
STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL 8004 8 GMF Aplinkotyros 

Pavadinimas 
Augalų streso fiziologija 
Pavadinimas anglų kalba 
Plant stress physiology 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai  
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pirmųjų dviejų metų doktorantams siekiantiems sustiprinti teorinius augalų 
streso fiziologijos žinių pagrindus. Analizuojamos augalų reakcijos į skirtingus streso 
veiksnius, streso esmė, fiziologiniai ir biocheminiai streso padariniai. Susipažįstama su 
vandens, deguonies deficito, radiaciniu, terminiu, druskų poveikio, antropogeniniu stresais. 
Oksidacinis stresas –universalus daugelio stresorių poveikio rezultatas. Stresinių veiksnių 
diferencijuotas ir kompleksinis poveikis augalų fiziologiniams rodikliams. Hormonų vaidmuo 
augalų reakcijoje į stresinį poveikį. Streso baltymai. Fotosintezės fotosistemų atsakas į stresą. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The course is appointed for PhD students which are seeking to enhance theoretical knowledge about 
plant stress physiology. Plant reactions to various stress factors, essence of stress, physiological and 
biochemical effects will be analyzed. PhD students will be acquainted with water, oxygen deficiency, 
radiation, thermal, salt effects, anthropogenic stresses. Oxidative stress as common result of different 
stressors. Differential and complex impact of stress factors for plant physiological indices. Role of 
plant hormones in reaction to stress effect. Stress proteins. Response to stress of photosynthesis 
photosystems. 
Turinys 
Augalo fiziologinio atsako dinamika į stresinio veiksnio poveikį. Streso pažeidimai. Atsparumas ir jo 
elementai. Adaptacija ir aklimatizacija. Augalų prisitaikymo strategija ir atsparumo tipai. Vandens 
deficito stresas ir augalų atsparumo sausrai mechanizmai. Augalų atsparumas hipoksijai. Fotostresas, 
UV-B spinduliuotė. Terminis stresas: aukštos ir žemos temperatūrų stresai. Didelės druskų 
koncentracijos stresas. Antropogeninės prigimties streso veiksniai: CO2, ozonas, sieros ir azoto 
oksidai, sunkieji metalai, rūgštūs lietūs, kiti veiksniai. Oksidacinis stresas. Augalai kaip taršos 
indikatoriai. Augalų fotosistemų 1 ir 2 reakcija į stresinį poveikį. Hormonų vaidmuo augalų reakcijoje į 
stresinį poveikį. Streso baltymai. Bendrieji augalų reakcijos į stresinį poveikį dėsningumai. 
 
 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Galutinis įvertinimas susideda iš: referato -30%; ir egzamino – 70%; 
 
Literatūra 
1. V.A. Šlapakauskas, 2006. Augalų ekofiziologija. Lututė, Kaunas. 413 p. 
2. E. Kupčinsienė. 2011. Aplinkos fitoindikacija. Kaunas, 752 p. 

3. V. Šlapakauskas, P.Duchovskis. 2008. Augalų produktyvumas. Kaunas: LŽŪU. 253p. 

4. B.D McKersie, Y.Y Leshem, 1994. Stress and Stress Coping in Cultivar Plants. Kluwer Akademic 

Publishers, Dordrecht-Boston-London. 256 p. 



Studijų dalyko rengėjai/dėstytojai 
Prof. Pavelas Duchovskis 
 
 
Patvirtinta Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio 25 d. 
posėdžio nutarimu.    

 



