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Dalyko kodas: AFADD003 

Pavadinimas lietuvių kalba: Agronominių tyrimų planavimas ir analizė 

Pavadinimas anglų kalba: Research methodology in agronomy  

Dalyko apimtis: 8 kreditai, 214 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 64 val., savarankiškam darbui 

150 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 48 Pasirengimas kontroliniam darbui 16 

Pratybos 12 Pasirengimas pratyboms 12 

Konsultacijos 2 Individualiosios užduoties parengimas 32 

Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 90 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji Agronomija  Privalomasis 

 

Studijų dalyko tikslas: susipažinti su agronominių tyrimų metodais, suvokti tyrimų planavimo, 

atlikimo ir rezultatų statistinės analizės teorinius aspektus, įgyti eksperimentų planavimo ir tyrimo 

rezultatų statistinės analizės įgūdžių. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: įvadinės eksperimentų planavimo ir tyrimo rezultatų 

statistinės analizės žinios. 

Dalyko studijų rezultatai:  

Žinios, jų taikymas: žino ir geba taikyti agronominių tyrimų bendruosius ir atskirų agronomijos 

mokslo šakų metodus, eksperimentų planavimą, jų atlikimo teorinius ir praktinius aspektus, tyrimų 

statistikos teorinius ir praktinius aspektus, mokslinių straipsnių ir disertacijų rašymo reikalavimus.  

Gebėjimai vykdyti tyrimus: geba formuluoti tyrimo problemą, temą, hipotezę, tikslą ir uždavinius, 

parinkti tinkamus agronominių tyrimų metodus, planuoti vieno ir kelių veiksnių eksperimentus, 

tinkamai parinkti statistinės analizės metodus  eksperimento rezultatams įvertinti, formuluoti išvadas, 

atitinkančias eksperimento duomenis ir jų statistinės analizės rezultatus. 

Specialieji gebėjimai: geba sudaryti mokslinio tyrimo metodiką, parengti duomenis statistinei analizei 

atlikti, parinkti tyrimo specifiką atitinkančias kompiuterines programas tyrimo duomenų statistinei 



analizei atlikti, teisingai parinkti ir pateikti statistinius rodiklius ataskaitiniuose moksliniuose 

dokumentuose. 

Socialiniai gebėjimai: geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, perteikiant 

savo veiklos srities naujoves, plėtoti kūrybinę veiklą. 

Asmeniniai gebėjimai: geba tobulėti, projektuoti tolesnę savo mokymosi perspektyvą. Imasi 

atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba atskleisti ir plėtoti 

kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Agronomijos mokslo krypties tyrimų metodologijos teorinių ir praktinių aspektų žinojimas ir 

gebėjimas juos taikyti. 

2. Mokslinių straipsnių ir disertacijų rengimo reikalavimų suvokimas. 

3. Gebėjimas formuluoti tyrimo problemą, temą, hipotezę, tikslą ir uždavinius. 

4. Gebėjimas kritiškai vertinti ir parinkti agronominių tyrimų metodus, planuoti vieno ir kelių 

veiksnių eksperimentus. 

5. Gebėjimas kritiškai vertinti statistinės analizės metodus ir juos parinkti eksperimento 

rezultatams įvertinti. 

6. Gebėjimas formuluoti teisingas išvadas pagal eksperimento duomenis ir jų statistinės analizės 

rezultatus. 

7. Gebėjimas sudaryti mokslinio tyrimo metodiką. 

8. Gebėjimas bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, perteikiant savo 

veiklos srities naujoves, plėtoti kūrybinę veiklą. 

9. Gebėjimas tobulėti, projektuoti tolesnę savo mokymosi perspektyvą imtis atsakomybės 

kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, gebėjimas atskleisti ir plėtoti 

kūrybines intelektines asmens kompetencijas. 

 

Dalyko turinys: 

Paskaitos:  
1. Įvadas. Mokslo samprata, tyrimo planavimo ir statistinės analizės vienovė. 

