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Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 60 Pasirengimas kontroliniam darbui  
Laboratoriniai darbai  Pasirengimas laboratoriniams darbams  
Mokomoji praktika  Pasirengimas mokomajai praktikai  
Konsultacijos 10 Individualios užduoties rengimas 65 
Pratybos  Pasirengimas egzaminui 74 
Egzaminas 5   

 
Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

III (doktorantūra) Ekologija ir aplinkotyra pasirenkamasis 
 
Studijų dalyko tikslas: Kurse įgytų žinių pagrindu sugebėti ekologiniu požiūriu vertinti aplinkos 

taršos poveikį aplinkai, ekosistemoms ir žmogui, įžvelgti jos problemiškumą, disponuoti aktualiąja 
moksline informacija, taikyti modernius aplinkos taršos tyrimų, prognozavimo ir prevencijos metodus. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biomedicinos ar Technologijos mokslo srities 

(privalumai Ekologijos ir Aplinkotyros, Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypčių) 
magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis. 

 
Dalyko studijų rezultatai: 

- naujausios sistemingos aplinkotyros, susijusios su aplinkos tarša mokslinių tyrimų žinios, 
gebėjimas jas taikyti kuriant naujas fundamentines žinias ir idėjas, sprendžiant strateginio pobūdžio 
aplinkos taršos prevencijos uždavinius; 

- gebėjimai pasiūlyti, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant 
originalių mokslinių ir visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų, sprendžiant sudėtingas mokslo, 
visuomenės, profesinės veiklos problemas; gebėjimas planuoti ir vykdyti fundamentinius ir 
taikomuosius mokslinius didelės apimties tyrimus, kurie reikšmingai išplečia žinių ribas; 

- gebėjimai, remiantis naujausiomis mokslinių tyrimų teikiamomis žiniomis, kurti originalias 
mokslinių tyrimų, studijų, naujovių kūrimo priemones ir instrumentus; savarankiškai dirbti 
intelektinį, meninį ir kūrybinį darbą; 



- gebėjimai bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, perteikiant savo veiklos 
srities naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, plėtoti kūrybinę veiklą, skatinti visuomenės raidai 
palankią techninę ir visuomeninę pažangą; 

- gebėjimai tobulėti, projektuoti tolesnę savo ir ekspertų komandos mokymosi perspektyvą; prisiimti  
atsakomybę kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus; gebėjimas  greitai reaguoti į 
dinamiškus visuomeninės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos pokyčius, atskleisti ir 
plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 

 
Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai: studijų dalyko sąvokų supratimas, vartojimas, 

analizė ir sintezė platesniame dalyko kontekste. Studijų rezultatuose įvardintų naujų žinių įsisavinimas, 
interpretavimas, integravimas ir sintezė su kitų dalykų žiniomis, sudėtingų problemų, reikalaujančių 
tyrimų, sprendimų argumentavimas naujose situacijose. 

 
Dalyko turinys: 
Paskaitos: 

Aplinkos tarša ir kontrol ė (6 val.) Aplinkos sąvoka. Visuomenės vystymasis ir aplinkos tarša. 
Aplinkos taršos poveikis ekosistemoms, visuomenės sveikatai ir saugai. Socialinės, politinės, 
ekonominės ir techninės aplinkos taršos kontrolės priemonės. 

Aplinkos tarša ir jos šaltiniai (14 val.) Aplinkos taršos klasifikacija. Natūrali ir antropogeninė 
tarša, taškinė ir išsklaidytoji tarša, jų mastai, sklaida ir poveikis. Fizikinė, mechaninė, vizualioji, 
cheminė ir biologinė aplinkos tarša. Transporto tarša. Automobilių keliamas triukšmas, vibracija, 
elektromagnetiniai laukai. Transporto teršalų susidarymas ir sklaidos mastai. Transporto atliekų 
susidarymas. Eksploatacinių transporto medžiagų kokybės gerinimas. Energetikos ir pramonės tarša. 
Degimo procesų tarša: sieros, azoto ir anglies oksidai, angliavandeniliai, dioksinai ir furanai, suodžių 
dalelės, šiluminė tarša. Cheminė tarša: patvarios organinės ir neorganinės medžiagos - sunkieji metalai, 
PCB, nanomedžiagos. Radiacinė tarša. Žemės ūkio tarša. Komunalinio ūkio tarša. Atliekų problema. 

Teršalų migracija aplinkoje ir j ų poveikis ekosistemoms (22 val.) Atmosferos teršalų migracija 
aplinkoje. Vandens teršalų migracija aplinkoje. Dirvožemio teršalų migracija aplinkoje. Teršalų 
akumuliacija biotoje ir jų poveikis ekosistemoms. 