 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL8007 8 GMF Aplinkotyros 

Pavadinimas 
Darnaus vystymosi paradigma 
Pavadinimas anglų kalba 
Paradigm of sustainable development 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai  
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pirmųjų dviejų metų doktorantams siekiantiems sustiprinti teorinius darnaus 
vystymosi koncepcijos pagrindus. Analizuojamos darnaus vystymosi idėjos ištakos ir raida, 
pagrindiniai darnaus vystymosi principai ir prioritetai. Susipažįstama su pagrindinėmis darnaus 
vystymosi sąvokomis, tolesnėmis ekonominio augimo galimybėmis ir ribomis, Žemės ekologinio 
talpumo samprata. Daug dėmesio skiriama pagrindinių darnaus vystymosi sektorių - aplinkosaugos, 
visuomenės ir ekonomikos interesų derinimo perspektyvoms bei problemoms, ekologinio 
efektyvumo didinimo galimybėms ir būdams. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The course is aimed at knowledge on the theoretical background of sustainable development. Origins and 
evolution of sustainability concept, as well as, main principles and priorities of sustainability are analyzed. 
The main terms of sustainability, possibilities and limits of further growth including concept of Earth 
carrying capacity limits are presented. Attention is driven to the possibilities and problems  of balance 
between environmental, economic and social priorities. Eco-efficiency concept and necessity to decouple 
environmental impact from economic growth is analyzed. 
 
Turinys 
Darnaus vystymosi koncepcijos ištakos ir raida. Darnaus vystymosi koncepcijos esmė. Darnaus vystymosi 
principai ir prioritetai. Darnus vystymasis – nesibaigiantis pasaulinio masto procesas. Antropocentrinis ir 
ekocentrinis požiūriai į darnų vystymąsi. Augimo ir darnaus vystymosi sąvokų suderinamumas, augimas ir 
Žemės ekologinio talpumo ribos. Darnaus vystymosi koncepcijos neapibrėžtumas- pliusai ir minusai. 
Pagrindiniai darnaus vystymosi komponentai ir jų sąveika. Darnaus vystymosi rodikliai. Gamtinio ir 
žmogaus sukurto kapitalo pakeitimo ir papildymo galimybės. Absoliutus ir sąlyginis darnumas. Ekologinio 
efektyvumo koncepcija ir poveikio aplinkai atsiejimo nuo ekonomikos augimo galimybės. Aktualiausios 
dabartinės Lietuvos ir pasaulio darnaus vystymosi problemos. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Galutinis įvertinimas susideda iš: referato -30%; ir egzamino – 70%; 
 
Literatūra 
1. R.Čiegis, 2004. Ekonomika ir aplinka:subalansuotos plėtros valdymas. VDU leidykla, Kaunas. 551 p. 
2.Juknys R. 2008. Darnus vystymasis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas,  236 p. 
3.S.Baker, M.Cousis, D.Richardson and S.Young. 2002. The politics of sustainable development. London 

and New York, Routledge. 276 p. 

4.S.Dresner, 2006.The principles of sustainability. Earthscan, London. 200p. 



5.P.A. Lawn, 2001. Towards sustainable development. Lewis Publishers, Boca Raton, London, New York, 

Washington. 462 p. 

6.E.Neumayer. Weak versus strong sustainability. 2003. UK, Edward Elgar.271p. 

 

Studijų dalyko rengėjai/dėstytojai 
Prof. Romualdas Juknys 
 
 
Patvirtinta Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio  25 d. posėdžio 
nutarimu.    

 
 



 

STUDIJŲ DALYKO PROGRAMA 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL8006 8 GMF Aplinkotyros 

 
Pavadinimas 
Naujausios ekotoksikologijos kryptys 
Pavadinimas anglų kalba 
Advances in ecotoxicology 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai  
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pirmųjų dviejų metų doktorantams siekiantiems sustiprinti teorinius ir 
praktinius ekotoksikologijos pagrindus. Kursas skiriamas supažindinti su toksinių 
medžiagų poveikiu skirtinguose biologinės organizacijos lygiuose ir pagrindiniais 
praktiniais ekotoksikologijos eksperimentiniais ir taikomaisiais principais. Daug dėmesio 
skiriama praktiniams eksperimentų planavimo, vykdymo ir rezultatų interpretavimo bei 
taikymo aspektams. Pagrindinis dėmesys skiriamas naujausiems cheminių medžiagų 
poveikio natūralioms ekologinėms sistemoms vertinimo metodams ir ilgalaikio poveikio 
rizikos vertinimui.  

 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The course is aimed at analysis and development of advanced theoretical and practical skills in 
environment toxicity and effects at increasing levels of ecological organization assessment. The emphasis 
is on the ecological dimensions of ecotoxicology. The content covers basic principles and methods of 
hierarchical ecotoxicology. The main topic deal with modern methods for evaluation of chemical impacts 
on ecological systems, and assment of  of long-term damage risks.  
 