2. Agronominių tyrimų metodai: privalumai ir trūkumai. 

3. Mokslinis tyrimas ir jo planavimas. 

4. Mokslinės informacijos šaltiniai ir jų paieška. 

5. Eksperimento planavimo teoriniai ir praktiniai aspektai.       

6. Lauko eksperimento planavimas ir atlikimas. 

7. Agronomijos mokslo šakų tyrimo specifika ir metodai. 

8. Tyrimo duomenų sutvarkymas ir parengimas statistinei analizei. 

9. Populiacija ir imtis: sąvokos ir statistinės charakteristikos. 

10. Statistiniai skirstiniai ir jų taikymas eksperimentinėje statistikoje. 

11. Kintamųjų variacinės eilutės ir jų statistinės charakteristikos. 

12. Tyrimo duomenų vidurkiai ir jiems artimi statistiniai rodikliai. 

13. Nulinės  hipotezės patikrinimas. 

14. Prielaidos ANOVA ir regresinei analizei atlikti. 

15. Tyrimo duomenų transformavimas. 

16. Dispersinė analizės taikymo galimybės vertinant agronominių tyrimų duomenis. 

17. Regresijos ir koreliacijos taikymo galimybės vertinant agronominių tyrimų duomenis. 

18. Statistinių rodiklių pateikimas ataskaitiniuose dokumentuose. 



19. Mokslinių ataskaitinių dokumentų rengimas. 

 

Pratybos: 

1. Tyrimo duomenų atitikimas statistinės analizės prielaidoms ir duomenų transformavimas. 

2. Vieno ir kelių veiksnių eksperimentų duomenų dispersinė analizė taikant kompiuterines 

programas. 

3. Regresijos ir koreliacijos metodų taikymas naudojant kompiuterines programas.  

 

Dalyko studijų metodai: paskaitų medžiaga vizualizuojama panaudojant multimedia įrangą ir 

auditorijos lentą. Jų metu studentai įtraukiami į diskusijas individualiai arba pagal duotus klausimus 

grupelėmis. Grupelėms taip pat duodamos užduotys pagal studijuojamą medžiagą, jos parengia ir 

pristato atliktas užduotis. Po kiekvieno pristatymo organizuojama diskusija. Kiekvienam doktorantui 

pateikiama individualioji užduotis: parengti tyrimų metodiką pagal disertacinio darbo temą. Studentai 

recenzuoja vieni kitų parengtas tyrimo metodikas. Pratybų metu duodamos užduotys panaudojant 

realių tyrimų rezultatus. Doktorantai užduotis atlieka savarankiškai naudodamiesi programiniais 

paketais ir konsultuodamiesi su dėstytoju kompiuterių klasėje. Doktorantai turi suformuluoti išvadas 

pagal atliktų užduočių rezultatus. Jie parengia atliktų rezultatų pateiktis naudojantis kompiuterinėmis 

programomis. Doktorantai papildomai konsultuojami pagal suderintą grafiką ir susirašinėjant 

elektroninėje erdvėje. Kai paskaitos neskaitomos nesant minimaliam doktorantų skaičiui, dalyko 

studijos organizuojamos konsultacijų būdu. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: doktorantų pasiekimai vertinami 

taikant dešimties balų kriterinę kaupiamojo vertinimo sistemą ir vadovaujantis numatytais dalyko 

studijų rezultatų vertinimo kriterijais. Rašant kontrolinį darbą ir laikant egzaminą pateikiami 

probleminiai klausimai. Vertinimo balas nustatomas pagal doktoranto sugebėjimą sistemiškai 

analizuoti pateiktus klausimus.  Į kaupiamąjį balą įeina ir gebėjimo kokybiškai parengti tyrimo 

metodiką, recenzuoti kolegų metodikas, vertinimas.  Taip pat vertinami atliktų pratybų užduočių gauti 

rezultatai. Studentai turi kiekvieną atliktą darbą apginti, aptariant su dėstytoju gautus rezultatus. 

Doktorantų žinių ir gebėjimų vertinimą egzamino metu ir galutinį vertinimą atlieka komisija, kurią 

sudaro vienas arba du dalyko dėstytojai ir doktoranto vadovas arba konsultantas.  

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,15 8 savaitė 

Pratybos 0,10 11-15 savaitė 

Individualioji užduotis 0,15 10 savaitė 

Egzaminas 0,6 17-20 savaitė 
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