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 STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

AGR8019 7 VDU AF Biologijos ir 

augalų 

biotechnologijos 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Mikrobiologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Microbiology 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 2 

Seminarai - 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Nagrinėjama mikroorganizmų morfologija, fiziologija, aplinkos veiksnių poveikis 

mikroorganizmams, mikroorganizmų reikšmė žemės ūkyje ir biotechnologijoje. Išnagrinėjamas 

mikroorganizmų paplitimas aplinkoje, naudingų ir patogeninių mikroorganizmų savybės. 

Analizuojamai mikrobiologiniai procesai dirvožemyje, maisto žaliavose, kenksmingi 

mikroorganizmai, jų patekimo šaltiniai ir būdai, mokoma taikyti mikrobiologinius tyrimo metodus, 

įvertinti mikrobiologinę taršą, taikyti profilaktines priemones. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Morphology, physiology of microorganisms, impact of environmental factors on microorganisms, 

significance of microorganisms in agriculture and biotechnology are considered. The prevalence of 

microorganisms in the environment, the properties of useful and pathogenic microorganisms 

arestudied. Microbiological processes in soil, food raw materials, harmful microorganisms, sources 

and methods of their investigation are analyzed. Microbiological research methods, microbiological 

contamination and preventive measures application are acquired. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Doktorantai detaliai susipažins su mikroorganizmų biologinėmis savybėmis ir jų vystymosi 

ypatumais, svarba derliaus kokybei. Baigę kursą doktorantai gebės analizuoti, savarankiškai spręsti 

mikrobiologinių reiškinių problemas žemės ūkyje. Jie įgis įgūdžių planuoti ir vykdyti fundamentinius 

ir taikomuosius mikroorganizmų tyrimus. Studentai žinos įvairių veiksnių ir metodų taikymą 

mikroorganizmų kontrolei žemės ūkyje. 

Dalyko tikslai  

Plėtoti doktoranto žinias ir gebėjimus, užtikrinančius jo kompetencijas mikroorganizmų pažinimui ir 

tyrimui praktinėje veikloje, mikrobiologinių problemų išaiškinimui, spręsti visuomenės poreikius 

atspindinčias problemas, planuoti, vykdyti mokslinius tyrimus, priimti inovatyvius sprendimus. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

 Paskaitos/diskusijos:  

1. Mikrobiologijos objektai – eukariotiniai, prokariotiniai mikroorganizmai, neląstelinės sandaros 

mikrobiologiniai objektai. 

2. Mikroorganizmų morfologiniai ir fiziologiniai ypatumai. Prokariotinių ir eukariotinių 

mikroorganizmų sandara ir skirtumai. 

3. Bakterijų sandara ir ypatumai. 

4. Mikroskopinių grybų sandara ir ypatumai. 

5. Neląstelinės sandaros mikrobiologinių objektų sandara ir ypatumai. Virusai,  viroidai, prionai. 

6. Aplinkos veiksniai ir mikroorganizmų vystymasis. 
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7. Mikroorganizmų mitybai naudojami anglies, azoto ir kai kurių kitų cheminių elementų šaltiniai. 

Augimo faktoriai. 

8. Mikroorganizmų metabolizmas -  rūgimai, jų taikymas biotechnologijoje. 

9. Mikroorganizmų metabolizmas -  kvėpavimas, jo taikymas biotechnologijoje. 

10. Dirvožemio mikroorganizmai, jų vaidmuo dirvodarai, humusui, struktūrai formuotis. 

11. Augalinių žaliavų mikrobiologija. 

Praktiniai darbai: 

 1. Fizikinių veiksnių mikroorganizmams tyrimas 

2. Cheminių veiksnių mikroorganizmams tyrimas 

3. Mikroorganizmų identifikavimas naudojant selektyvias, chromogenines maistines terpes 

4. Dirvožemio mėginių mikrobiologinis vertinimas 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Praktiniai darbai - 50% galutinio pažymio; Egzaminas - 50 % galutinio pažymio. 

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Cappuccino, J. Microbiology: a laboratory manual, 2008 

Madigan M. Brock. Biology of microorganisms. Pearson Prentice Hall, 2012 

Modern soil microbiology (edited by Elsas D. Et al.) CRC press, 2007 

Pranaitis P. Mikrobiologijos pagrindai. Kaunas, 2009 

Papildoma literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1.  

 

2.  

 

3.  

  

Glazer, Alexander N. Microbial biotechnology :fundamentals of applied microbiology 

/Alexander N. Glazer, Hiroshi Nikaido. New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2007 

Principles and applications of soil microbiology /edited by David M. Sylvia et al. Upper Saddle 

River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2005 

Tortora, Gerard J. Microbiology /by Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. 

Case.Boston : Pearson, 2013. 

 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Aurimas Krasauskas VDU dr. doc.  aurimas.krasauskas@vdu.lt 

Skaidrė Supronienė LAMMC dr. skaidre.suproniene@lammc.lt 
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