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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8002 8 VDU ŽUA, Miškų 

fakultetas 

Miškotyros ir 

medienotyros 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Miškotyros metodologija 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Methodology of Forest Research 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Pratybos 3 

Seminarai 1 

Savarankiškas darbas 2 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Kursas skirtas pirmųjų studijų metų doktorantams. Kurso tikslas suteikti doktorantui gebėjimų 

pasirinkti tinkamus miškotyroje naudojamus mokslinių tyrimų ir statistinės analizės metodus 

reikalingus konkrečiam mokslo darbui atlikti, kūrybingai  juos pritaikyti ir teisingai interpretuoti 

gautus rezultatus. Doktorantai įgyja kompetencijų naudotis mokslinės informacijos šaltiniais, rengti 

mokslinių tyrimų metodikas, rinkti ir apdoroti duomenis, analizuoti, įvertinti, apibendrinti ir aprašyti 

mokslinio tyrimo rezultatus, naudotis statistinės analizės programiniais paketais (Statistica, SPSS, 

Maple), parengti platinimui ir naudojimui mokslinio tiriamojo darbo kūrinius, planuoti mokslinio 

tiriamojo darbo projektus 

Studijų formos: paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, seminarai ir baigiamasis egzaminas. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The course is designed for PhD students of the first year of studies. The aim of the course is to give 

the doctoral student the ability to choose the appropriate methods of research and statistical analysis 

used in forest sciences, to perform a specific research work, to apply them creatively and to correctly 

interpret the obtained results. Doctoral students acquire competencies to use scientific information 

sources, to develop research methodologies, to collect and process data, to analyze, evaluate, 

summarize and describe research results, to use statistical analysis software packages (Statistica, 

SPSS, Maple), to prepare for publishing and use of research works to plan scientific research projects. 

Forms of studies: lectures, practicums, seminars, individual work and final exam. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Išklausę kursą doktorantai turės pakankamai žinių bei įgūdžių, leidžiančių analizuoti, kurti ir taikyti 

miškotyroje naudojamas mokslinių tyrimų metodikas, paremtas taikomosios statistikos metodais, 

rengti mokslines ataskaitas ir straipsnius, planuoti, organizuoti ir vykdyti miškotyros darbus.   

Dalyko tikslai  

Suteikti doktorantui gebėjimų pasirinkti tinkamus mokslinių tyrimų ir statistinės analizės metodus 

reikalingus konkrečiam miškotyros mokslo darbui atlikti, kūrybingai  juos pritaikyti, teisingai 

interpretuoti gautus rezultatus ir pateikti pasaulinei miškotyros mokslininkų bendruomenei. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Tema Įvadas: mokslo samprata, klasifikacija, objektas, dalykas; mokslinio tyrimo samprata, 

klasifikacija, objektas, dalykas; mokslinio tyrimo rezultatai ir jų pateikimo formos. Studijų metodai: 

paskaitos, seminarai, egzaminas. 

2. Tema Mokslinė informacija: informacija, informacinės sistemos ir informacinio santykio samprata, 

informacijos rūšys, socialinės informacijos savybės; informacijos šaltiniai, informacijos šaltinių 

bibliografinė klasifikacija, informacijos šaltinių bibliografinis aprašymas; informacijos šaltinių 

paieška; informacijos šaltinių naudojimas mokslinio tyrimo darbe. Studijų metodai: paskaitos, 
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seminarai, egzaminas. 

3. Tema Mokslinio tyrimo metodologija ir metodai: metodologija, metodas, metodika: samprata ir 

lygmenys; bendrieji mokslinio tyrimo metodai; empirinio tyrimo metodai; teorinio tyrimo metodai; 

eksperimentinio (teorinio ir empirinio) tyrimo metodai; metateorinio tyrimo metodai; specialieji 

mokslinio tyrimo metodai. Studijų metodai: paskaitos, seminarai, egzaminas. 

4. Tema Mokslinio tyrimo procesas: eksperimentinio tyrimo eiga; eksperimentų tipai; tyrimo 

pradmenų formulavimas; tyrimo srities ir krypties pasirinkimas; tyrimo krypties įvertinimas; tyrimo 

būklė ir vieta šiuolaikiniame mokslo etape; tyrimo dalyko apibrėžimas; tyrimo dalyko įvertinimas 

pagal informacijos šaltinius; problemos ir jos sprendimo hipotezės formulavimas; tyrimo metodikos 

parengimas; eksperimento programos 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; 

eksperimento vykdymas: duomenų rinkimas, įvertinimas ir apdorojimas; rezultatų pateikimas; 

rezultatų analizė (interpretacija, diskusija) ir apibendrinimas; išvadų ir pasiūlymų formulavimas. 

