
 

 
 

Miškotyros ir medienotyros institutas 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 
Dalyko kodas: MEMMD001 
Pavadinimas lietuvių kalba: Miškotyros metodologija 
Pavadinimas anglų kalba: Methodology of Forest Research 
Dalyko apimtis: 8 kreditų, 240 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 80 val., savarankiškam darbui 
160 val. 
 

Studentų darbo formos ir apimtis: 
Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 
Paskaitos 40 Pasirengimas pratyboms 30 
Pratybos 30 Individualios užduoties rengimas 70 
Konsultacijos 5 Pasirengimas egzaminui 60 
Egzaminas 5   
 

Dalyko paskirtis: 
Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 
Dieninė Miškotyra Privalomasis 
 

Studijų dalyko tikslas: Miškotyros metodologijos kurso tikslas suteikti doktorantui gebėjimų 
pasirinkti tinkamus mokslinių tyrimų ir statistinės analizės metodus reikalingus konkrečiam mokslo 
darbui atlikti, kūrybingai  juos pritaikyti ir teisingai interpretuoti gautus rezultatus. 

 
Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms 
Biomedicinos mokslo srities magistro arba vienpakopio aukštojo mokslo kvalifikacinis 

laipsnis. 
Privalumas – miškininkystės arba taikomosios ekologijos studijų kryptis. 
 

Dalykų studijų rezultatai: 
• Žino: 
- mokslinės veiklos esmę, mokslo, mokslinio tyrimo, technologijos ir technologinės kūrybos 

panašumus ir skirtumus; 
- mokslinio tyrimo metodologiją ir jos lygmenis; 
- bendruosius, biometrinius ir ekonometrinius miškotyros metodus; 
- mokslinės informacijos paieškos sistemas ir būdus; 
- mokslinio tyrimo darbo vykdymo tvarką, eigą ir būdus; 
- mokslinio tyrimo duomenų rinkimo bei statistinės jų analizės metodus ir rezultatų 

apibendrinimo būdus; 
- mokslinio tyrimo rezultatų įforminimo tvarką ir būdus; 
- mokslinio darbo organizavimo tvarką ir priemones; 
- mokslo vystymosi ir mokslinės veiklos plėtotės raidą. 



• Geba: 
- naudotis mokslinės informacijos šaltiniais; 
- parengti mokslinio tyrimo metodiką; 
- pagal parengtą metodiką atlikti mokslinio tyrimo darbus: rinkti ir apdoroti duomenis, analizuoti, 

įvertinti, apibendrinti ir aprašyti mokslinio tyrimo rezultatus; 
- naudotis statistinės analizės programiniais paketais; 
- parengti platinimui ir naudojimui mokslinio tiriamojo darbo kūrinius; 
- organizuoti mokslinį tiriamąjį darbą; 
- pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant 

originalių mokslinių, sprendimų, sprendžiant sudėtingas mokslo problemas. Geba planuoti ir vykdyti 
fundamentinius ir taikomuosius mokslinius didelės apimties tyrimus, kurie reikšmingai išplečia žinių 
ribas; 

- remiantis naujausiomis mokslinių tyrimų teikiamomis žiniomis, kurti originalias mokslinių 
tyrimų, priemones ir instrumentus. Geba savarankiškai dirbti intelektinį ir kūrybinį darbą; 

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

- tobulėti, projektuoti tolesnę savo ir ekspertų komandos mokymosi perspektyvą. 
-  imasi atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba 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: 

1. Įvadas (1val.) 

1.1. Mokslo samprata, klasifikacija, objektas, dalykas. 
1.2. Mokslinio tyrimo samprata, klasifikacija, objektas, dalykas. 
1.3. Mokslinio tyrimo rezultatai ir jų pateikimo formos. 
2. Mokslinė informacija (1 val.) 
2.1. Informacijos, informacinės sistemos ir informacinio santykio samprata, informacijos rūšys. 
2.2. Socialinės informacijos savybės. 
2.3. Informacijos šaltiniai. 
2.4. Informacijos šaltinių bibliografinė klasifikacija. 
2.5. Informacijos šaltinių bibliografinis aprašymas. 
2.6. Informacijos šaltinių paieška. 
2.7. Informacijos šaltinių naudojimas mokslinio tyrimo darbe. 
3. Mokslinio tyrimo metodologija ir metodai (30 val.) 
3.1. Metodologija, metodas, metodika: samprata ir lygmenys. (1val.) 
3.2. Bendrieji mokslinio tyrimo metodai. (2 val.) 