Turinys (iki 1200 simbolių) 
Toksiškumo samprata. Ekologijos dimensija ekotoksikologijoje. Hierarchinė ekotoksikologija. Teršalų 
mišinio toksiškumas. Bioakumuliacijos modeliai. Dozė – atsakas tarpusavio priklausomybė ir kiti 
toksikologiniai principai. Toksiškumo testavimas, testų įteisinimas. In vivo, In vitro testai. 
Imunotoksikologija. Augalų ekotoksikologija. Toksiškumo testavimo duomenų apdorojimas ir taikymas. 
Netiesioginiai poveikiai: sąveika tarp populiacijų, metapopuliacijos, sąveika tarp bendrijų. Laiko ir erdvės 
dimensija ekotoksikologijoje. Procesai ekosistemose ir naujausi ekosistemų atsako tyrimai.  
 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Galutinis įvertinimas susideda iš: referato  -30%; ir egzamino – 70%; 
 
Literatūra 
Moriarty F. Ecotoxicology: the study of pollutants in ecosystems – Third edition. Academic press, 1999. – 
347 p. 
Newman M. C., Clements W.H. Ecotoxicology: a comprehensive treatment. – Taylor and Francis, 2008. – 
852 p. 
Ecotoxicology: ecological dimensions. Eds. D.J. Baird et al., Shapman § Hall, 1996. – 89 p. 
Dalyko programos rengėjas/jai 



prof. gahil. dr. Romualdas Juknys, dr. Jūratė Žaltauskaitė 
 
Patvirtinta Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio 25  d. posėdžio 
nutarimu. 
    



 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL 8009 8 GMF Aplinkotyros 

Pavadinimas 
Geografinės informacinės sistemos aplinkos tyrimuose 
Pavadinimas anglų kalba 
Geographic information systems in environmental research 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai  
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Geografinių informacinių sistemų aplinkos tyrimuose studijos skirtos doktorantams, siekiantiems 
sustiprinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius GIS srityje. Kurso metu susipažįstama su GIS esme 
ir pritaikymu aplinkos tyrimuose; GIS duomenų bazių sudarymu; Geokodavimo ir erdvinio 
modeliavimo funkcijomis; Doktorantai mokės planuoti GIS panaudojimą ir praktiškai naudotis savo 
moksliniame tiriamajame darbe 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Geographic information systems in environmental research is course for PhD students. The aim of this  the 
course is to provide the students with theoretical knowledge and practical skills in the field of GIS. 
 Upon completion of this course the students will understand the essence of GIS and benefits to 
environmental research. Students will be able to geocoding and modelling, create and administrate GIS 
databases, will be able to use spatial  data models and data collection 
 
Turinys 
Geografiniai duomenys ir jų atvaizdavimas GIS. GIS naudojami geografinių duomenų modeliai. GIS 
duomenų rinkimas, duomenų geokodavimas. GIS duomenų bazių sudarymas. Geografinių objektų ar 
reiškinių atvaizdavimo GIS tikslumas. Geografinių duomenų analizė ir erdvinis modeliavimas. Geografinių 
informacinių sistemų diegimo valdymas. Geografinių informacinių sistemų taikymas aplinkos tyrimuose. 
GIS taikymas konkrečiose doktorantą dominančiose srityse. 

Studijų pasiekimų vertinimas 
Galutinis įvertinimas susideda iš: referato – 30%; ir egzamino – 70%; 
 
Literatūra 
1. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2005. Geographic Information Systems and 
Science. Wiley, 517 p. 
2. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2005. Geographical Information Systems: 
Principles, Techniques, Management, and Applications (Abridged). Wiley, 358 p. 
3. Maheswaran R., Craglia M. 2004. GIS in public health practice. CRC Press, 308 p Washington. 462 p. 

Studijų dalyko rengėjai/dėstytojai 
prof. dr. Jonė Venclovienė, dr. Audrius Dėdelė 

 
Patvirtinta Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio 25   d. posėdžio 
nutarimu.    



