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Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 54 Pasirengimas kontroliniam darbui 20 

Pratybos - Atsiskaitymas už pratybas - 

Konsultacijos 2 Individualiosios užduoties parengimas 30 

Egzaminas 2 Referato rengimas - 

  Pasirengimas egzaminui 106 

  

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečia Agronomija Privalomasis 

 

 

Studijų dalyko tikslas: Suteikti žinių apie naujausius augalų produktyvumo biologijos mokslo 

pasiekimus ir gebėjimus interpretuoti agronominio mokslinio tyrimo rezultatus, modeliuoti augalų 

produktyvumą ir produkcijos kokybę; identifikuoti augalų ontogenezės morfogenetinius, 

organogenetinius bei fenologinius parametrus, fiziologinius rodiklius susietus su augalų 

produktyvumu. 

 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: magistro kvalifikacinis laipsnis. 

 

Dalyko studijų rezultatai, studijų metodai, vertinimo metodai ir jų sąsajos: 

Siekiamų studijų 

rezultatų rūšis 

Siekiami studijų dalyko 

rezultatai 

Studijų metodai Studento pasiekimų vertinimo 

kriterijai ir metodai 

Žinios, jų taikymas 

Naujausios sistemingos 

agrobiologijos žinios, 

kurias geba taikyti 

agronominių tyrimų 

rezultatų interpretacijai, 

kuriant naujas 

fundamentines žinias ir 

idėjas, technologijas, 

sprendžiant strateginio 

pobūdžio veiklos 

Paskaita, skaitoma 

probleminiu, 

vizualizuotu dėstymo 

metodu, atvejo 

analizė, diskusija 

Augalų biologijos 

pagrindinių procesų puikus 

išmanymas ir laisvas sąvokų 

vartojimas 

Studijų rezultatuose įvardintų 

žinių įsisavinimas 

Mokėjimas operuoti įvairių 

augalų pasėlio 

fotosintetiniais ir 

ontogenetiniais rodikliais  



uždavinius. interpretuojant agronominius 

reiškinius 

Gebėjimai vykdyti 

tyrimus 

Geba pasiūlyti, analizuoti, 

sintetinti, sisteminti ir 

kritiškai vertinti naujas  

idėjas, ieškant originalių 

mokslinių sprendimų, 

sprendžiant sudėtingas 

agronomijos ir 

agrobiologijos mokslo 

problemas. 

Individuali užduotis, 

atvejo analizė, minčių 

lietus 

žinios apie augalų 

svarbiausius biologinius 

procesus, 

pranešimo pristatymas, 

gebėjimas dalyvauti diskusijoje 

ir atsakyti į klausimus 

 

planuos ir vykdys 

mokslinius didelės 

apimties tyrimus arba 

projektus 

Pristatymas gebėjimas planuoti ir vykdyti 

taikomuosius mokslinius 

tyrimus arba projektus. 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba agrobiologiškai 

įvertinti žemės ūkio augalų 

pasėlio būseną ir 

motyvuotai priimti 

tinkamą technologinį 

sprendimą. 

Referatas pranešimo pristatymas, 

gebėjimas dalyvauti 

diskusijoje ir atsakyti į 

klausimus 

Savarankiškai dirbs  

mokslinį darbą  

Individuali užduotis, 

atvejo analizė 

gebėjimas planuoti ir vykdyti 

taikomuosius mokslinius 

tyrimus arba projektus, 

(pranešimo pristatymas, 

gebėjimas dalyvauti diskusijoje 

ir atsakyti į klausimus) 

 

Socialiniai 

gebėjimai 

Geba bendrauti su 

kolegomis, moksline 

bendruomene ir 

visuomene, perteikiant 

agronomijos ir 

agrobiologijos naujoves. 

Individuali užduotis, 

minčių lietus 

pranešimo pristatymas, 

gebėjimas dalyvauti 

diskusijoje ir atsakyti į 

klausimus 

Asmeniniai 

gebėjimai  

Geba tobulėti, kritiškai 

vertinti agronomijos 

plėtros tendencijas bei 

sprendimus. 

referatas žinios apie augalų 

biologinius procesus 

gebėjimas planuoti ir vykdyti 

taikomuosius mokslinius 

tyrimus arba projektus. 

 



 Dalyko turinys: 

Paskaitos:  

1. Augalų produktyvumo formavimo veiksniai. 27 val. 

1.1. Bendros žinios apie augalų derlių. 

1.2. Žemės ūkio augalų botaniniai ypatumai. 

1.3. Žemės ūkio augalų ontogenezė. 

1.4. Produktyvumo genetinė determinacija. 

1.5. Augalų atsparumas biotiniams ir abiotiniams veiksniams. 

1.6. Viso augalo biologija. 

1.7. Augalų produktyvumo fiziologija. 

1.8. Augalų derlius, derliaus indeksas, modeliavimas. 

2. Žemės ūkio augalų biologijos ypatumai. 27 val. 

2.1. Daržo augalų produktyvumo biologija. 

2.2. Sodo augalų produktyvumo biologija. 

2.3. Miglinių augalų produktyvumo biologija. 

2.4. Pupinių augalų produktyvumo biologija. 

2.5. Rapsų produktyvumo biologija. 

2.6. Cukrinių runkelių produktyvumo biologija. 

2.7. Bulvių produktyvumo biologija. 

2.8. Pašarinių augalų produktyvumo biologija. 

Individualiosios užduoties parengimas:  

Tema : Remiantis gautomis žiniomis, agrobiologiniais dėsniais ir dėsningumais, doktorantas 

biologiškai pagrindžia savo mokslinės temos hipotezę, tiksle ir uždaviniuose suformuluotas nuostatas 

ir padaro viešą pristatymą grupėje. 30 val 

 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė  dešimtbalė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. 

Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijais 

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra: 

Atsiskaitymų formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,2  

Individualioji užduotis 0,3  

Egzaminas 0,5 Pagal individualų planą  
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Papildomi mokymosi šaltiniai: 
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2002. 690 P. 
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