3.2.1. Empirinio tyrimo metodai. 
3.2.2. Teorinio tyrimo metodai. 



3.2.3. Eksperimentinio (teorinio ir empirinio) tyrimo metodai. 
3.2.4. Metateorinio tyrimo metodai. 
3.3. Specialieji mokslinio tyrimo metodai: statistiniai metodai (26 val.) 
3.3.1. Pagrindinės sąvokos 
3.3.1.1. Populiacija, imtis, atsitiktiniai dydžiai, kintamųjų tipai ir matavimo skalės, statistikos ir 

parametrai 
3.3.1.2. Atranka (imtis) ir jų tipai atrankų tipai. 
3.3.1.3. Tikimybiniai skirstiniai: Binominis, Puasono, normalinis, Stjudento, Fišerio (savybės, 
tankio funkcijos) 
3.3.1.4 Kintamųjų transformacijų reikalingumas ir būdai. 
3.3.1.5. Aprašomosios statistikos ir paklaidos: centro ir sklaidos statistikos. 
3.3.1.6. Taškiniai įverčiai ir pasikliautinieji intervalai. Vienos imties vidurkio ir dviejų imčių 

vidurkių analizė. Statistinės hipotezės. 
3.3.2. Elementarūs eksperimento planavimo metodai 
3.3.3. Dispersinė analizė 
3.3.3.1.Vieno ir dviejų faktorių atvejai: dispersinės analizės metodo esmė, dispersinės analizės  
teorinės prielaidos, statistiniai kriterijai. Daugiafaktorinė dispersinė analizė. Fiksuoti ir atsitiktiniai 

faktoriai. Faktorių sąveika. Blokuotųjų duomenų dispersinė analizė. Uždavinio formulavimas, 
duomenų parengimas, rezultatų interpretavimas. 

3.3.3.2. Dispersinės analizės uždavinių pavyzdžiai ekonometrijoje, dendrometrijoje, 
aplinkotyroje 
3.3.4. Regresinė analizė 
3.3.4.1. Tiesinė, polinominė ir netiesinė regresinė analizė: teorinės prielaidos, koeficientų 

įvertinimai, jų paklaidos ir reikšmingumas. Regresijos modelio teorinių prielaidų patikrinimas. Dviejų 
regresijos modelių koeficientų lygybė. Regresijos modelio parinkimas. 

3.3.4.2. Daugialypė regresinė analizė, autokoreliacijos įvertinimas. Uždavinio formulavimas, 
duomenų parengimas, rezultatų interpretavimas. 

3.3.4.3. Tiesinių, netiesinių ir logistinių regresinių modelių taikymai, ekonometrijoje, 
dendrometrijoje, aplinkotyroje. Logistinė regresija. Logistinės regresijos taikymai klasifikavimo 
uždaviniams spręsti. 

3.3.5. Laiko eilučių modeliai. Laiko eilučių transformacijos ir glodinimas. ARMA ir ARIMA 
sekos, koeficientų vertinimas. Prognozė. 
3.3.6 Daugiamatė analizė 
3.3.6.1 Daugiamačiai duomenys 
3.3.6.2 Daugiamačių duomenų grafinis vaizdavimas 
3.3.6.3 Daugiamačių duomenų reikšmingumo testai 
3.3.6.4 Daugiamačių atstumų testavimas 
3.3.6.5 Faktorinė analizė. 
3.3.6.5.1. Pagrindinių komponenčių metodas, maksimalaus tikėtinumo metodas. 
3.3.6.5.2.Faktorinės analizės uždavinių pavyzdžiai ekonometrijoje, dendrometrijoje, aplinkotyroje. 

Uždavinio formulavimas, duomenų parengimas, rezultatų interpretavimas. 
3.3.6.6. Klasterinė analizė.  
3.3.6.6.1.Atstumo ir panašumo matai, vidinė ir išorinė sklaida, klasterių prototipai. C-centrų 

metodas. Hierarchinė klasterizacija. Hierarchijos indeksas. Dendrograma ir sudarymas apjungimo ir 
skaidymo metodais. Klasterinės analizės metodai:jungimo, skaidymo vidurkių. 

3.3.6.6.2. Klasterinės analizės pavyzdžiai miškotyroje. Uždavinio formulavimas, duomenų 
parengimas, rezultatų interpretavimas. 

3.3.6.7. Diskriminantinė analizė 
3.3.6.8.1. Artimiausių kaimynų metodas. Fišerio modelis. Diskriminantinė funkcija, jos parinkimas. 