 



 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL 8003 8 GMF Fizikos 

Pavadinimas 
Klimato kaitos priežastys ir pasekmės 
Pavadinimas anglų kalba 
Causes and Consequences of Climate Change 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai  
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pirmųjų dviejų metų doktorantams siekiantiems pagilinti supratimą apie klimato kaitos 
priežastis ir pasekmes. Analizuojamos fizinės priežastys, kurios apsprendžia netolimos praeities ir dabarties 
klimatą bei jo svyravimus. Nagrinėjami antropogeninės veiklos sukeltų procesų gamtoje mechanizmai, 
nulemiantys pastarojo šimtmečio klimato kaitą, pagrindinį dėmesį skiriant atmosferai kaip pagrindinei 
planetos šiluminio balanso komponentei. Susipažįstama su klimato tyrimo instrumentiniais bei skaitiniais 
metodais, taip pat klimato kaitos vertinimo modeliais, modeliavimo problemomis. Nagrinėjamos klimato 
kaitos sukeltos pasekmės gamtai bei žmogui bei prisitaikymo priemonės. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The course is designed to study causes and consequences of climate change. This course will start with an 
overview of the present climate system including its components, their interactions, and the processes that 
drive the general circulation that we observe today. Radiation laws, atmospheric thermodynamics and 
atmospheric dynamics are reviewed and applied for the analysis of physical processes that are taking part in 
the atmosphere. The principles of experimental and theoretical methods used in the climate research are 
described. Climate change impacts, adaptation and mitigation, also the various climate change scenarios 
taking into account human response are analyzed.  
Turinys 
Klimato sistemos elementai. Fiziniai klimato kaitos veiksniai. Energetinė klimato grandžių sąveika. 
Astronominio planetos judėjimo sąlygota klimato kaita. Paklotinio žemės paviršiaus energijos balansas. 
Žemės atmosferos sudėtis, sandara ir cheminė evoliucija. Žemės atmosferos vaidmuo klimatinių sąlygų 
susidarymui. Sistemos žemė-atmosfera energetinis balansas. Saulės spinduliavimas ir atmosfera. Saulės 
spinduliuotės energijos persiskirstymas Žemės atmosferoje. Antropogenininiai klimato kaitos veiksniai. 
Atmosferos cirkuliacija ir klimatas. Vandens garai atmosferoje: sausojo ir drėgnojo oro termodinamika. 
Okeano ir atmosferos sąveika, vandenyno vaidmuo klimato sistemoje. Atmosferos tarša ir poveikis klimatui. 
Klimato kaitos modeliai. Klimato kaitos scenarijai ir galimos pasekmės, poveikio klimatui švelninimo 
priemonės bei prisitaikymo prie kintančių klimato sąlygų būdai. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Galutinis įvertinimas susideda iš: referatas -30%; ir egzamino – 70%; 
Literatūra 
1. Aguado E., 2007. Understanding weather and climate, Prentice Hall, 558 p. 
2. Coley, D.A., 2008. Energy and climate change: creating a sustainable future, Wiley, 672 p.  
3. Wallace, John M., Hobbs, Peter V., 2006. Atmospheric Science: Volume 92,. Academic Press, 

484 p. 
4. John H. Seinfeld, Spyros N. Pandis, 2006. Atmospheric Chemistry and Physics, Wiley and Sons, 1232 p. 
5. Carbone, G., 2007.  Exercises for Weather and climate, 6th ed., Prentice Hall, 204 p. 

Studijų dalyko rengėjai/dėstytojai 



Doc. dr.  Arvydas Kanapickas 
 
Patvirtinta Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio 25   d. 
posėdžio nutarimu.    

 