Aplinkos taršos tyrimai ir kontrol ė (18 val.). Aplinkos taršos tyrimo metodai. Aplinkos 
monitoringas. Lauko eksperimentai. Laboratoriniai tyrimai. Matematinis aplinkos taršos procesų 
modeliavimas. Poveikio aplinkai vertinimas. Aplinkos taršos rizikos vertinimas. Tarptautinės aplinkos 
taršos problemos ir jų sprendimo būdai. Aplinkos teisė.  Techninės ir technologinės aplinkos teršalų 
valymo ir taršos kontrolės priemonės. Pramoninė (industrinė) ekologija. Būvio ciklo vertinimas. 
Neišsenkantys ir atsikuriantys energijos šaltiniai.  Atliekų perdirbimas ir aplinkai draugiškos (žaliosios)  
technologijos. Darnus vystymasis ir aplinkos tarša, jo vertinimas, vadybos sisteminis požiūris. 

 
Individuali užduotis: Individuali užduotis atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. 
 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos 

sąvokos, tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų prezentacijos nagrinėjama tema 
paskaitų metu, individualaus darbo metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų duomenys, 
dabarties ir istorinės probleminės situacijos, sprendimų ir strategijų kūrimas probleminiais klausimais. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Dalyko žinios vertinamos 10 

balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už individualią užduotį ir teorines žinias, kurios 
tikrinamos egzamino metu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami. 
Įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus - kokybė, išvadų ir apibendrinimų 
formulavimas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai ir probleminiai 



klausimai. Galutinį pažymį sudaro individualios užduoties ir egzamino pažymiai. Vertinimai atliekami 
vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais. 

 
Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Individualus darbas 0,40 Semestro metu 
Egzaminas 0,60 Sesijos metu 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 
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projektas/- Aplinkos_tarsa/titlas.htm 

Dunnivant F.M., Anders E. (2006) A basic introduction to pollutant fate and transport: an 
integrated approach with chemistry, modeling, risk assessment, and environmental legislation. John 
Wiley & Sons., 504 p. 

Environmental science (2003) Ed. by Ryden L., Migula P. and Andersson M. The Baltic 
University Press, Uppsala, 824 p. 

Hill M.K. (2004) Understanding environmental pollution. Cambridge University Press, UK, 484 p. 
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Press, Elsevier, 552 p. 
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Academic Press, p.532. 
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Gerard Kiely (2007)  Environmental Engineering. The Mc Graw Hill Companies, 890 p. 
Environmental Science and Technology: Concepts and Applications. By Frank R. Spellman, 

Nancy E. Whiting. Oxford, 2006, 630 p. 
Air, Water and Soil Quality Modelling for Risk and Impact Assessment. By Adolf Ebel, Teimuraz 

Davitashvili, Springer, 2007, 370 p. 
Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions.  By Louis Theodore, Robert G. 

Kunz. John Wiley & sons, 370 p. 
Municipal Solid Waste Management: Processing - Energy Recovery - Global Examples (2011). 

By P. Jayarama Reddy, BS publications, 425 p. 
 
Papildomi mokymosi šaltiniai: 

Geo-spatial technologies in urban environments (2005) Ed. by Jensen R.R., Gat-rell J.D., 
McLean D. Berlin, Springer, 176 p. 

Landner L., Reuther R. (2004) Metals in society and in the environment: a critical review of current 
knowledge on fluxes, speciation, bioavailability and risk for adverse effects of copper, chromium, 
nickel and zinc. Dordrecht etc., Kluwer academic publishers, 406 p. 

Landscape simulation modeling: a spatially explicit, dynamic approach (2004) Series: modeling 
dynamic systems. Ed. by Costanza R., Voinov A. New York : Springer, 2004, 330 p. 

Ludwig C., Hellweg S., Stucki S. (2003) Municipal Solid Waste Management. Strategies and 
Technologies for Sustainable Solutions. Springer Verlag, 534 p. 
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Clayton AMH, Radcliffe NJ (1996) Sustainability. A system approach. Westview press, 258 p. 
Industrial ecology and global change. R.Socolow, C.Andrews, F. Berkhout, V.Thomas (eds.), 
Cambridge university press, 500 p. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Nomeda Sabienė, Aplinkos ir ekologijos 
institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. dr. Laima Česonienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Aprašą parengė: doc. dr. Nomeda Sabienė, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: prof. HP Valdas Paulauskas, Aplinkos ir ekologijos institutas, ASU. 
Kito universiteto padalinio recenzentas: doc.dr. Midona Dapkienė 
 
Aprobuota instituto posėdyje: 2013 vasario 12 Nr. 4 
 
Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2013 m. spalio 10 d. Protokolo Nr. 28 
(28). 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2016 m. spalio 10 d. 