3.3.6.8.2. Kanoninės diskriminavimo funkcijos. Uždavinio formulavimas, duomenų parengimas, 
rezultatų interpretavimas. Diskriminantinės ir logistinės regresinės analizių palyginimas 

3.3.6.8.3. Diskriminantinės analizės uždavinių pavyzdžiai ekonometrijoje, dendrometrijoje, 
aplinkotyroje 

3.3.6.9. Kanoninė koreliacinė analizė 
3.3.6.10 Daugiamatis skalės keitimas 
3.3.6.11 Ordinacija 
3.3. 6.9. Erdvinė statistika 
3.3.6.9.1. Erdvinio išdėstymo duomenys ir jų grafinis pavaizdavimas 
3.3.6.9.2. Empirinių semivariogramų skaičiavimas ir grafinis pavaizdavimas 
3.3.6.9.3. Parametrinių semivariogramų modelių parinkimas 
3.3.6.9.4. Erdvinės prognozės metodai (ordinarus ir universalus krigingai) 
3.4. Mokslinio tyrimo metodika (1 val.) 
4. Mokslinio tyrimo procesas (6 val.) 
4.1. Mokslinio tyrimo lygmenys: empirinis ir teorinis tyrimas. 
4.2. Eksperimentų tipai. 
4.3. Eksperimentinio tyrimo eiga. 
4.3.1. Tyrimo pradmenų formulavimas: tyrimo srities ir krypties pasirinkimas; tyrimo krypties 

įvertinimas: būklė ir vieta šiuolaikiniame mokslo etape; tyrimo dalyko apibrėžimas. 
4.3.2. Tyrimo dalyko teorinis tyrimas: tyrimo dalyko įvertinimas pagal informacijos šaltinius; 
problemos ir jos sprendimo hipotezės formulavimas; tyrimo metodologijos nustatymas. 
4.3.3. Eksperimento programos parengimas.  
4.3.4. Eksperimento parengimas: tyrimo rezultatų rodiklių ir veiksnių nustatymas; eksperimento tipo 

nustatymas; tyrimo apimties ir bandymų bei pakartojimų skaičiaus nustatymas; duomenų fiksavimo ir 
klaidų įvertinimo būdų parinkimas; eksperimento plano sudarymas. 

4.3.5. Eksperimento vykdymas: duomenų rinkimas, įvertinimas ir apdorojimas; rezultatų pateikimas; 
rezultatų analizė (aptarimas, interpretacija, diskusija) ir apibendrinimas; išvadų ir pasiūlymų 
formulavimas. 

4.4. Teorinio tyrimo eiga. 
4.4.1. Tyrimo srities pasirinkimas ir tyrimo dalyko apibrėžimas. 
4.4.2. Tyrimo dalyko pažinimo įvertinimas, problemos ir jos sprendimo idėjos generavimas. 
4.4.3. Sąvokų ir prielaidų formavimas, darbinės hipotezės kėlimas. 
4.4.4. Tyrimo metodų  parinkimas. 
4.4.5. Mokslinių faktų kaupimas, jų analizė, mokslinių hipotezių kėlimas. 
4.4.6. Modelių kūrimas ir jų tyrimas, hipotezių įrodymas. 
4.4.7. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. 
5. Mokslinių darbų įforminimas ( 2 val. ) 
5.1. Mokslinio tiriamojo darbo kūriniai. 
5.1.1. Mokslinis straipsnis. 
5.1.2. Mokslinė studija. 
5.1.3. Mokslinė monografija. 
5.1.4. Mokslinė ataskaita: institucijos kūrybinės grupės; bakalauro baigiamasis darbas; magistro 

baigiamasis darbas; daktaro disertacija. 
5.1.5. Mokslinis referatas. 
5.1.6. Mokslinis pranešimas: rūšys ir rengimo ypatybės 
5.2. Mokslinių kūrinių rengimas. 
5.3. Mokslinių kūrinių apibūdinimas: anotavimas ir referavimas. 
5.4. Mokslinių kūrinių recenzavimas. 
5.5. Mokslinių kūrinių publikavimas 



6. Mokslinio tyrimo rezultatų pristatymas 
6.1. Mokslinės informacijos sakytinio pateikimo formos. 
6.2. Mokslinių pranešimų rengimas ir pristatymas. 
6.3. Disertacijų pranešimo rengimas, pristatymas, gynimas. 
7. Mokslinio darbo organizavimas 
7.1. Protinio darbo higiena. 
7.2. Tiriamojo darbo vietos organizavimas. 
7.3. Mokslinės kūrybos grupė: formavimas ir darbo organizavimas. 
7.4. Mokslinės kūrybos organizacinė struktūra Lietuvoje. 
8. Mokslo vystymosi ir mokslinio tyrimo plėtotės raida 
 