 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL8005 8 GMF Aplinkotyros 

Pavadinimas 
Molekulinė ekologija ir genetiniai tyrimai 
Pavadinimas anglų kalba 
Molecular ecology and genetic analysis 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai  
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pirmųjų dviejų metų doktorantams siekiantiems sustiprinti teorinius 
ekologijos ir genetikos pagrindus panaudojant molekulinius metodus. Analizuojamos 
molekulinės ekologijos idėjos ištakos ir raida, pagrindiniai tyrimų metodai, panaudojimo ir 
populiacijų kintamumo analizės principai ir prioritetai. Susipažįstama su pagrindinėmis 
sąvokomis, tyrimo metodų taikymo galimybėmis ir ribomis, organizmų išsaugojimo genetika. 
Daug dėmesio skiriama populiacijų struktūros, genetinės taršos problemoms, genetinio 
kintamumo skirtingose ekologinėse sąlygose įvertinimo galimybėms ir būdams. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
Molecular ecology: origins and approach. Molecular methods and genetic tools. Molecular 
identification: species, individual, and sex. Population and population genetics. Molecular and 
adaptive variation. Molecular markers and natural selection. Molecular approaches to the 
identification of plants and animals populations. Conservation genetics: extinction. Genetic 
diversity in variable environment. Genetic management of endangered species in the wild. 
Molecular ecology and genetically modified organisms. Molecular ecology of hybridization. 
Analytical methods in molecular ecology. Software packages for data analysis. 
Turinys 
Molekulinės ekologijos vystymosi ištakos ir raida. Branduolio ir organoidų genomai. 
Pagrindinės technologijos: baltymų, DNR tyromo metodai. Molekuliniai žymenis naudojami 
ekologijoje: dominantiniai ir kodominantiniai žymenys. Molekulinė identifikacija: rūšių, 
populiacijų, individų, lyties, kilmės nustatymas. Molekulinės ekologijos tyrimų planavimas ir 
etapai. Genetinė įvairovė ir diferenciacija. Genetinis panašumas I ir distancija D. 
Tarpopuliacinės diferenciacijos įvertinimo koeficientai: Fst., Gst, molekulinės variacijos 
analizė, Фst. Programinės įrangos panaudojimas molekulinės ekologijos duomenų analizei. 
Aplinkosaugos genetika. Bioįvairovės išsaugojimas. Invazinių rūšių ekologija. 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Galutinis įvertinimas susideda iš: referato -30%; ir egzamino – 70%; 
Literatūra 

1. Beebee T., Rowe G. An introduction to Molecular ecology. Oxford university press. 2005, 2007.  
2. Freeland J., Kirk H., Petersen S. Molecular Ecology. 2nd ed. Wiley-Blackwell. 2011.  
3. Conner J.K., Hartl D.L. Ekologinės genetikos pradmenys Vilnius, 2007. 
4. Sruoga A., Paulauskas A., Radzijevskaja J. Molekulinė ekologija. 2008. Metodinė priemonė. K.  
5. Žurnalai: Molecular ecology, Molecular Ecology Resources, TRENDS in Ecology & Evolution 
Studijų dalyko rengėjai/dėstytojai 
Prof. dr. Algimantas Paulauskas 



Patvirtinta Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio 25  d. 
posėdžio nutarimu.    

STUDIJŲ DALYKO PROGRAMA 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL8002 8 GMF Aplinkotyros 

Pavadinimas 
APLINKOS INFORMACIJOS ANALIZĖS METODAI 
Pavadinimas anglų kalba 
ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Lab. darbai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Dalyko anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Šio kurso studijos suteikia žinių apie šiuolaikinius statistikos metodus, taikomus aplinkos ir 
ekologijos duomenų analizėje. Doktorantai supažindinami su statistikos metodais, skirtais dviejų 
ir daugiau populiacijų palyginimui, aplinkos duomenų faktorius - atsakas modeliais, laiko eilučių 
modeliais, daugiamačiais statistikos metodais ir jų taikymu aplinkos duomenų analizei, 
populiacijos rodiklių vertinimu naudojant pakartotiną atranką. Laboratorinių darbų metu 
pagilinami statistinių metodų taikymo ir darbo su statistiniais programų paketais įgūdžiai. 
Dalyko anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of the course is to provide knowledge of the statistical methods, used in analysis of 
environmental and ecological data. After completion of this course students are acquirement with 
the bootstrap methods, the methods for comparison of two or more populations, the analysis 
factor – response models, time series models, and multivariate statistical methods and their 
applications in real research.  
Dalyko turinys 
Duomenų statistiniai modeliai. Nežinomų populiacijos skirstinio parametrų vertinimas didžiausio 
tikėtinumo, Bajeso bei pakartotinės atrankos metodais. Parametrinių hipotezių tikrinimas tiriant 
aplinkos kokybę ir jos pokyčius. Neparametrinės hipotezės ir jų taikymas aplinkos duomenų 
analizei. Koreliacinė analizė. Tiesinė regresija. Apibendrinti regresiniai modeliai. Netiesinė 
regresija. Neparametrinė regresija. Logistinė bei Puasono regresija. Dispersinė analizė. Laiko 
eilučių modeliai. Daugiamatė statistinė analizė. Diskriminantinė, klasterinė, pagrindinių 
komponenčių, faktorinė analizė. Daugiamačių statistikos metodų taikymas aplinkos duomenims 
modeliuoti. Eksperimento planavimas. 
Studijų rezultatų vertinimas 
Savarankiškas darbas (tiriamasis darbas) – 30%  galutinio pažymio; baigiamasis egzaminas - 70 % 
galutinio pažymio. 
Literatūra 
1. Venclovienė J. 2010. Statistiniai metodai medicinoje. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla, 344 p. 
2. Venclovienė J. 2008. Statistiniai metodai aplinkotyroje Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 
3. Townend J.  2002. Practical statistics for environmental and biological scientists, John Wiley and 
Sons286 p. 
4. Piegorsch W.W. 2005. Analyzing Environmental Data, John Wiley and Sons, 512 p. 
5. Shaw P. 2003. Multivariate statistics for the environmental sciences, London: Arnold, 248 p. 
6. Piegorsch W.W., Bailer A.J. 1997. Statistics for environmental biology and toxicology, Kluwer 



