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Doktorantūros programą administruoja:  

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Studijų dalyką koordinuoja  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslo institutas 

Dalyko kodas: AGR8001 

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 70 val., savarankiškam darbui 144 val. 

Dalyko anotacija lietuvių kalba  

Dalykas skirtas pirmųjų metų doktorantams. Dalyko tikslas - suteikti doktorantams agronominio mokslinio 

tyrimo savarankiško planavimo, atlikimo, duomenų statistinės analizės, rezultatų vertinimo ir interpretavimo 

žinių ir ugdyti  gebėjimus, reikalingus rengiant daktaro disertaciją ir toliau savarankiškai dirbant mokslinį darbą.  

Dalyko studijų formos: paskaitos, pratybos, konsultacijos, pasirengimas kontroliniam darbui, individualiosios 

užduoties atlikimas, pasirengimas egzaminui. 

Dalyko anotacija užsienio kalba 

The subject is delivered for the first year PhD students. The aim of the course is to provide PhD students with 

knowledge and abilities of autonomous agronomic research planning, statistical evaluation and interpretation of 

the research results. These knowledge and abilities are important in doing research and writing PhD degree 

theses and in future autonomous research work. The studies of the subject include lectures, practicums, 

consultations, preparation for intermediate test, completion of individual assignment, preparation for 

examination. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 48 Pasirengimas kontroliniam darbui 16 

Pratybos 16 Pasirengimas pratyboms 15 

Konsultacijos 4 Individualiosios užduoties parengimas 30 

Egzaminas 2 Pasirengimas egzaminui 83 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Mokslo kryptis Dalyko tipas 

Trečia Agronomija Privalomasis 

 

Studijų dalyko tikslas: Dalyko tikslas - suteikti doktorantams agronominio mokslinio tyrimo savarankiško 

planavimo, atlikimo, duomenų statistinės analizės, rezultatų vertinimo ir interpretavimo žinių ir ugdyti  

gebėjimus, reikalingus rengiant daktaro disertaciją ir toliau savarankiškai dirbant mokslinį darbą. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: įvadinės eksperimentų planavimo ir tyrimo rezultatų statistinės 

analizės žinios ir gebėjimai 

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 

Žino ir geba parinkti 

agronominių tyrimų 

bendruosius ir atskirų 

agronomijos mokslo šakų 

Paskaitų medžiaga 

vizualizuojama 

panaudojant 

multimedia įrangą ir 

Doktorantų pasiekimai 

vertinami taikant dešimties balų 

kriterinę kaupiamojo vertinimo 

sistemą.  



metodus auditorijos lentą. Jų 

metu studentai 

įtraukiami į diskusijas 

individualiai arba 

pagal duotas užduotis 

grupelėmis. 

Grupelėms taip pat 

duodamos užduotys 

pagal studijuojamą 

medžiagą, jos parengia 

ir pristato atliktas 

užduotis. Po kiekvieno 

pristatymo 

organizuojama 

diskusija. 

Rašant kontrolinį darbą ir 

laikant egzaminą pateikiami 

probleminiai klausimai. 

Vertinimo balas nustatomas 

pagal doktoranto sugebėjimą 

sistemiškai analizuoti patektas 

užduotis. 

Žinios ir jų taikymas vertinama 

pagal tokius kriterijus: 

- Agronomijos mokslo krypties 

tyrimų metodologijos teorinių ir 

praktinių aspektų žinojimas ir 

gebėjimas juos taikyti; 

-Mokslinių straipsnių ir 

disertacijų rengimo reikalavimų 

suvokimas. 

   

 

Žino ir geba taikyti 

eksperimentų planavimo, jų 

atlikimo teorinius ir 

praktinius aspektus, tyrimų 

statistikos teorinius ir 

praktinius aspektus 

 Suvokia straipsnių ir 

disertacijų rašymo 

reikalavimus. 