Pratybos: 
1. Tikimybiniai skirstiniai: Binominis, Puasono, normalinis, Stjudento, Fišerio (savybės, 

tankiofunkcijos). (2 val.). 
2. Aprašomosios statistikos ir paklaidos: centro ir sklaidos statistikos. (2 val.). 
3. Taškiniai įverčiai ir pasikliautinieji intervalai. Vienos imties vidurkio ir dviejų imčių vidurkių 

analizė. Statistinės hipotezės. (2 val.). 
4. Dispersinė analizė. Vieno ir dviejų faktorių atvejai: dispersinės analizės metodo esmė, 

dispersinės analizės teorinės prielaidos, statistiniai kriterijai. Daugiafaktorinė dispersinė analizė. 
Fiksuoti ir atsitiktiniai faktoriai. Faktorių sąveika. Blokuotųjų duomenų dispersinė analizė. 
Uždavinio formulavimas, duomenų parengimas, rezultatų interpretavimas. Dispersinės analizės 
uždavinių pavyzdžiai ekonometrijoje, dendrometrijoje, aplinkotyroje. (2 val.). 

5. Regresinė analizė. Tiesinė, polinominė ir netiesinė regresinė analizė: teorinės prielaidos, koeficientų 
įvertinimai, jų paklaidos ir reikšmingumas. Regresijos modelio teorinių prielaidų patikrinimas. Dviejų 
regresijos modelių koeficientų lygybė. Regresijos modelio parinkimas. (2 val.). 

6. Daugialypė regresinė analizė, autokoreliacijos įvertinimas. Uždavinio formulavimas, duomenų 
parengimas, rezultatų interpretavimas. (2 val.). 

7. Tiesinių, netiesinių ir logistinių regresinių modelių taikymai, ekonometrijoje, dendrometrijoje, 
aplinkotyroje. Logistinė regresija. Logistinės regresijos taikymai klasifikavimo uždaviniams 
spręsti. (2 val.). 

8. Laiko eilučių modeliai. Laiko eilučių transformacijos ir glodinimas. ARMA ir ARIMA sekos, 
koeficientų vertinimas. Prognozė. (2 val.). 

9. Daugiamatė analizė. Daugiamačiai duomenys. Daugiamačių duomenų grafinis vaizdavimas. 
Daugiamačių duomenų reikšmingumo testai. Daugiamačių atstumų testavimas. (2 val.). 

10. Faktorinė analizė. Pagrindinių komponenčių metodas, maksimalaus tikėtinumo metodas. 
Faktorinės analizės uždavinių pavyzdžiai ekonometrijoje, dendrometrijoje, aplinkotyroje. 
Uždavinio formulavimas, duomenų parengimas, rezultatų interpretavimas. (2 val.). 

11. Klasterinė analizė. Atstumo ir panašumo matai, vidinė ir išorinė sklaida, klasterių prototipai. C- 
centrų metodas. Hierarchinė klasterizacija. Hierarchijos indeksas. Dendrograma ir sudarymas 
apjungimo ir skaidymo metodais. Klasterinės analizės metodai:jungimo, skaidymo vidurkių. 
Klasterinės analizės pavyzdžiai miškotyroje. Uždavinio formulavimas, duomenų parengimas, 
rezultatų interpretavimas. (3 val.). 

12. Diskriminantinė analizė. Artimiausių kaimynų metodas. Fišerio modelis. Diskriminantinė 
funkcija, jos parinkimas. Kanoninės diskriminavimo funkcijos. Uždavinio formulavimas, 
duomenų parengimas, rezultatų interpretavimas. Diskriminantinės ir logistinės regresinės analizių 
palyginimas. Diskriminantinės analizės uždavinių pavyzdžiai ekonometrijoje, dendrometrijoje, 
aplinkotyroje. (2 val.). 

13. Kanoninė koreliacinė analizė. Daugiamatis skalės keitimas. Ordinacija. (2 val.). 
14. Erdvinė statistika. Erdvinio išdėstymo duomenys ir jų grafinis pavaizdavimas. Empirinių 



semivariogramų skaičiavimas ir grafinis pavaizdavimas. Parametrinių semivariogramų modelių 
parinkimas. Erdvinės prognozės metodai (ordinarus ir universalus krigingai). (3 val.). 