Academic Publishers, 600 p. 
Dalyko programos rengėjas 
Prof. dr.  Jonė Venclovienė 
 
 
 
Patvirtinta Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2011 m. spalio 25 d. 
posėdžio nutarimu.    

 
 



 

STUDIJŲ DALYKO PROGRAMA 
Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 

APL 8008 8 GMF Aplinkotyros 
Pavadinimas 
STATISTINIAI DUOMENŲ ANALIZĖS METODAI 
Pavadinimas anglų kalba 
STATISTICAL METHODS OF DATA ANALYSIS 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 1 
Lab. darbai 1 
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Dalyko anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Šio kurso studijos suteikia žinių apie šiuolaikinius statistikos metodus, taikomus biomedicinos 
duomenų analizėje. Doktorantai supažindinami su statistikos metodais, skirtais dviejų ir 
daugiau populiacijų palyginimui, aplinkos duomenų faktorius - atsakas modeliais, laiko 
eilučių modeliais, daugiamačiais statistikos metodais ir jų taikymu biomedicinos duomenų 
analizei, populiacijos rodiklių vertinimu naudojant pakartotiną atranką. Laboratorinių darbų 
metu pagilinami statistinių metodų taikymo ir darbo su statistiniais programų paketais 
įgūdžiai. 
Dalyko anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of the course is to provide knowledge of the statistical methods, used in analysis of 
environmental and ecological data. After completion of this course PhD students are 
acquainted with the bootstrap methods, the methods for comparison of two or more 
populations, the analysis factor – response models, time series models, and multivariate 
statistical methods and their applications in real research.  
Dalyko turinys 
Biomedicinos duomenų statistiniai modeliai. Nežinomų populiacijos skirstinio parametrų 
vertinimas didžiausio tikėtinumo, Bajeso bei pakartotinės atrankos metodais. Dviejų populiacijų 
palyginimui naudojami statistiniai kriterijai. Kelių populiacijų palyginimas. Koreliacinė analizė, 
dalinė koreliacija. Tiesinė regresija. Apibendrinti regresiniai modeliai. Netiesinė regresija. 
Neparametrinė regresija. Logistinė bei Puasono regresija. Dispersinė ir kovariancinė analizė. Laiko 
eilutės, jų modeliai. Išgyvenamumo analizė. Daugiamačiai metodai: diskriminantinė, klasterinė, 
pagrindinių komponenčių, faktorinė analizė. Daugiamačių statistikos metodų taikymas 
biomedicinos duomenims modeliuoti. Eksperimento planavimas. 
Studijų rezultatų vertinimas 
Savarankiškas darbas (tiriamasis darbas) – 30%  galutinio pažymio; baigiamasis egzaminas - 70 % 
galutinio pažymio. 
Literatūra 
1. Venclovienė J. 2010. Statistiniai metodai medicinoje. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla, 344 p. 
2. Venclovienė J. 2008. Statistiniai metodai aplinkotyroje Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 
3. Townend J.  2002. Practical statistics for environmental and biological scientists, John Wiley and 
Sons286 p. 
4. Piegorsch W.W. 2005. Analyzing Environmental Data, John Wiley and Sons, 512 p. 
5. Shaw P. 2003. Multivariate statistics for the environmental sciences, London: Arnold, 248 p. 
6. Piegorsch W.W., Bailer A.J. 1997. Statistics for environmental biology and toxicology, Kluwer 
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STUDIJŲ DALYKO PROGRAMA 
 

