERGETIKA. Cheminės ir fizinės miško energetinės biomasės 
savybės. Mediena ir jos atliekos bei jų energetinė vertė. Medienos ir energetinės biomasės ruoša: 
surinkimas, transportavimas, saugojimas, paruošimas biokuro gamybai (8/2 val.). 
3. KIETASIS BIOKURAS. Kietojo kuro žaliavų šaltiniai. Biokuro rūšys (malkos, granulės, 
briketai, medžio anglis), jų struktūriniai ypatumai, fizinės, cheminės, mechaninės ir šiluminės 
savybės. Žaliavos paruošimo ir biokuro gamybos technologiniai procesai. Biokuro panaudojimo 
technologijos: deginimas, pirolizė, dujinimas. Biokuro katilinės ir elektrinės. Įvairių faktorių 
įtaka kuro šiluminingumui (8/2 val.). 
4. BIODEGALAI. Biodegalų rūšys ir jų charakteristikos. Biodegalų gamybos žaliavos ir 
gamybos technologijos. Biodegalų kokybės rodikliai. Biodegalų panaudojimas (dyzeliniuose ir 
Otto varikliuose) ir eksploatacinės savybės (6/1 val.). 
5. ENERGETINĖS BIOMASĖS RUOŠOS IR BIOKURO GAMYBOS EKONOMIKA (6/1 
val.). 
6. MIŠKO ENERGETIKOS POVEIKIO APLINKAI ĮVERTINIMAS. Biodegalų ir biokuro 
gamybos bei panaudojimo energetinis įvertinimas. Degimo dujų emisijos ir jų palyginimas su 
mineralinių degalų ir kuro emisijomis. Teršalų mažinimo būdai. Biokuro, biodegalų ir bioalyvų 
biologinis suirimas (6/1 val.). 
 
 
Pratybos: 16 val. (Viso/nuotolinės studijos) 
Biokuro gamybos objekto parinkimas ir preliminarus įvertinimas (2/0 val.).     
Analizuojamos problemos formulavimas ir hipotezių iškėlimas (2/0 val.).     
Duomenų rinkimas apie objektą ir pirminis apdorojimas (4/2 val.).     
Tyrimo išvadų formulavimas (3/1 val.).     
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Darbo apiforminimas (3/1 val.). 
Pranešimo paruošimas ir pristatymas (2/0 val.).     
     
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedijos įrangą ir 
auditorijos lentą. Žinių kontrolei taikomas koliokviumo metodas. Pratybų metu duodamas 
užduotis studentai atlieka savarankiškai, pristato savo rezultatus ir jie aptariami. Paskaitų 
konspektų pateikimas studentams. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
probleminiai klausimai, reikalaujantys analitinio ir sisteminio mąstymo. Vertinant atliktų pratybų 
užduočių rezultatus, panaudojama nuotolinio mokymo sistema MOODLE. Vertinimai atliekami, 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Kontrolinis darbas 0,2 Iki egzaminų sesijos 
Pratybos 0,3 Po kiekvieno atlikto darbo 
Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  

Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Žinos biokuro žaliavų šaltinius, jų 
potencialą, aplinkosauginę ir 
ekonominę naudą bei naudojimo 
perspektyvas 
 

Geba pritaikyti turimas 
miškotyros mokslo žinias 
ir jomis remiantis rengti 
naujas priemones 
(technines, metodines, 
informacines, 
organizacines-vadybines), 
reikalingas moksliniams 
tyrimams, studijoms, 
profesinei veiklai vykdyti 
arba naujovėms diegti 
nuolat kintančios aplinkos 
kontekste 

Žinos biokuro ir biodegalų gamybos 
technologijas 

Paskaitos, pratybos, 
probleminis 
dėstymas, vaizdinės 
priemonės, situacijų 
analizė, diskusijos, 
literatūros analizė 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai į 
klausimus, diskusija, 
kursinis projektas 

Mokės vertinti biokuro ir jo žaliavų 
chemines, fizines bei energetines 
savybes bei miško ir žemės ūkio 
biokuro skirtumus; 
Mokės atlikti teorinį, techninį bei 
ekonominį biokuro iš miško 
biomasės gamybos įvertinimą 
medyno lygmenyje 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus 
ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą 
patirtį 

Gebės taikydamas matematinius 
modelius nustatyti biokuro žaliavų 
potencialą, atlikti energetinės 

Paskaitos, 
aiškinimas, 
praktiniai darbai, 
referatas 

Pratybų pateikimas, 
atsakymai į klausimus, 
diskusija, referatas 
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Studijų programos 
siekiniai 

Numatomi studijų dalyko 
rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

biomasės ruošos ir biokuro gamybos 
projektus; 
Gebės vertinti biokuro žaliavų ruošos 
ir biokuro gamybos technologijas ir 
jas taikyti. 
 

 Gebės surasti, pasirinkti bei naudotis 
moksliniais informacijos šaltiniais 
apie biomasės ir bioenergijos 
išteklius ir jų panaudojimą, juos 
atsirinkti, sisteminti, vertinti ir 
pritaikyti praktinėje savo veikloje. 
 

Paskaitos, pratybos, 
probleminis 
dėstymas, vaizdinės 
priemonės, situacijų 
ir litaratūros analizė, 
diskusijos 

Pratybų pateikimas, 
pokalbis, atsakymai į 
klausimus, diskusija 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
 

1. Genutis A., Navickas K., Rutkauskas G., Šateikis I. Atsinaujinančios ir alternatyviosios 
energijos naudojimas šilumos gamybai.- Kaunas, Technologija.- 2003.- 112 p. 

2. Bioenergy from Sustainable Energy. Edited by J. Richardson.- Kluwer Academic 
Publishers, 2002.- 358 p. 

3. Energy and biomass engineering. CIGR Handbook of Agricultural Engineering 
Volume V. Edited by Kitani O. - Michigan: American Society of Agricultural 
Engineering, 1999.- 330 p. 

4. Wood for Energy Production. Technology, Environment, Economy / The Centre for 
Biomass Technology.- Trojborg Bogtryk: Bio Press, 1999_ 

5. Sorensen B. Renewable Energy. Its physics, engineering, use, envirinmental impacts, 
economy and planning aspects. Second Edition.- London.- ACADEMIC PRESS.- 
2003-912 p. 

6. Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. Ed. by G. Boyle.- Oxford. The 
Open University; Oxford University Press – 1996,  479 p 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 

1. Pimental D. and Pimental M. Food, energy, and society.- Colorado: University Press, 
1996.- 297 p. 

2. Global Bioconversions. Edited by Wise D. L.- Boca Taton: CRC Press, 1987.- 190 p. 

3. Jasinskas A., Liubarskis V. Energetiniai augalai ir jų naudojimo technologijos.- K., 
Technologija.- 2003.- 96 p. 

4. Vietinių energijos šaltinių naudojimas. Redaktorius Katinas V.- Kaunas, Technologija.- 
2001.- 191 p. 

5. Žaltauskas A. Šiaudų panaudojimas kurui Lietuvoje / VĮ "Energetikos agentūra" - 
Vilnius.- 2002.- 42 p. 
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6. Janulis P., Makarevičienė V. Biodegalų ir bioalyvų naudojimas Lietuvoje / VĮ 
"Energetikos agentūra" - Vilnius.- 2004.- 71 p. 

 
Anotacija anglų kalba: Forest Bioenergetics discipline aims to help student about advanced  
knowledge in energy production, conversion and evaluation of resources and processes involved. 
The common political situation and aspects of sustainability are stressed as crucial for successful 
implementation of the national and international goals.  
 