Teorinio tyrimo eiga; tyrimo srities pasirinkimas ir tyrimo dalyko apibrėžimas; tyrimo dalyko 

pažinimo įvertinimas, problemos ir jos sprendimo idėjos generavimas; sąvokų ir prielaidų 

formavimas, darbinės hipotezės kėlimas; tyrimo metodų  parinkimas; mokslinių faktų kaupimas, jų 

analizė, mokslinių hipotezių kėlimas; modelių kūrimas ir jų tyrimas, iškeltų hipotezių pagrindimas; 

tyrimo rezultatų apibendrinimas. Studijų metodai: paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, 

egzaminas. 

5. Tema Mokslinių darbų įforminimas: mokslinio tiriamojo darbo kūriniai; mokslinis straipsnis; 

mokslinė studija; mokslinė monografija; mokslinė ataskaita; bakalauro baigiamasis darbas; magistro 

baigiamasis darbas; daktaro disertacija; mokslinis referatas; mokslinis pranešimas - rūšys ir rengimo 

ypatybės; mokslinių kūrinių anotavimas ir referavimas; mokslinių kūrinių recenzavimas; mokslinių 

kūrinių publikavimas. Studijų metodai: paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, egzaminas. 

6. Tema Mokslinio tyrimo rezultatų pristatymas: mokslinės informacijos žodinio pateikimo formos; 

mokslinių pranešimų rengimas ir pristatymas; disertacijų pranešimo rengimas, pristatymas, gynimas. 

Studijų metodai: paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, egzaminas. 

7. Tema Mokslinio darbo organizavimas: protinio darbo higiena; tiriamojo darbo vietos 

organizavimas; mokslinės kūrybos grupė, jos formavimas ir darbo organizavimas; mokslinės kūrybos 

organizacinė struktūra Lietuvoje; mokslo plėtros raida. Studijų metodai: paskaitos, seminarai, 

egzaminas. Studijų metodai: paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, egzaminas. 

8. Tema Statistiniai metodai: pagrindinės sąvokos; populiacija, imtis, atsitiktiniai dydžiai, kintamųjų 

tipai ir matavimo skalės, statistikos ir parametrai; imtis,  atranka  ir jų tipai; tikimybiniai skirstiniai: 

Binominis, Puasono, Gauso, Stjudento, Fišerio (savybės, tankio funkcijos); kintamųjų transformacijų 

reikalingumas ir būdai; aprašomosios statistikos ir paklaidos: centro ir sklaidos statistikos; taškiniai 

įverčiai ir pasikliautinieji intervalai; vienos imties vidurkio ir dviejų imčių vidurkių analizė;  

statistinės hipotezės. Studijų metodai: paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, egzaminas. 

9. Tema  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 miškotyroje. Studijų metodai: paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, egzaminas. 

10. Tema Regresinė analizė: tiesinė, polinominė ir netiesinė regresinė analizė; teorinės prielaidos, 

regresijos modelio teorinių prielaidų patikrinimas; parametrų įverčiai, jų paklaidos ir reikšmingumas; 

dviejų regresijos modelių parametrų lygybė;  regresijos modelio parinkimas. Daugialypė regresinė 

analizė, multikolinearumo ir autokoreliacijos įvertinimas; tiesinių, netiesinių ir logistinių regresinių 

modelių taikymai miškotyroje; logistinės regresijos taikymai klasifikavimo uždaviniams spręsti. 

Studijų metodai: paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, egzaminas. 

11. Tema  Laiko eilučių modeliai: laiko eilučių transformacijos, glodinimas, sezoniškumo nuėmimas; 

autokoreliacija, ARIMA modelis ir jo parametrų vertinimas. Arima modelio taikymai miškotyroje. 

Studijų metodai: paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, egzaminas. 
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12. Tema Daugiamtės analizė metodai: daugiamačiai duomenys; daugiamačių duomenų grafinis 

vaizdavimas; daugiamačių duomenų reikšmingumo testai; daugiamačių atstumų testavimas; faktorinė 

analizė; pagrindinių komponenčių metodas, faktorinės analizės uždavinių pavyzdžiai miškotyroje. 

Klasterinė analizė; atstumo ir panašumo matai, klasterių prototipai;  dviejų žingsnių, k-vidurkių, 

hierarchinė klasterizacija; hierarchijos indeksas; dendrogramos sudarymas apjungimo ir skaidymo 

metodais; klasterių skaičiaus optimizavimas klasterinės analizės taikymai miškotyroje. 

Diskriminantinė analizė; Fišerio modelis; diskriminantinė funkcija, jos parinkimas; kanoninės 

diskriminavimo funkcijos; diskriminantinės analizės uždavinių pavyzdžiai miškotyroje. Kanoninė 

koreliacinė analizė; daugiamatis skalės keitimas; ordinacija; erdvinė statistika; erdvinio išdėstymo 

duomenys ir jų grafinis pavaizdavimas; kanoninės analizės uždavinių pavyzdžiai miškotyroje. Studijų 

metodai: paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, egzaminas. 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Pratybos - 25% galutinio pažymio; Savarankiškas darbas – 25% galutinio pažymio; Seminarai – 10% 

galutinio pažymio, egzaminas - 40 % galutinio pažymio. 
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