Kodas Apimtis kreditais Fakultetas Katedra 
APL8001 8 GMF Aplinkotyros 

 
Pavadinimas 
Mokslinių tyrimų metodologija 
Pavadinimas anglų kalba 
Research methodology in environmental sciences 
 
Studijų būdas Kreditų skaičius 
Paskaitos 2 
Seminarai  
Konsultacijos 1 
Individualus darbas 5 
 
Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas pirmųjų dviejų metų doktorantams siekiantiems sustiprinti teorinius ir 
praktinius mokslinių tyrimų metodologijos pagrindus. Kursas skiriamas supažindinti su 
aplinkos mokslinių tyrimų metodologija ir pagrindiniais mokslinių tyrimų vykdymo 
principais. Daug dėmesio skiriama praktiniams tyrimų planavimo ir vykdymo 
aspektams: gebėjimui tinkamai pasirinkti tyrimų temą, suformuluoti tyrimų problemą, 
tikslus ir uždavinius tikslui pasiekti, suplanuoti tyrimo eigą ir atlikti tyrimus, pasirinkti 
tam reikiamus instrumentus, matematiškai apdoroti gautus rezultatus ir pateikti tyrimų 
rezultatus mokslinio straipsnio, ataskaitos ar pranešimo (žodinio, stendinio) forma. 

 
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 
The aim of the course is to cover the gap by providing information in environmental investigation and 
experimatal methodology. It introduces with the main methods of environmental research, 
experiments, field investigations. During this course, students will get skills in identifying the problem; 
designing an experiment; sampling (i.e. data collection); obtaining representative samples; observing 
and measuring the samples to obtain data; objectively analyzing the data; presentation of experimental 
data graphically; interpreting and drawing conclusions; preparation of a research report, thesis, poster 
or oral presentations.  
 
Turinys (iki 1200 simbolių) 
Bendra aplinkos tyrimų metodologija. Tyrimų tipai. Tyrimų suplanavimas. Literatūros (publikacijų 
šaltinių, informacijos apie publikacijas pasirinkta tema) ieškojimas ir analizė. Problema, tikslas ir 
uždaviniai. Aktualumas, naujumas. Hipotezių formulavimas. Tyrimų objekto ir tipo pasirinkimas. 
Tyrimų apimtis. Tyrimų vykdymas. Tyrimo duomenų analizės metodai. Rezultatų statistinis 
apdorojimas. Grafinis rezultatų vaizdavimas. Rezultatų sutvarkymas, duomenų įvertinimas. Literatūros 
šaltinių citavimas, literatūros sąrašo sudarymas. Baigiamojo darbo rašymas. Tyrimo rezultatų pristatymas 
(žodinis, stendinis pranešimai).  
 
Studijų pasiekimų vertinimas 
Galutinis įvertinimas susideda iš: referato -30%; ir egzamino – 70%; 
 
Literatūra 
1. Ader H.J., Mellenbergh G.J., 1999. Research methodology in the social, behavioural and life sciences. 
SAGE publications, p. 393. 
2. Holmes D., Moody P., Dine D. 2006. Research methods for the biosciences. Oxford university 



press, p. 381. 
3. Kumar R., 2005. Research methodology. A step-by-step for beginners. SAGE Publications, p. 332. 
4. Piegorsch Walter W. Analyzing Environmental Data, John Wiley and Sons, 2005, 496 p. 
5. Ruxton G.D., Colegrave N. 2006. Experimental design for the life sciences. Oxford university press, p. 
162. 
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