 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas 
Kiti dalyko dėstytojai (dalyko dėstytojas): 
Aprašą parengė: lekt. dr. Jonas Saladis, Miškotvarkos ir medienotyros institutas 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: dr. M.Aleinikovas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto arba Universiteto metodinės komisijos skirtas 
recenzentas: dr. J. Bačkaitis 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 10 14, protokolo Nr. 7. 
Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 12 30, protokolo Nr. 7. 
Dalyko aprašas atestuotas iki  2015 m. gruodžio 30 d. 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

Dalyko kodas: MEMMM015 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškininkavimo ekonominė analizė 
Pavadinimas anglų kalba: Economic analysis in forestry 
Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 40 val. 
akivaizdiniu ir 20 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas paskaitoms 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 12 Referatas 20 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas seminarui 10 
Seminaras 4 Pasirengimas egzaminui 40 
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   

Iš viso 60  100 

 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamas 
 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turėtų būti baigtos miškų ekonomikos ar kitų 
ekonomikos šakų pirmosios pakopos universitetinių dalykų studijos. 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 

7. Ekonominės analizės samprata, uždaviniai ir metodai. 
8. Laiko veiksnys miškų ūkyje. 
9. Miškininkavimo darbų technologinė savikaina. 
10. Miško auginimo darbų ekonominė analizė. 
11. Medynų apyvartos ekonominė analizė. 
12. Medienos ruošos darbų ekonominė analizė. 

 
Specialieji gebėjimai: 

1. Taikyti ekonominės analizės metodus, atsižvelgiant į miškininkavimo specifiką. 
2. Įvertinti alternatyvius miškininkavimo (miško auginimo ir naudojimo) sprendimus. 
3. Pasirinkti optimalias miškininkavimo priemones.  
4. Įvertinti medienos naudojimo ekonominį potencialą. 

 
 
Bendrieji: 



 

140 

 

1. Įgudimas įgytą žinojimą taikyti praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus. 
2. Gebėjimas nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo 

lauko teorines ir praktines naujoves. 
 
Vertybinės nuostatos: 

3. Socialiai orientuota ekonomika. 
4. Racionalus žmonių ekonominių interesų derinimas su gamtos apsauga. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 

16. Studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas ir analizė platesniame dalyko kontekste. 
17. Studijų rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis. 
18. Mokslinių ir praktinių problemų identifikavimas ir jų sprendimo organizavimas. 
19. Mokslinio tyrimo metodų įsisavinimas ir jų parinkimas tyrimams atlikti. 
20. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, apibendrinimas. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 40 (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu 16) 

7. Ekonominės analizės samprata ir ypatumai miškų ūkyje (4/0). 
8. Laiko veiksnys ir jo reikšmė miškų ūkyje (4/2). 
9. Miškininkavimo darbų technologinė savikaina (4/4). 
10. Miško auginimo darbų ekonominė analizė (4/4). 
11. Medynų apyvartos ekonominė analizė (4/4). 
12. Medienos ruošos ekonominė analizė (4/2). 

Pratybos: 12 (akivaizdiniu būdu 8 / nuotoliniu būdu 4) 
5. Laiko veiksnio taikymo užduotys (2/2). 
6. Miško auginimo darbų ekonominė analizė (2/0). 
7. Medynų apyvartos ekonominė analizė (2/2). 
8. Medienos ruošos darbų ekonominė analizė (2/0). 

 
Dalyko studijų metodai: Paskaitų medžiaga vizualizuojama, panaudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Pratybų metu duodamas užduotis studentai atlieka savarankiškai, pristato savo 
rezultatus ir jie aptariami. Seminarų metu studentai pristato parengtus referatus. 
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Vertinant dalyko rezultatus 
taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant egzaminą, pateikiami 
trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. Egzamino metu taip pat 
pateikiama praktinė užduotis. 

 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,15 Po kiekvieno atlikto darbo 
Referatas 0,15 Iki egzaminų sesijos  
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos metu 
 
Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų 
pasiekimų vertinimo metodais:  
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Studijų programos siekiniai 
Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Moka identifikuoti iššūkius miškų  
ūkio sektoriuje, kurių sprendimų 
pagrindimui reikalingi moksliniai 
tyrimai 

Žinoti ir suprasti 
miškininkavimo 
ekonominės analizės 
metodus. Sugebėti taikyti 
miškininkavimo  
ekonominės analizės 
metodus praktikoje ir 
mokslinėje veikloje. 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama 
panaudojant 
multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. 
Paskaitų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas pateikiant 
jiems klausimus. 

Taikoma dešimties 
balų kaupiamojo 
vertinimo sistema. 
Egzaminui pateikiami 
sisteminio mąstymo 
reikalaujantys 
probleminiai klausimai 
ir praktinių problemų 
sprendimo užduotys. 

Geba pritaikyti turimas miškotyros 
mokslo žinias ir jomis remiantis 
rengti naujas priemones 
(technines, metodines, 
informacines, organizacines-
vadybines), reikalingas 
moksliniams tyrimams, studijoms, 
profesinei veiklai vykdyti arba 
naujovėms diegti nuolat kintančios 
aplinkos kontekste 

Gebėti taikyti 
miškininkavimo 
ekonomines analizės 
metodus, atsižvelgiant į 
socialiai orientuotas 
ekonomikos bei įmonių 
ekonominių interesų 
derinimo su gamtos 
apsaugos principais. 

Pratybų metu 
duodamas užduotis 
studentai atlieka 
savarankiškai. 
Atliktas pratybų 
užduotis ir referatą 
pristato seminarų 
metu. 

Referatai vertinami 
pagal pateiktos 
medžiagos naujumą, 
pateiktos problemos 
analizės išsamumą, 
apibendrinimų ir 
išvadų pagrįstumą. 
Seminarų metu 
vertinama pranešimų 
kokybė, aktyvumas 
diskusijose. 

 
 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

6. Mizaras S. Miškininkavimo ekonominė analizė. Mokomoji knyga. LŽŪU. 2011. 
7. Davis L. S., Johnson K. N., Bettinger P., Howard T. Forest management. Fourth edition. 

Illinois, USA, 2005, 788 p. 
8. Klemperer W. D. Forest resources economics and finance. New York et al., 1996, 551 p. 
9. Duerr W. A. Forest resource economics. New York et al., 1993, 483 p. 
10. Gronskas V. Ekonominė analizė. Mokomoji knyga. KTU, Kaunas, 2008, 195 p. 

 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

6. Bettinger P. et al. Forest management and planning. Amsterdam et al., 2009, 331 p. 
7. Busby R., Granson A. Investment appraisal in forestry. London, 1981, 90 p. 
8. Mizaras S. Miškų ūkis ir rinkos ekonomika. Kaunas, 1993, 153 p. 
9. Mizaras S. Ekonominiai metodai miškų ūkyje: planavimas, analizė, vertinimas. Kaunas, 

2002, 114 p. 
10. Vanagas P. Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą. Vadovėlis. KTU, 

Kaunas, 2009, 386 p. 
 
Anotacija anglų kalba: Aim of studies: to acquire knowledge on main financial tools for 
evaluation of  forestry and comparison of alternative sylvicultural decisions. 
Objectives of studies: to get ability to calculate and analyze various financial indicators on the 
level of forest stand of group of stands, to get ability to perform economic analysis of forestry 
operations such as reforestation, forest tending, forest protection and forest harvesting. Duration 
of studies: 5 credits. 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Činga 
Kiti dalyko dėstytojai: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
  
Aprašą parengė: G. Činga 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: lekt. dr. M. Kavaliauskas 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas:  
 
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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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMMM019 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškotyros tyrimų planavimas ir organizavimas 
Pavadinimas anglų kalba: Forestry research planning and organizing 
Dalyko apimtis: : 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 38 val. 
akivaizdiniu ir 22 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 44 Pasirengimas pratyboms 45 
... iš jų nuotoliniu būdu 18 Pasirengimas egzaminui 55 
Pratybos 12   
... iš jų nuotoliniu būdu 4   
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu 1   
Egzaminas 2   

Iš viso    
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 

Dalyko paskirtis: studijų dalykas yra parengtas Miškų ir ekologijos fakulteto Miškininkystės 
studijų programai. Miškininkystės studijų programos privalomas dalykas „Mokslinių tyrimų 
pagrindai“ skirtas antrosios studijų pakopos studentams pasirengti doktorantūros studijoms. 