Gebėjimai vykdyti 

tyrimus 

Geba formuluoti tyrimo 

problemą, temą, hipotezę, 

tikslą ir uždavinius, parinkti 

tinkamus agronominių 

tyrimų metodus  

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. 

Vertinama sukurta disertacinio 

darbo metodika, parengta 

recenzija, atliktos pratybų 

užduotys pagal tokius kriterijus:  

-Gebėjimas formuluoti tyrimo 

problemą, temą, hipotezę, tikslą 

ir uždavinius. 

-Gebėjimas kritiškai vertinti ir 

parinkti agronominių tyrimų 

metodus, planuoti vieno ir kelių 

veiksnių eksperimentus. 

-Gebėjimas kritiškai vertinti 

statistinės analizės metodus ir 

juos parinkti eksperimento 

rezultatams įvertinti. 

-Gebėjimas formuluoti teisingas 

išvadas pagal eksperimento 

duomenis ir jų statistinės 

analizės rezultatus. 

-Gebėjimas sukurti mokslinio 

tyrimo metodiką ir vertinti kitų 

doktorantų disertacinio darbo 

metodikas. 

 

Geba planuoti vieno ir kelių 

veiksnių eksperimentus, 

tinkamai parinkti statistinės 

analizės metodus  

eksperimento rezultatams 

įvertinti 

Geba sukurti mokslinio 

tyrimo metodiką, teisingai 

parinkti ir pateikti statistinius 

rodiklius ataskaitiniuose 

moksliniuose dokumentuose 

Geba parengti duomenis 

statistinei analizei atlikti, 

parinkti tyrimo specifiką 

atitinkančias kompiuterines 

programas tyrimo duomenų 

statistinei analizei atlikti 

Geba formuluoti išvadas, 

atitinkančias eksperimento 

duomenis ir jų statistinės 

analizės rezultatus 

 

 



Socialiniai 

gebėjimai 

Geba bendrauti su 

kolegomis, moksline 

bendruomene ir visuomene, 

perteikiant savo veiklos 

srities naujoves, plėtoti 

kūrybinę veiklą. 

Paskaitų metu 

studentai įtraukiami į 

diskusijas 

individualiai arba 

pagal duotas užduotis 

grupelėmis. 

Grupelėms taip pat 

duodamos užduotys 

pagal studijuojamą 

medžiagą, jos parengia 

ir pristato atliktas 

užduotis. Po kiekvieno 

pristatymo 

organizuojama 

diskusija 

Studentai recenzuoja 

vieni kitų parengtas 

tyrimo metodikas. 

Vertinama: 

-Gebėjimas argumentuotai 

reikšti mintis žodžiu ir raštu; 

-Mokslinio tyrimo metodikos 

recenzavimo kokybė. 

Asmeniniai 

gebėjimai  

Geba tobulėti, projektuoti 

tolesnę savo mokymosi 

perspektyvą, geba atskleisti ir 

plėtoti kūrybinius 

intelektinius asmens 

gebėjimus. 

 

 

Doktorantai gauna 

užduotis parengti ir 

vykdyti specifinių 

agronominių tyrimų 

metodų studijų planą, 

sukurti disertacinio 

darbo tyrimų metodiką 

Vertinama: 

-Gebėjimas planuoti savo 

mokymąsi; 

-Mokėjimas  atskleisti savo 

kūrybinius gebėjimus. 

 

 

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. Imties sklaidos rodikliai, pasikliautinis intervalas ir t testas. 

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

3. Vieno ir kelių veiksnių eksperimentų duomenų dispersinė analizė. 

4. Dvinarė ir daugialypė regresija ir koreliacija.  

 

 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

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

Kaupiamojo vertinimo struktūra: 

Darbo formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis darbas 0,10 8 savaitė 

Pratybos 0,15 11-15 savaitė 

Individualioji užduotis 0,15 10 savaitė 

Egzaminas 0,60 17-20 savaitė 
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