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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

MIŠ8005 7 VDU ŽŪA MEF AEI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Aplinkos tarša 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Environmental pollution 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2,24 

Konsultacijos 0,56 

Seminarai 2,43 

Individualus darbas 2,77 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Suteikiamos žinios ir praktiniai įgūdžiai apie aplinkos taršą ir kontrolę, apie aplinkos taršos šaltinius, 

aplinkos taršos klasifikaciją,  apie natūralią ir antropogeninę taršą, taškinę ir išsklaidytąją taršą. 

Supažindinama su teršalų migracija aplinkoje ir teršalų poveikiu ekosistemoms, atmosferos teršalų 

migracija aplinkoje, vandens teršalų migracija aplinkoje, dirvožemio teršalų migracija aplinkoje.  

Aplinkos taršos tyrimų ir kontrolės srityje gilinamasi į naujausius  aplinkos taršos tyrimo metodus, 

aplinkos monitoringą, lauko eksperimentų planavimą ir vykdymą, matematinį aplinkos taršos procesų 

modeliavimą. Taršos prevencijos žinių įgilinimui studijuojama apie atliekų perdirbimo ir aplinkai 

draugiškų (žaliosios) naujausias technologijas, darnųjį vystymąsi, aplinkos taršos rizikos vertinimą, 

tarptautinės aplinkos taršos problemas ir jų sprendimo būdus bei aplinkos teisę. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Knowledge and practical skills on environmental pollution and control, sources of environmental 

pollution, environmental pollution classification, natural and anthropogenic pollution, point and 

diffuse pollution are provided. Introduction of pollutant migration in the environment and impact of 

pollutants on ecosystems, migration of atmospheric pollutants in the environment, migration of water 

pollutants in the environment, migration of soil pollutants in the environment. In the field of 

environmental pollution research and control, the latest environmental pollution investigation 

methods, environmental monitoring, planning and execution of field experiments, and mathematical 

modeling of environmental pollution processes are being explored. Understanding of pollution 

prevention knowledge is studied on waste recycling and environmentally friendly (green) latest 

technologies, sustainable development, environmental pollution risk assessment, international 

environmental pollution problems and their solutions and environmental law.. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Studentai įgis naujausias sistemingas aplinkotyros, susijusios su aplinkos tarša, mokslinių tyrimų 

žinias, gebės jas taikyti kuriant naujas fundamentines žinias ir idėjas, sprendžiant strateginio pobūdžio 

aplinkos taršos prevencijos uždavinius; 

Dalyko tikslai  

Kurse įgytų žinių pagrindu sugebėti ekologiniu požiūriu vertinti aplinkos taršos poveikį aplinkai, 

ekosistemoms ir žmogui, įžvelgti jos problemiškumą, disponuoti aktualiąja moksline informacija, 

taikyti modernius aplinkos taršos tyrimų, prognozavimo ir prevencijos metodus 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

 Paskaitos: 

Aplinkos tarša ir kontrolė.  Aplinkos sąvoka. Visuomenės vystymasis ir aplinkos tarša. 

Aplinkos taršos poveikis ekosistemoms, visuomenės sveikatai ir saugai. Socialinės, politinės, 

ekonominės ir techninės aplinkos taršos kontrolės priemonės. 

Aplinkos tarša ir jos šaltiniai. Aplinkos taršos klasifikacija. Natūrali ir antropogeninė 
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tarša, taškinė ir išsklaidytoji tarša, jų mastai, sklaida ir poveikis. Fizikinė, mechaninė, vizualioji, 

cheminė ir biologinė aplinkos tarša. Transporto tarša. Automobilių keliamas triukšmas, vibracija, 

elektromagnetiniai laukai. Transporto teršalų susidarymas ir sklaidos mastai. Transporto atliekų 

susidarymas. Eksploatacinių transporto medžiagų kokybės gerinimas. Energetikos ir pramonės tarša. 

Degimo procesų tarša: sieros, azoto ir anglies oksidai, angliavandeniliai, dioksinai ir furanai, suodžių 

dalelės, šiluminė tarša. Cheminė tarša: patvarios organinės ir neorganinės medžiagos - sunkieji 

metalai, PCB, nanomedžiagos. Radiacinė tarša. Žemės ūkio tarša. Komunalinio ūkio tarša. Atliekų 

problema. 

Teršalų migracija aplinkoje ir jų poveikis ekosistemoms. Atmosferos teršalų migracija 

aplinkoje. Vandens teršalų migracija aplinkoje. Dirvožemio teršalų migracija aplinkoje. Teršalų 

akumuliacija biotoje ir jų poveikis ekosistemoms. 

Aplinkos taršos tyrimai ir kontrolė. Aplinkos taršos tyrimo metodai. Aplinkos 

monitoringas. Lauko eksperimentai. Laboratoriniai tyrimai. Matematinis aplinkos taršos procesų 

modeliavimas. Poveikio aplinkai vertinimas. Aplinkos taršos rizikos vertinimas. Tarptautinės 

aplinkos taršos problemos ir jų sprendimo būdai. Aplinkos teisė. Techninės ir technologinės aplinkos 

teršalų valymo ir taršos kontrolės priemonės. Pramoninė (industrinė) ekologija. Būvio ciklo 

vertinimas. 

Neišsenkantys ir atsikuriantys energijos šaltiniai. Atliekų perdirbimas ir aplinkai draugiškos 

(žaliosios) technologijos. Darnus vystymasis ir aplinkos tarša, jo vertinimas, vadybos sisteminis 

požiūris. 

Individuali užduotis: Individuali užduotis atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. 

Dalyko studijų metodai: paskaitos, konsultacijos, suteikiamos pagrindinės žinios, išaiškinamos 

sąvokos, tyrimų tendencijos, diskusijos paskaitų metu, studentų prezentacijos nagrinėjama tema 

paskaitų metu, individualaus darbo metu analizuojama svarbiausių užsienio ir šalies tyrimų 

duomenys, dabarties ir istorinės probleminės situacijos, sprendimų ir strategijų kūrimas probleminiais 

klausimais. 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Dalyko žinios vertinamos 10 balų kaupiamojo vertinimo sistema atskirai už individualią užduotį ir 

teorines žinias, kurios tikrinamos egzamino metu. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio 

koeficiento ir sumuojami. Įsisavintų žinių ir gebėjimų pagrindinis vertinimo kriterijus - kokybė, 

išvadų ir apibendrinimų formulavimas. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys 

klausimai ir probleminiai klausimai. Galutinį pažymį sudaro individualios užduoties ir egzamino 

pažymiai. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų vertinimo 

kriterijais. 
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