Dalyko tikslas: suteikti studentams mokslinio tyrimo rengimo, jo rezultatų interpretavimo, 
publikavimo žinių bei gebėjimų reikalingų magistro baigiamajam darbui parengti ir 
savarankiškam moksliniam tyrimui atlikti. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turėtų būti baigtos bendrojo universitetinio 
lavinimo bei studijų pagrindų dalykų studijos išklausytas mokslinės ir technologinės kūrybos 
pagrindų studijų kursas ir išugdyti gebėjimai savarankiškai studijuoti bei analitiškai mąstyti.  

Dalyko studijų rezultatai 
Gebėjimai ir įgūdžiai: 

Geba įžvelgti problemas, galimas spręsti moksliniais tyrimais. 
Geba  apibendrinti tyrimą ir parengti išvadas. 
Geba taikyti statistinius metodus. 
Geba aprašyti mokslinį tyrimą pagal mokslo darbui keliamus reikalavimus 
Geba naudotis moksliniais informacijos šaltiniais, juos atsirinkti, sisteminti, vertinti ir taikyti 
rengiant mokslinius rašto darbus. 
Geba pristatyti mokslinį darbą žodžiu. 
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Vertybinės nuostatos.  
Dalyko studijų metu ugdomos analitinio mąstymo, kūrybiškumo, atsakingumo, kruopštaus ir 
sąžiningo darbo nuostatos. Diegiama mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti nuostata. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
-Gebėjimas iškelti mokslinę hipotezę. 
-Gebėjimas suformuluoti mokslinio tyrimo tikslą ir uždavinius, parengti išvadas. 
-Gebėjimas aprašyti mokslinio tyrimo rezultatus pagal magistro darbui ir moksliniams 

straipsniams keliamus reikalavimus. 
-Gebėjimas taikyti statistinius metodus. 
-Gebėjimas remtis moksliniais informacijos šaltiniais ir tinkamai juos cituoti. 
-Gebėjimas parengti mokslinio darbo pranešimą PowerPoint programa ir jį pristatyti žodžiu. 

Dalyko turinys: 
Paskaitos 44 val. (akivaizdiniu būdu 26 val. / nuotoliniu būdu – 18 val.):: 

Mokslinės kūrybos metodologija (3 val. / 2 val.). 
Mokslinio darbo rengimo reikalavimai ir principai (3 val. / 2 val.) 
Mokslinė informacija ir naudojimas rengiant rašto darbus (3 val. / 2 val.). 
Mokslinio tyrimo eiga ir organizavimas (3 val. / 2 val.). 
Mokslinės kūrybos rezultatų įforminimas (4 val. / 3 val.). 
Mokslinių darbų pristatymas (3 val. / 2 val.) 
Statistinės analizės metodai (4 val. / 3 val.). 
Duomenų gavimo ir vaizdavimo būdai (3 val. / 2 val.). 
 

Pratybos 12 val. (akivaizdiniu būdu 8 val. / nuotoliniu būdu – 4 val.): :  
 
- Rašto darbo renigmais, sudedamosios dalys bei informacijos šaltinių paieška ir naudojimas 

juose. (6 val. /2 val.). 
- Statistikos taikymas mokslo darbuose ir duomenų interpretavimas. (6 val. /2 val.). 
 

 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga pateikiama skaidrėse naudojant multimedia įrangą, skaidrės studentams 
padalinamos paskaitų metu ir/ar elektroniniu būdu. Paskaitų medžiagai papildyti, iliustruoti ir/ar 
detalizuoti gali būti naudojama naudojama auditorijos lenta. Užsiėmimų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas individualiai arba pagal duotus klausimus grupelėmis. Pratybų metu 
duodamos individualios užduotys atspindinčios realias situacijas. Studentai užduotis atlieka 
savarankiškai naudodamiesi rekomenduota literatūra, pratybų aprašais, kompiuterine technika, 
bibliotekos ir elektroniniais ištekliais bei konsultuodamiesi su dėstytoju kompiuterių klasėje. 
Studentai turi suformuluoti išvadas pagal atliktų užduočių rezultatus. Jie parengia atliktų 
rezultatų pateiktis naudojantis kompiuterinėmis programomis. Studentai atliktas užduotis pristato 
naudodamiesi multimedia įranga. Kai studentas pristato atliktą užduotį, kiti kolegos pateikia 
klausimus, organizuojamas atliktos užduoties ir pristatymo diskusija. Dalis dalyko paskaitų ir 
pratybų atliekama nuotoliniu būdu. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus taikoma dešimties balų kaupiamojo vertinimo sistema. Laikant 
egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai klausimai. 
Egzamino metu taip pat pateikiama praktinė užduotis (pagal pateiktus mokslinio tyrimo 
rezultatus reikia suformuluoti išvadas). Vertinami atliktų pratybų užduočių gauti rezultatai, kurie 
pateikiami atspausdinant darbo su kompiuterinėmis programomis lapus. Studentai turi atliktą 
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darbą apginti, aptariant su dėstytoju gautus rezultatus. Atliktos užduoties vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į užduoties atlikimo, pristatymo, atsakymų į klausimus ir sugebėjimo diskutuoti 
kokybę. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo 
kriterijais. 
 
Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos 
Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 0,15 Po kiekvieno atlikto darbo 
Individualios užduoties atlikimas ir 
atsiskaitymas 

0,15 Egzaminų sesijos metu 

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 

Geba analizuoti, sintetinti 

ir vertinti studijoms, 

mokslinei, profesinei 

veiklai ir naujovių 

diegimui reikalingus 

tyrimų duomenis, taikant 

tinkamus miškotyros 

tyrimo ir rezultatų 

apibendrinimo metodus 

problemai, tyrimų 

hipotezei ar 

dėsningumams pagrįsti 

Geba įžvelgti problemas, 
galimas spręsti 
moksliniais tyrimais. 
Geba  apibendrinti tyrimą 
ir parengti išvadas. 
Geba taikyti statistinius 
metodus. 
Geba aprašyti mokslinį 
tyrimą pagal mokslo 
darbui keliamus 
reikalavimus 
Geba naudotis moksliniais 
informacijos šaltiniais, 
juos atsirinkti, sisteminti, 
vertinti ir taikyti rengiant 
mokslinius rašto darbus. 
Geba pristatyti mokslinį 
darbą žodžiu. 

Paskaitų medžiaga pateikiama 
naudojant multimedia įrangą ir 
auditorijos lentą. Jų metu 
studentai įtraukiami į 
diskusijas individualiai arba 
pagal duotus klausimus 
grupelėmis. Studentai rengia 
pristatymus individualiai arba 
grupelėmis. Po pristatymų 
organizuojamos diskusijos. 

Rašant kontrolinį darbą ir 
laikant egzaminą, 
pateikiami trumpų 
atsakymų reikalaujantys 
klausimai ir probleminiai 
klausimai. 
Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į užduoties 
atlikimo, pristatymo, 
atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti 
kokybę. 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Pratybų metu duodamos 
užduotys naudojant realias 
situacijas. Studentai turi 
suformuluoti išvadas pagal 
atliktų užduočių rezultatus. 
Studentai atliktas užduotis 
pristato naudodamiesi 
multimedija įranga. 

Vertinami atliktų pratybų 
užduočių gauti rezultatai, 
kurie pateikiami 
atspausdinant darbo su 
kompiuterinėmis 
programomis lapus. 

Geba efektyviai veikti 

Dalyko studijų metu 
ugdomos analitinio 
mąstymo, kūrybiškumo, 
atsakingumo, kruopštaus 
ir sąžiningo darbo 
nuostatos. 

Studentai recenzuoja vieni Vertinimas atliekamas 
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Studijų programos 

rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

tokiomis aplinkybėmis, kai 
stokojama išsamios 
informacijos bei instrukcijų, 
savarankiškai planuoti 
mokymosi, tyrimų procesą, 
rasti ir interpretuoti mokslinę 
literatūrą, turi sisteminio ir 
strateginio mąstymo įgūdžių 
savarankiškai profesinei 
veiklai ir moksliniam 
tiriamajam darbui 
miškotyros kryptyje. 