 
Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, kurių metu išaiškinamos sąvokos, 

suteikiamos pagrindinės žinios, pristatomi užsienio šalių patirties analizuojamais klausimais 
pavyzdžiai. 

Paskaitų metu skatinamos probleminės diskusijos, įvardinant doktorantams aktualias temas. 
Pratybose vykdomos individualių užduočių pagrindu, kurios yra derinamos su doktorantų mokslinių 
darbų tematikomis. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: 

1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų ir jų fizinės prasmės supratimas. 
2. Įgautų žinių taikymas sprendžiant sudėtingus praktinės veiklos uždavinius. 
3. Gebėjimas naudotis duomenų apdorojimo sistema STATISTICA ir miškotyros literatūra. 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir strukt ūra: Dalyko žinios vertinamos 

10 balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už pratybas, individualią užduotį ir teorines žinias, 
kurios tikrinamos egzamino metu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficientų  ir 
sumuojami. Įsavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus – kokybė, išvadų ir 
apibendrinimų formulavimas. Laikant egzaminą pateikiami probleminiai klausimai. 

 
Kaupiamojo vertinimo strukt ūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 
Pratybos 0,2 Semestro metu po kiekvienų pratybų. 
Individuali užduotis (referatas) 0,3 Kurso pabaigoje 
Egzaminas 0,5 Kurso pabaigoje 

 
Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

V. Čekanavičius, G. Murauskas. Statistika ir jos taikymai I, II dalys. Vilnius Tev. 2000. 240 p. 
V. Čekanavičius, G. Murauskas. Statistika ir jos taikymai I, II dalys. Vilnius Tev., 2004. 272 p. P. 
Rupšys, U. Olson, U. Engstrand. Statistiniai metodai. Kaunas, Akademija, 2007, 227p. 

R. Christensen. Analysis of Variance and Regresion. Applied Statistical Method. N Y, Chapman 
& Hall, 1996. 555p. 

W.G. Cochran. Sampling Techniques. John Wiley & Sons, 1972. 457p. 
Minoru Sioptani, Takeshi Hayakawa, Yasunori Fujikoshi. Modern Multivariate Statistical 

Analysis: A Graduate Course. Handbook, American Sciences Press, Inc., 1985. 759p. 
K.Kardelis. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Šiauliai, 2007. 400 p. 

R.Tidikis. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius, 2003. 628 p. 
L.Rienecker, P.S. Jorgeksen. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius, 2003. 277p. 
 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 
V. Sakalauskas. Duomenų analizė su STATISTIKA. Vilnius, Margi raštai, 2003 
V.Liutikas, J. Šeštokas, J. Zujus. Mokslinių tyrimų pagrindai, Vilnius, 1987. 223 p.  
R. Plečkaitis. Logikos įvadas. Vilnius, 2005. 302 p. 
E. Nekrašas. Filosofijos įvadas. Vilnius, 2004. 294 p. 
J.A. Mažeika. Mokslinės ir technologinės kūrybos metodologiniai pagrindai. Akademija. 2007. 48 p. 
V. Bartasevičienė. Ekonominė statistika. Kaunas, 2005. 110 p. 
A. Songailienė, K. Ženauskas. Tyrimo duomenų biometrinis vertinimas. Vilnius, 1985. 167 p. 



B.F.J.Manly. Multivariate statistical methods. 1995. London, UK, 215 p. 
R.A.Day. How to write and publish scientific paper. Philadalphia, US, 1979 160 p.  
J. Venclovienė. Statistiniai metodai aplinkotyroje. Kaunas, 2008. 235 p. 

 
Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Edmundas Petrauskas, Miškotyros ir 
medienotyros institutas, ASU. 
Kiti dalyko dėstytojai: prof. dr. Petras Rupšys, Miškotyros ir medienotyros institutas, ASU. 
Aprašą parengė: prof. dr. Petras Rupšys, doc. dr. Edmundas Petrauskas, Miškotyros ir medienotyros 
institutas, ASU. 
 
Recenzentai: 
Instituto recenzentas: dr. J. Saladis, Miškotyros ir medienotyros institutas, ASU. 
Miškotyros krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: prof. dr. Pliūra 
 
Aprobuota instituto posėdyje: Miškotyros ir medienotyros institutas (2013 04 22, protokolo Nr. 9). 
 
Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2013 m. spalio 10 d. Protokolo Nr. 28 
(28). 
 
Dalyko aprašas atestuotas iki 2016 m. spalio 10 d. 