Diegiama mokymosi visą 
gyvenimą ir siekimo 
tobulėti nuostata 

kitų atliktas užduotis, jas 
pristato naudodamiesi 
multimedia įranga, o kiti 
kolegos pateikia klausimus ir 
organizuojamas parengto ir 
pristatymo aptarimas. 
Studentai užduotis atlieka 
savarankiškai naudodamiesi 
programiniais paketais, 
pratybų aprašais ir 
konsultuodamiesi su dėstytoju. 

atsižvelgiant ir į 
programos parengimo, jos 
pristatymo, atsakymų į 
klausimus ir sugebėjimo 
diskutuoti kokybę. 
Vertinant dalyko 
pasiekimus taikoma 
dešimties balų kaupiamojo 
vertinimo sistema 

 
Anotacija anglų kalba:  

The aim of the course is to provide the students with the following knowledge: planning and 
development of scientific research, interpretation of results using statistical analyses, preparation 
for publishing, also to develop the abilities of students regarding preparation of bachelor thesis 
for independent scientific work. The course study is developing knowledge and comprehension 
of a student not only in understanding the methods of research creativity, but also in application 
of scientific research in practical. After the course is completed students are able to recognize the 
problems that need to be solved by the scientific approach constructing scientific hypothesis and 
the purpose together with the tasks of the research as well as summarize the results and to draw 
the conclusions using basic statistical methods in the research. During the course the creativity, 
responsibility and accuracy as well as conscientiousness of a student are developed. The attitude 
of lifelong learning is adopting.  

he materials of lectures are visualizing using multimedia and the board of classroom. During the 
lectures the students are involving in discussions. During the practical for studies the individual tasks 
are distributed. The paper is prepared individually as well as the practical work is done individually 
using methodical literature and consultation with lecturer. Part-time course run in virtual learnig 
environment MOODLE. 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
-Čekanavičius V., Murauskas G.Statistika ir jos taikymai. 1 t. Vilnius, 2004. 
-Pagrindinių universitetinių studijų baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Protokolas 

Nr. 11(27), MEF taryboje 2011 01 26.  
-Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius, 2003. 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
-Day Robert A. How to write and publish scientific paper / 5th edition. Cambrige: Cambrige 

University Press, 1998. 
-Kardelis K.Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas, 1997. 
-Liutikas V., Šeštokas J., Zujus J. Mokslinių tyrimų pagrindai. Vilnius, 1989. 
-Rienecker L., Jorgensen P.S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003. 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: lektorius dr. Marius Kavaliauskas 
Aprašą parengė: Marius Kavaliauskas 
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Recenzentai: Instituto recenzentas: doc. dr. Edmundas Petrauskas 
                   Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: prof. dr. G. Brazaitis 
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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MIŠKOTVARKOS IR MEDIENOTYROS INSTITUTAS 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
Dalyko kodas: MEMMM016 
Pavadinimas lietuvių kalba: Daugiamatės statistikos metodų taikymas miškotyroje 
Pavadinimas anglų kalba: Application of Multivariate Exploratory Techniques in Forest 
Research. 
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 20 Pasirengimas pratyboms ir 

atsiskaitymams 
48 

... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas egzaminui  52 
Pratybos 36   
... iš jų nuotoliniu būdu 12   
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso: 60  100 
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystės Pasirenkamas 
 
Studijų dalyko tikslas: Studijų dalykas skirtas Miškų ir ekologijos fakulteto antros pakopos 
miškininkystės studijų programai. Jo tikslas suteikti studentams tyrimo planavimo atlikimo, 
analizės, rezultatų vizualizavimo ir interpretavimo žinių bei gebėjimų taikant daugiamatės 
statistikos metodus, besirengiant savarankiškam moksliniam darbui doktorantūroje.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Studentai turi būti išklausę Aukštosios 
matematikos ir  tikimybių teorijos bei Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindų  dalykus 
pirmosios pakopos studijose. Jie turi gebėti skaičiuoti integralus ir diferencialus, atlikti veiksmus 
su tikimybėmis, turėti aprašomosios statistikos, pasikliautinųjų intervalų, hipotezių tikrinimo, 
koreliacinės, dispersinės ir regresinės analizės žinių pagrindus. 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 
Žino ir supranta tiesinių daugdarų esmę; 
Žino ir suvokia klasterinės analizės principus; 
Žino ir suvokia diskriminantinės analizės principus; 
Žino ir suvokia latentinių faktorių esmę; 
Žino ir supranta faktorinės analizės principus ir metodus; 
Žino pagrindinių komponenčių metodą; 
Žino ir suvokia korespondentinės analizės principus; 
Žino ir supranta kanoninės analizės esmę. 
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Tyrimo vykdymo gebėjimai: 
Geba išskirti klasterizavimo objektus ir požymius, parinkti tinkamus objektų panašumo matus ir 
jungimo metodus, parengti duomenis analizei Statisica programa, interpretuoti gautus rezultatus. 
Geba identifikuoti uždavinius tinkamus diskriminantinei analizei, atrinkti kintamuosius tinkamus 
diskriminavimui, įvertinti diskriminavimo kokybę, parinkti tinkamą klasifikavimo būdą sudaryti 
klasifikavimo funkcijas ir įvertinti klasifikavimo patikimumą, parengti duomenis analizei 
Statisica programa; 
Geba parinkti uždavinius ir atrinkti kintamuosius tinkamus faktorinei analizei, pritaikyti tinkamą 
latentinių faktorių išskyrimo metodą, atlikti faktorių sukimą ir interpretavimą, parengti duomenis 
analizei Statisica programa; 
Geba atskirti uždavinius tinkamus korespondentinei analizei ir parengti duomenis analizei 
Statisica programa, įvesti papildomus veiksnius, interpretuoti rezultatus; 
Geba suformuluoti uždavinius išreiškiančius ryšius tarp keleto tarpusavyje susijusių, savo esme 
skirtingų kintamųjų aibių, parengti duomenų masyvus kanoninei analizei programa Statistica, 
ištraukti kanonines šaknis, įvertinti jų patikimumą ir jas interpretuoti. 
 
Geba suvokti ir suplanuoti sudėtingų struktūrų populiacijų duomenų rinkimą ir daugiamačių 
masyvų suformavimą, parinkti adekvačius jų analizės metodus, interpretuoti gautus rezultatus ir 
kritiškai juos vertinti; 
 
Socialiniai gebėjimai: 
Geba pristatyti atlikto mokslinio tyrimo rezultatus auditorijai. 
 
Asmeniniai gebėjimai: 
Geba naudotis moksliniais informacijos šaltiniais,  juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir 
pritaikyti praktikoje; 
Dalyko studijų metu ugdomos kūrybiškumo, atsakingumo, kruopštaus ir sąžiningo darbo 
nuostatos.  
Diegiama mokymosi visą gyvenimą ir siekimo tobulėti įvairiapusiškame statistinės analizės 
metodų supratime ir jų naudojime moksliniuose tyrimuose nuostata. 
 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
 

- Gebėjimas suprasti tiriamos problemos daugialypiškumą, planuoti empirinių ir arba 
eksperimentinių duomenų rinkimą ir sisteminimą; 

- Gebėjimas suprasti konkretaus uždavinio specifiką ir parinkti adekvatų daugiamatės 
statistikos metodą jo sprendimui; 

- Gebėjimas naudotis statistinės analizės programiniais paketais „Statistica“, CANOCO; 
- Gebėjimas atlikti klasterinę, diskriminanatinę, faktorinę, pagrindinių komponenčių, 

korespondentinę, kanoninę analizę, interpretuoti gautus rezultatus ir daryti išvadas.  
 
Dalyko turinys: 
   Paskaitos (20 val., iš jų akivaizdiniu 16 val. / nuotoliniu 4val.): 
Įvadas į daugiamatę statistiką, tiesinių daugdarų  samprata (2); 
Latentiniai faktoriai (2 ); 
Daugiamačių tyrimo metodų panaudojimo konkrečių uždavinių grupėms tinkamumo 
identifikavimas (2); 
Klasterinė analizė. Kiekybiniai klasterizavimo matai. Klasterių jungimo metodai. Klasterių 
išskyrimo patikimumas (1/1); 
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Diskriminantinė analizė. Diskriminavimui skirtų kintamųjų vertinimas. Klasifikavimo metodo 
parinkimas. Klasifikavimo funkcijų sudarymas. Klasifikavimo patikimumo įvertinimas (1/1); 
Faktorinė analizė. Latentinių faktorių ištraukimo metodai. Faktorių sukimas ir interpretavimas 
(2/2.); 
Pagrindinių komponenčių ištraukimo metodas (2); 
Korespondentinė analizė (2); 
Kanoninė analizė. Kanoninių šaknų ištraukimas ir jų patikimumo vertinimas (2). 
 
Pratybos: (36 val., iš jų akivaizdiniu 24 val. / nuotoliniu 12 val.): 
1. Klasterinės analizės uždaviniai (4/2); 
2. Diskriminantinės analizės uždaviniai (4/2); 
3. Faktorinės analizės uždaviniai (4/2); 
4. Pagrindinių komponenčių uždaviniai (4/2); 
5. Korespondentinės analizės uždaviniai (4/2); 
6. Kanoninės analizės uždaviniai (4/2.). 
 
Dalyko studijų metodai:  
Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir auditorijos lentą. Paskaitų 
metu studentai įtraukiami į diskusijas. Pratybų metu taikomi  individualūs miško biocenozių 
tyrimo ir apklausų duomenys, kurie analizuojami daugiamatės statistinės analizės metodais 
programiniu paketu Statistica ir CANOCO. Pratybų užduotys atliekamos savarankiškai, 
naudojantis paskaitose nagrinėtais pavyzdžiais ir konsultuojantis su dėstytoju.  8 valandos 
paskaitų ir 12 valandų pratybų bus talpinama į virtualios mokymo aplinkos sistemą Moodle.  
 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Egzamino raštu metu formuluojami probleminiai klausimai, į kuriuos atsakoma atvirai 
naudojantis literatūros šaltiniais. Pratybų ir egzamino uždaviniai sprendžiami naudojantis 
statistinių programų paketais Statisica, CANOCO. Pratybų rezultatų apibendrinimus studentai 
pristato mokslinio darbo rezultatų pranešimo forma. 
 
 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 
Darbo formos Svorio 

koeficientas 
Atsiskaitymo terminai 

Atsiskaitymas už pratybas ir pranešimo pristatymo 
seminare vertinimas  

0,5 Iš kart po kiekvienų  2 
val. trukmės  pratybų 
dalies. 

Egzaminas 0,5 Egzaminų sesijos metu 
 

 
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 

Žino ir supranta tiesinių 
daugdarų, latentinių 
faktorių esmę 
 

Paskaitos Egzaminas 

Žino  naujausias miškotyros 
mokslo krypties  teorijas, 
metodus ir technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus miškų 
ūkio uždavinius, vykdant 
mokslinius tyrimus, diegiant 
naujoves 
 

Žino ir supranta klasterinę, 
diskriminanatinę, faktorinę, 
pagrindinių komponenčių, 
korespondentinę, kanoninę 
analizes 

Paskaitos Egzaminas 

Gebėjimas atlikti 
klasterinę, 
diskriminanatinę, faktorinę, 
pagrindinių komponenčių, 
korespondentinę, kanoninę 
analizę, interpretuoti gautus 
rezultatus ir daryti išvadas 

Paskaitos Egzaminas 

Geba taikyti daugiamatės 
statistikos metodus, 
naudotis statistinių 
programų paketu Statistica, 
interpretuoti gautus 
rezultatus ir daryti išvadas 

Pratybos Pratybų atsiskaitymas pagal 
atskiras temas 

Geba suvokti ir suplanuoti 
sudėtingų struktūrų 
populiacijų duomenų 
rinkimą ir daugiamačių 
masyvų suformavimą, 
parinkti adekvačius jų 
analizės metodus, 
interpretuoti gautus 
rezultatus ir kritiškai juos 
vertinti. 
 

Paskaitos, 
pratybos 

Egzaminas, Pratybų 
atsiskaitymas pagal atskiras 
temas 

Geba kritiškai vertinti, 
interpretuoti tyrimų 
rezultatus, kai nėra išsamios 
ir apibrėžtos informacijos, 
įvertinti alternatyvius 
sprendimo variantus bei 
galimą poveikį aplinkai 
 
 

Geba naudotis moksliniais 
informacijos šaltiniais,  
juos atsirinkti,  sisteminti,  
vertinti ir pritaikyti 
praktikoje 

Paskaitos, 
pratybos 

 Pratybų atsiskaitymas pagal 
atskiras temas 

Geba aiškiai ir argumentuotai 
perteikti apibendrintą 
informaciją specialistams ir 
kitiems asmenims 

Geba pristatyti mokslinio 
tyrimo rezultatus auditorijai  

Praktikos darb Pranešimo pristatymo 
vertinimas 

Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą, siekis 
nuolatos mokytis, gyventi 
informacinės visuomenės 
sąlygomis 

Diegiama mokymosi visą 
gyvenimą ir siekimo 
tobulėti įvairiapusiškame 
statistinės analizės metodų 
supratime ir jų naudojime 
moksliniuose tyrimuose 
nuostata. 
 

Paskaitos Egzaminas 
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Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
 

1. Cochran, W.G.. Sampling Techniques. John Wiley & Sons, 1972. 
2. Čekanavičius, V., Murauskas G.Statistika ir jos taikymai. 1-2 t. Vilnius, 2004 
3. Dzemyda, G., Kurasova, O., Žilinskas, J. 2010. Daugiamačių duomenų vizualizavimo 

metodai. Kaunas, 2008. 
4. Hair Fr., Joseph at all. Multivariate data analysis.7th Edition. Prentice Hall Pages, 2009. 
5. Sioptani, M., Hayakawa, T., Fujikoshi, Y. Modern Multivariate Statistical Analysis: A 

Graduate Course. Handbook, American Sciences Press, Inc., 1985. 
6. Venclovienė, J. Statistiniai metodai aplinkotyroje. Kaunas, 2008.  
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
 
1. Electronic Version): StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: 

StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/. 
2. Morkevičius, V.Statistinė kiekybinių duomenų analizė su SPSS ir STATA. Kaunas, 2008 
3. Lepš, J., Šmilauer, P. Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO. 

http://www.planta.cn/forum/files_planta/multivariate_analysis_of_ecological_data_using_ca
noco_390_173.pdf 
 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Edmundas Petrauskas  
Aprašą parengė: doc. dr. Edmundas Petrauskas 
 
Recenzentai: 
Miškotvarkos ir medienotyros instituto recenzentas: prof. Petras Rupšys 
Studijų programą kuruojančio fakulteto recenzentas: doc. Remigijus Žalkauskas 
 
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 30 d. 
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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 kontroliniam darbui  10 
Seminarai 8 Pasirengimas seminarams  10 
... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 4 Individuali  užduotis 20 
Pratybos 8 Pasirengimas egzaminui 55 
Konsultacijos 2   
... iš jų nuotoliniu būdu (NB) 2   
Egzaminas 2   
 
Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Miškininkystės Pasirenkamas 
 
Studijų dalyko tikslas: Suteikti socialinius ir asmeninius gebėjimus perteikti specialistams ir 
plačiai visuomenei profesijos žinias, taikant kokybiško mokymo teorijas, atsižvelgiant į Lietuvos 
švietimo sistemos struktūrą, principus, profesijų socializacijos procesus, darbo rinkos raidos ir 
kaitos dėsningumus. 
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:    
Socialiniai gebėjimai: 
 

1.   Taiko ugdomų vertybių ideologinės sistemos metodologines koncepcijas, atsižvelgiant į 
profesijų socializacijos procesus, darbo rinkos ir profesijų turinio kaitos tendencijas, taip 
pat kokybiško mokymo paradigma; 

2.  Geba identifikuoti ir analizuoti įvairias profesinio ugdymo metodologines koncepcijas 
bei taikyti individualumo ir socialumo ugdymo metodologines idėjas projektuojant 
profesinio ugdymo turinį žemės ūkio ir edukologijos mokslų sandūroje.  

3. Geba projektuoti profesinio ugdymo turinį: teorinio ir praktinio mokymo formas, 
metodus, priemones. 
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4.   Geba identifikuoti ir klasifikuoti veiksnius, reikšmingus karjeros ir profesinio ugdymo 
turinio kaitai ir raidai. 

 
Asmeniniai gebėjimai: 

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

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

3. 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. Dalyko studijų rezultatų 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/nuotolinis mokymas) 

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 (profesijų konvergenciniai procesai). 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 (ekologinis, 
pilietinis, profesinis ugdymas). 
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.) 
Suaugusiųjų mokymo principai. Suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymosi būdų tyrimo ir 
projektavimo metodikos. Trys suaugusiųjų mokymosi kategorijos: nesimokymas, 
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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 /4 val. (kontaktinio darbo apimtys / savarankiško darbo apimtys / Moodle 
forumai) 

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

 
Pratybos:8/10 val. 

3. Socializacija ir individualizacija profesinio ugdymo sistemoje. (2/2 val.) 
4. Vertybių sistema profesinio ugdymo turinyje. Trys esminiai vertybių sąvokos aspektai 

pagal prof. B. Bitiną. (2/2 val.) 
5. Lietuvos Švietimo sistemos esminių dokumentų (švietimo, aukštojo, profesinio mokymo 

įstatymai) vertybinio konteksto vertinimas. (2/3 val.) 
6. Globalizacijos, vartojimo, tautiškumo sveiko ir darnaus gyvenimo problema profesinio 

ugdymo filosofinio lygmens metodologijoje. (2/3 val.) 
 
Dalyko studijų metodika:  
Organizacinės formos: paskaitos, pratybos, seminarai, kūrybinės užduotys apibendrinant 
profesijos edukologijos dalyko mokymosi pasiekimus.  
Metodai: esminių dalyko žinių pateikimas, dėstymas ir aiškinimas naudojant skaidres ir 
problemines užduotis. Pratybų tematikos pagrindu studentai pasiskirsto į grupeles po du asmenis 
ir kartu rengia pranešimą ta pačia tema, tik skirtingu aspektu. Seminarų metu 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 
studento pasirinkta tyrimų kryptimi. Atlikta užduotis dėstytojui ir grupės studentams pateikiama 
Moodle įrankių pagalba.  
 
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 

Referatų, pratybų, seminarų užduočių 
pristatymas 

0,20 Seminarų metu 

Kontrolinis darbas 0,1 Semestro metu 
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 
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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. Atsiskaitant už kontrolinį darbą 
vertinamas studentų gebėjimas kelti naujas problemas, susijusias su profesinio ugdymo, 
suaugusiųjų mokymo bei mokymosi visą gyvenimą metodologija. 
 

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 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą profesinę 
informaciją specialistams 
ir kitiems asmenims 

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

Geba prisiminti 
atsakomybę už savo ir 
pavaldžių darbuotojų 
veiklos kokybę 
vadovaudamasis 
profesine, moksline etika 
ir pilietiškumu 

Taiko ugdomų 
vertybių ideologinės 
sistemos 
metodologines 
koncepcijas, 
atsižvelgiant į 
profesijų 
socializacijos 
procesus, darbo rinkos 
ir profesijų turinio 
kaitos tendencijas, taip 
pat kokybiško 
mokymo paradigmas; 
 
Geba identifikuoti ir 
klasifikuoti veiksnius, 
reikšmingus karjeros 
ir profesinio ugdymo 
turinio kaitai ir raidai; 
 
Geba identifikuoti ir 
analizuoti įvairias 
profesinio ugdymo 
metodologines 
koncepcijas bei taikyti 
individualumo ir 
socialumo ugdymo 
metodologines idėjas 
projektuojant 
profesinio ugdymo 
turinį žemės ūkio ir 
edukologijos mokslų 
sandūroje 
 

Paskaitos (dėstymas ir 
aiškinimas naudojant 
skaidres ir problemines 
užduotis), pratybos 
(Pratybų tematikos 
pagrindu studentai 
pasiskirsto į grupeles po 
du asmenis ir kartu rengia 
pranešimą ta pačia tema, 
tik skirtingu aspektu), 
seminarai (Seminarų metu 
pranešimų medžiagą 
seminaro moderatorius 
apibendrina ir pateikia 
rašytinėje formoje 
Moodle sistemoje. 
Minimoje sistemoje 
studentai skatinami 
vertinti seminarų metu 
išsakytas mintis 
(naudojami „forumai“), 
diskusijos, kūrybinės 
užduotys apibendrinant 
profesijos edukologijos 
dalyko mokymosi 
pasiekimus (individuali  
užduotis pristatoma 
dėstytojui ir grupės 
studentams Moodle 
įrankių pagalba) 
 

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. 
 
Seminaro temų 
pristatymas ir forumų 
turinio, individualios 
užduoties atlikimo 
vertinimas. 
 
 
Atsiskaitant už kontrolinį 
darbą vertinamas studentų 
gebėjimas kelti naujas 
problemas, susijusias su 
profesinio ugdymo, 
suaugusiųjų mokymo bei 
mokymosi visą gyvenimą 
metodologija 

Geba efektyviai veikti 
tokiomis aplinkybėmis, 
kai stokojama išsamios 

Geba identifikuoti 
asmenybės profesinės 
raiškos 

Seminarai (seminarų metu 
pranešimų medžiagą 
seminaro moderatorius 

Atsiskaitant už kontrolinį 
darbą vertinamas studentų 
gebėjimas kelti naujas 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi studijų 
dalyko rezultatai 

Studijų metodai  
Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

informacijos bei 
instrukcijų, savarankiškai 
planuoti mokymosi, 
tyrimų procesą, rasti ir 
interpretuoti mokslinę 
literatūrą, turi sisteminio 
ir strateginio mąstymo 
įgūdžių savarankiškai 
profesinei veiklai ir 
moksliniam tiriamajam 
darbui miškotyros 
kryptyje 

permanentiškumo ir 
mokymosi visą 
gyvenimą bei 
saviugdos prielaidas.  

 

Geba pagrįsti 
inovatyvius sprendimus 
miško ūkio sektoriuje, 
suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo 
veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai 

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

 

apibendrina ir pateikia 
rašytinėje formoje 
Moodle sistemoje. 
Minimoje sistemoje 
studentai skatinami 
vertinti seminarų metu 
išsakytas mintis 
(naudojami „forumai“), 
diskusijos, kūrybinės 
užduotys apibendrinant 
profesijos edukologijos 
dalyko mokymosi 
pasiekimus (individuali  
užduotis pristatoma 
dėstytojui ir grupės 
studentams Moodle 
įrankių pagalba) 

problemas, susijusias su 
profesinio ugdymo, 
suaugusiųjų mokymo bei 
mokymosi visą gyvenimą 
metodologija 
 
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 
 

Teigiamas požiūris į 
kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą, siekis 
nuolatos mokytis, 
gyventi informacinės 
visuomenės sąlygomis 

Tolerancija ir 
atvirumas įvairioms 
profesinio ugdymo 
idėjoms, mokymosi 
visą gyvenimą ir žinių 
poreikis, 
kūrybiškumas, 
savarankiškumas, 
kruopštumas ir 
atsakomybė mokantis 
 

Seminarai. Nuotolinis 
mokymasis (Moodle 
sistemos taikymas)  

Seminaro temų 
pristatymas ir forumų 
turinio, individualios 
užduoties atlikimo 
vertinimas 
 

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. 
3. Marzano R.J. (2005). Naujoji ugdymo tikslų taksonomija. Vilnius Žara. 



 

158 

 

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. Sigitas Daukilas, Filosofijos, psichologijos 
ir profesinės edukologijos katedra 
Kiti dalyko dėstytojai: 
Aprašą parengė: prof. dr. Sigitas Daukilas, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos 
katedra 
 
Recenzentai: 
Katedros recenzentas: Doc. dr. Krikščiūnas B., Filosofijos, psichologijos ir profesinės 
edukologijos katedra 
Metodinės komisijos skirtas recenzentas: prof. dr. Vidmantas Tūtlys, VDU profesinio rengimo 
centras 
 
Aprobuota katedros posėdyje: 2013 10 07 (protokolo Nr. 12) 
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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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 Kontrolinis darbas 15 
Pratybos 8 Pasirengimas seminarams  10 
Konsultacijos 2 Pasirengimas pratyboms 10 
Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 55 

 
Dalyko paskirtis: 

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamas 

 
Studijų dalyko tikslas: supažinti studentus su konsultavimo samprata, suteikti  žinių apie 
pagrindines konsultavimo teorijas ir jų skirtingumus. Paskatinti plėtoti įgytų profesijos žinių ir 
gebejimų 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 irprivataus 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: suvok sprofesinius  etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu 
priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos. 
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Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: 
1. Pagrindinių konsultavimo teorijų supratimas, sąvokų vartojimas ir metodų analizė 

platesniame dalyko kontekste.  

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 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 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 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 val.); 
4. Konsultanto vaidmuo konsultavimo procese. Reikalavimai konsultantams. Konsultanto 
asmeninės savybės ir konsultacinio darbo sėkmė. Konsultantų atranka, ugdymas ir kvalifikacijos 
tobulinimas. (8 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 val.); 
6. Konsultavimas valstybinio ir privataus miško ūkio bei aplinkosaugos  kontekste. Europos 
Sąjungos (ES) parama miškams.  Konsultacija-tarpininkavimas. (4 val.). 
Seminarai: 

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

Pratybos: 
1. Konsultacinių situacijų sukūrimas, analizė ir konsultavimo plano parengimas. (4 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 val.) 
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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. Pratybų 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. Pratybų 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. 
Kaupiamojo vertinimo struktūra: 
Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individuali užduotis 0,1 Iki semestro pabaigos 
Pratybos 
 

0,1 Po kiekvienų pratybų 
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 
studijųdalyko 

rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

Specialieji gebėjimai 

Geba kritiškai vertinti, 
interpretuoti tyrimų 
rezultatus, kai nėra 
išsamios ir apibrėžtos 
informacijos, įvertinti 
alternatyvius sprendimo 
variantus bei galimą 
poveikį aplinkai  

 

 

 

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. 

Pratybų metu duodamos 
užduotys naudojant realias 
konsultavimo poreikius 
atitinkančias situacijas. 
Studentai dirba 
grupelėmis, darbo 

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. 
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Studijų programos 
rezultatai (siekiniai) 

Numatomi 
studijųdalyko 

rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų 
vertinimo metodai 

pabaigoje keliamos 
diskusijos, aptarimo būdu 
formuojamos bendros 
išvados.  

 

 

Socialiniai ir asmeniniai 
gebėjimai  

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
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. 

 

 

Vertybinės nuostatos 

Geba pagrįsti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 
savo veiklos ir jos 
rezultatų poveikį 
visuomeninei, ekonominei, 
kultūrinei raidai, gerovei ir 
aplinkai. 

Darnaus miško ūkio 
vystymo puoselėjimas. 

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 pratybų 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: 
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2. Weiss A. The Consulting Bible.: Everything You Need to Know to create and Expand a 
Seven-Figure Consulting Practice. 2011. 
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3.  Weiss A. Process Consulting: How to Launch, Implement, and Conclude Successful 
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5. Kazlauskienė A. Įvadas į socialinės informacijos studijas. 2007.  
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2. Aplinkos ministerijos tinklalapis (Internetinė prieiga: http://www. am.lt) 
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Miškotvarkos ir medienotyros institutas 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: MEMMM017 
Pavadinimas lietuvių kalba: Inovacijų praktika miško ūkyje 
Pavadinimas anglų kalba: Inovations in Forestry 
Dalyko apimtis: 6 kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 60 val. (iš jų 40 val. 
akivaizdiniu ir 20 val. nuotoliniu būdu), savarankiškam darbui 100 val. 
 
Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Individuali užduotis 25 
... iš jų nuotoliniu būdu 16 Pasirengimas pratyboms 10 
Pratybos 8 Pasirengimas seminarui 10 
... iš jų nuotoliniu būdu 4 Pasirengimas egzaminui 55 
Praktinis Seminaras 8   
Konsultacijos 2   
Egzaminas 2   
Iš viso 60  100 

 
Dalyko paskirtis: Dalyko paskirtis:  
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Antroji Miškininkystė Pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: pagilinti studentų teorines inovacijų praktikos miško ūkyje žinias, 
išmokti analizuoti šiuolaikinius inovacijų procesus, įgyti teorinių žinių praktiniam taikymui, 
sprendžiant įvairias miškininkavimo problemas.  
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Turi būti išklausyti miško politikos, teisės, 
valdymo, gamybos organizavimo pagrindų studijų dalykai pirmosios pakopos studijose. 
Dalyko studijų pasiekimai: studijuodami šį dalyką studentai pagilina teorines inovacijų 
praktikos taikymo miško ūkyje žinias, išmoksta analizuoti šiuolaikinius inovacijų procesus, įgyja 
teorinių inovacijų praktikos miško ūkyje žinių, kurias gali pritaikyti praktikoje, sprendžiant 
miškininkavimo problemas.  
 
 
 
Dalyko studijų rezultatai:  
Žinios ir jų taikymas: 

7. Žino ir supranta specifines inovacijų praktikos miško ūkyje naudojamas sąvokas; 
8. Žino inovacijų praktikos miško ūkyje teorinius principus; 
9. Žino ir supranta inovacijų praktikos miško ūkyje praktinius aspektus. 

Specialieji gebėjimai: 
8. Geba identifikuoti pagrindines inovacijų praktikos miško ūkyje problemas; 



 

165 

 

9. Geba apibūdinti bendruosius inovacijų praktikos miško ūkyje principus; 
10. Geba kurti laikmečio reikalavimus atitinkančias miško ūkio koncepcijas, strategijas bei 

programas; 
11. Geba kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves. 

Socialiniai gebėjimai 
7. Geba aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems 

asmenims 
8. Geba kritiškai vertinti informaciją; 
9. Geba savarankiškai ir komandoje spręsti problemas. 
10. Geba operatyviai reaguoti į besikeičiančias sąlygas. 

Asmeniniai gebėjimai 
1. Geba savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis (mokytis) 

savarankiškai; 
2. Geba pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, turi sisteminio ir strateginio mąstymo 
įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai; 

3. Geba priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines 
veiklos pasekmes; 

4. Veikia suvokdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį 
visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
6. Inovacijų praktikos miško ūkyje teorinių aspektų žinojimas, interpretavimas ir 

integravimas į miškininkystę. 
7. Gebėjimas identifikuoti, formuluoti inovacijų praktikos miško ūkyje problemas. 
8. Gebėjimas analitiškai, sistemiškai ir kritiškai analizuoti inovacijų praktiką miško ūkyje. 
9. Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje bei taikyti teorines žinias praktikoje. 
10.  Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. 

Dalyko turinys: 
   Paskaitos 40 val.: (akivaizdiniu būdu 24 / nuotoliniu būdu – 16): 

- Inovacijų praktikos miško ūkyje samprata, aktualumas ir įtaka šiandieniniams miško 
socialiniams santykiams (/12); 

- Inovacijų politika (4/4); 
- Institucinių inovacijų praktika miško ūkyje (3/1); 
- Industrinės inovacijos miško ūkyje (4/4) 
- Miško organizacijų ir įmonių inovacijų praktika (3/1);  
- Miško valdymo inovacijos miško ūkyje (2/1) 
- Žmogiškųjų išteklių inovacijos miško ūkyje (2/1); 
- Ekonomika ir miško ūkio inovacijos (2/1); 
- Aplinkosaugos reikšmė miško ūkio inovacijų plėtroje (1/1); 
- Mokslo įtaka miško ūkio inovacijų praktikoje (1/1). 

Pratybos (seminarai) 16 val. (akivaizdiniu būdu 12 / nuotoliniu būdu – 4): 
12.  Inovacijų politikos miško ūkyje analizė (2/2); 
13. Miško ūkio valdymo inovacijų analizė (2/2); 
14. Išvažiuojamasis seminaras į inovatyvią valstybinę miško ūkio įmonę (4) 
15. Išvažiuojamasis seminaras į inovatyvią privačią miško ūkio įmonę (4) 

Dalyko studijų metodai:  



 

166 

 

Paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedijos įrangą ir auditorijos rašomąją lentą. 
Jų metu studentai įtraukiami į diskusijas individualiai arba pagal duotus klausimus grupelėmis. 
Pagal šio dalyko turinio temas studentai parengia pristatymus grupelėmis, po pristatymų 
organizuojamos diskusijos. Pratybų metu duodamos užduotys panaudojant realias situacijas. 
Studentai užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi rekomenduojama literatūra, pratybų 
aprašais, kompiuterine technika ir konsultuodamiesi su dėstytoju kompiuterių klasėje. Studentai 
turi suformuluoti išvadas pagal atliktų užduočių rezultatus. Jie parengia atliktų rezultatų pateiktis 
naudojantis kompiuterinėmis programomis. Studentai atliktas užduotis pristato naudodamiesi 
multimedijos įranga. Studentui pristačius atliktą užduotį, kiti kolegos pateikia klausimus, 
organizuojama atliktos užduoties ir pristatymo diskusija. Organizuojamas praktinis 
išvažiuojamasis seminaras aplankant įnovatyvią valstybinę ir privačią miško įmones. 
Išvažiuojamajam seminarui studentai pasirengia iš anksto – išanalizuoja informaciją apie 
lankomą įmonę. Seminaro metu pagal surinktą studentų informaciją užduodami klausimai, 
keliamos diskusijos. Po seminaro rengiama ataskaita. Dalis dalyko paskaitų ir pratybų atliekama 
nuotoliniu būdu. 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  
Vertinant dalyko rezultatus, taikoma dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. 
Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai 
klausimai. Egzamino metu taip pat pateikiama praktinė užduotis (pagal pateiktus mokslinio 
tyrimo rezultatus reikia suformuluoti išvadas). Vertinami atliktų pratybų užduočių gauti 
rezultatai, kurie pateikiami atspausdinant darbo su kompiuterinėmis programomis lapus. 
Studentai turi atliktą darbą apginti, aptariant su dėstytoju gautus rezultatus. Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas atsižvelgiant į užduoties atlikimo, pristatymo, atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti kokybę. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų 
rezultatų vertinimo kriterijais. 

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 
koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pratybų atlikimas ir atsiskaitymas 
0,1 Po kiekvieno atlikto 

darbo 
Individualios užduoties atlikimas ir atsiskaitymas 0,1 Egzaminų sesijos metu 
Seminaras 0,1 Po seminaro 
Egzaminas 0,7 Egzaminų sesijos 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 

Žino ir supranta specifines 
inovacijų praktikos miško 
ūkyje naudojamas sąvokas 

Žino naujausias 
miškotyros mokslo 
krypties teorijas, 
metodus ir 
technologijas, jų 
taikymo ypatumus 
sprendžiant darnaus 
miškų ūkio uždavinius, 

Žino inovacijų praktikos 
miško ūkyje teorinius 
principus 

Paskaitų medžiaga 
vizualizuojama panaudojant 
multimedijos įrangą ir 
auditorijos rašomąją lentą. 
Paskaitų metu studentai 
įtraukiami į diskusijas 
individualiai arba pagal 
duotas užduotis grupelėmis. 

Rašant kontrolinį darbą ir 
laikant egzaminą, pateikiami 
trumpų atsakymų 
reikalaujantys klausimai ir 
probleminiai klausimai. 
Atliktos užduoties 
vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant į užduoties 
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Studijų programos 

rezultatai 

(siekiniai) 

Numatomi studijų 

dalyko rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

vykdant mokslinius 
tyrimus, diegiant 
naujoves 

Žino ir supranta inovacijų 
praktikos miško ūkyje 
praktinius aspektus 

Pagal parinktas temas 
studentai parengia 
pristatymus grupelėmis ar 
individualiai, keliamos 
diskusijos. 

atlikimo, pristatymo, 
atsakymų į klausimus ir 
sugebėjimo diskutuoti 
kokybę. 

Geba identifikuoti pagrindines 
inovacijų praktikos miško 
ūkyje problemas 

Geba apibūdinti bendruosius 
inovacijų praktikos miško 
ūkyje principus 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas 

Geba kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias 
miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus 
ir daugiatikslio 
miškininkavimo 
problemas, kritiškai 
vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą 
patirtį Geba kritiškai vertinti teorines 

ir praktines naujoves 

Pratybų metu duodamos 
užduotys panaudojant realias 
situacijas. Studentai turi 
suformuluoti išvadas pagal 
atliktų užduočių rezultatus. 
Studentai atliktas užduotis 
pristato naudodamiesi 
multimedia įranga. 
Išvažiuojamasis seminaras, 
klausimų kėlimas, diskusijos. 

Vertinami atliktų pratybų 
užduočių gauti rezultatai, 
seminaro ataskaitos ir kritinė 
jų analizė, kuri pateikiami 
atspausdinant darbo su 
kompiuterinėmis 
programomis lapus. 

Geba aiškiai, argumentuotai 
perteikti apibendrintą 
informaciją specialistams ir 
kitiems asmenims 

Geba kritiškai vertinti 
informaciją 

Geba savarankiškai ir 
komandoje spręsti problemas 

Geba aiškiai ir 
argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją 
specialistams ir kitiems 
asmenims 

Geba operatyviai reaguoti į 
besikeičiančias sąlygas 

Geba savarankiškai pasirinkti 
tobulinimosi kryptį ir toliau 
lavintis (mokytis) 
savarankiškai 

Geba pasinaudoti mokslinių 
tyrimų žiniomis, turi sisteminio 
ir strateginio mąstymo įgūdžių 
savarankiškai profesinei veiklai 

Geba priimti inovatyvius 
sprendimus, įvertindamas 
galimas visuomenines ir 
etines veiklos pasekmes 

Geba pagrįsti inovatyvius 
sprendimus, suvokdamas 
moralinę atsakomybę už 
savo veiklos ir jos 
rezultatų poveikį 
visuomeninei, 
ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai. 

Veikia suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo veiklos ir 
jos rezultatų poveikį 
visuomeninei, ekonominei, 
kultūrinei raidai, gerovei ir 
aplinkai 

Studentai recenzuoja vieni 
kitų atliktas užduotis, jas 
pristato naudodamiesi 
multimedia įranga, o kiti 
kolegos pateikia klausimus ir 
organizuojamas parengto ir 
pristatymo aptarimas. 
Studentai užduotis atlieka 
savarankiškai ir komandose 
naudodamiesi programiniais 
paketais, pratybų aprašais ir 
konsultuodamiesi su 
dėstytoju. 

Vertinimas atliekamas 
atsižvelgiant sugebėjimą 
dirbti komandoje, 
pristatymų, atsakymų į 
klausimus ir sugebėjimo 
diskutuoti kokybę. 
Vertinant dalyko pasiekimus 
taikoma dešimties balų 
kriterinė kaupiamojo 
vertinimo sistema 

Anotacija anglų kalba:  
The structure of subject: 6 ECTS, 160 h (40 of lectures (16 out of it using virtual learning environment), 8 of 
practicals (4 out of it using virtual learning environment), 8 of seminars, 2 of consultations, 2 of egzamination, 100 of 
self studies). The students should have been gained bachelor degree to attend the course.  
The students know and are able to use principles of forestry innovations in pactise then the subject studies are 
completed. The knowledge of theorical aspects forestry innovations are gained. The students know the specific 
definitions of forestry innovations, also are capable to identify the problems regarding to it. The students are able to 
develop abilities to argue as well as fluently express their minds oraly and in written form, also they are able to 
study on their own continuously. Atitudes of creativity, responsibility, honestly and accuratnesess are further 
developed. 
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