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Anotacija 

Geologijos dalyke analizuojama šio mokslo svarba, ekogeologijos reikšmė, geologiniai reiškiniai. Programa skirta 

studentams siekiantiems įgyti teorinių bei praktinių žinių geologijos srityje. Suteikiamos teorinės žinios apie Žemės vidaus 

ir plutos sandarą, globalinę tektoniką. Formuojami praktiniai gebėjimai analizuoti bei vertinti geologinę aplinką, Lietuvos 

dirvožemio tipus, dirvožemio planus; sudaryti hidrogeologinį profilį bei atlikti analizę. 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų vertinimo 

metodais 

Studijų programos 

rezultatai 
Studijų dalyko rezultatai Studijų metodai 

Studento pasiekimų vertinimo 

metodai 

A1. Demonstruoja žinias ir 

supratimą fundamentaliųjų 

humanitarinių ir socialinių 

mokslų, gamtos ir jos 

reiškinių matavimų 

inžinerijos profesijos 

tikslams pasiekti, platesnei 

erudicijai bei filosofinei 

pasaulėžiūrai ugdyti 

A1.1. Žinos ir supras gamtos 

reiškinius, geologijos mokslo 

svarbą.  

A1.2. Gebės vertinti 

geologinę aplinką, gebės 

įvardinti geologinius 

procesus. 

Teorinės medžiagos 

demonstravimas bei 

dėstymas „Power 

Point“ programa, 

aiškinimas,  

mokymosi medžiagos 

savarankiškas 

studijavimas. 

Diskusija. 

Žodinė apklausa. 

 

A3. Demonstruoja žinias ir 

supratimą apie tradicines ir 

inovatyvias matavimų 

inžinerijos technologijas bei 

jų taikymo būdus, 

reikšmingus technologijos 

mokslų srities tyrimų, 

projektavimo ir plėtros 

aplinkoje, taip pat turi 

holistinį požiūrį priimant 

inžinerinius sprendimus, 

derinant sąnaudas, naudą, 

saugumą, kokybę, 

patikimumą ir įtaką 

aplinkai, taikant darniosios 

raidos principus. 

A3.1. Žinos ir supras gelmių, 

dirvožemio apsaugos ir 

naudojimo būdus bei 

galimybes. 

A3.2. Supras ekogeologijos 

riekšmę.  

 

Teorinės medžiagos 

demonstravimas bei 

dėstymas „Power 

Point“ programa, 

aiškinimas,  

mokymosi medžiagos 

savarankiškas 

studijavimas. 

Diskusija. 

Apklausa raštu. 

C1. Taiko matavimų 

informaciją inžineriniams 

tyrinėjimams ir kitiems 

taikomiesiems uždaviniams 

spręsti, projektuoti įvairaus 

pobūdžio žemėlapius, 

informacinių sistemų 

matavimų duomenų bazes,  

taikyti teisės aktus 

profesinėje veikloje. 

C1.1. Žinos ir gebės taikyti 

teisės aktus, susijusius su 

geologijos mokslu. 

 

C1.2. Gebės naudotis 

dirvožemio žemėlapiais. 

 

C1.3. Supras inžinerines 

geologines sąlygas bei gebės 

jas apibūdinti. 

Teisės aktų analizė, 

taikymas  

metodinės medžiagos 

analizė, literatūros 

paieška bei jos 

analizė.  

 

Diskusija. 

Pritaikymas praktiniame darbe. 

Praktinio darbo vertinimas. 



E1. Geba taisyklingai ir 

logiškai raštu bei žodžiu, 

panaudojant šiuolaikines 

informacijos ir ryšio 

technologijas, lietuvių ir 

bent viena užsienio kalba 

bendrauti su kolegomis, 

vadovais ir klientais, dirbti 

daugiaprofilinėje grupėje 

(komandoje). 

E1.1. Gebės taisyklingai, 

logiškai įvardinti, apibūdinti 

bei pateikti raštu geologijos 

praktinius bei savarankiškus 

darbus. 

E1.2. Gebėti bendrauti 

tarpusavyje, dirbti 

komandoje, ieškant 

informacijos, apdorojant 

duomenis bei pateikiant 

rezultatus. 

Teorinė paskaita. 

Praktinis darbas. 

Diskusija. 

Praktinių ir savarankiškų darbų 

rezultatų pateikimas.   

 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 
S 

Iš viso 

val. 

T P K T P K 

1. Geologijos mokslas. Žemės vidaus sandara. Geologijos 

mokslo samprata. Žmogus ir geologija. Geologijos aktualijos. 

Inžinerinė geologija ir GIS. Ekogeologija. Ekogeologinių 

rekomendacijų žemėlapio analizė. 

Žemė, jos vidaus ir plutos sandara.  

Praktinis darbas Nr. 1. Žemės vidaus sandara. Tikslas: 

nubraižyti, aprašyti ir apibūdinti Žemės vidaus sandarą.  

Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapio 

analizė. 

Savarankiškas darbas: literatūros studijos, susipažinimas su 

Valstybine geologijos informacine sistema. 

2 4 1 2 1 4 4 11 

2. Hidrogeologija. Hidrogeologiniai tyrimai. Gruntų 

savybės. Požeminis vanduo, režimas. 

Praktinis darbas nr. 2. Hidrogeologinis profilis. Tikslas: Pagal 

duotą užduotį, nubraižyti hidrogeologinį profilį ir išanalizuoti 

hidrogeologines sąlygas. 

Savarankiškas darbas: išanalizuoti Lietuvos hidrogeologinį 

žemėlapį, požeminio vandens baseinų žemėlapį, požeminio 

vandens vandenviečių žemėlapį. 

3 8 1 2 2 8 6 18 

3. GIS panaudojimas geologijoje. Geologinio 

kartografavimo pagrindai. Erdviniai duomenų rinkiniai: 

kasiniai, naudingųjų iškasenų tekiniai (kasybos sklypai), 

žemės gelmių registras (vandenvietės, gręžiniai, tyrimai) ir 

kt. 

Savarankiškas darbas: žemėlapių analizė: eksploataciniai 

požeminio vandens gręžiniai, geotopai, gręžiniai, 

kartografavimo gręžiniai. 

2 - - 1 - 1 4 6 

4.  Dirvodarinių uolienų susidarymas. Naudingosios 

iškasenos. Naudingųjų iškasenų, giluminių naudingųjų 

iškasenų paieška, naudojant Geoportal.lt.  
Praktinis darbas Nr. 3. Naudingosios iškasenos. Naudojantis 

Valstybine geologijos informacine sistema (GEOLIS), surasti 

pažeistas teritorijas, informaciją apie jas, nustatyti grafinio, ar 

kito žemės gelmių registro objekto koordinates, nustatyti 

plotus, atstumus. 

Mineralų fizinės savybės. Uolienos. Tikslai: susipažinti su 

mineralų fizinėmis savybėmis ir jų nustatymo metodika; 

susipažinti su įvairiais mineralų agregatų tipais. Susipažinti su 

pagrindiniais, labiausiai paplitusiais mineralais, iš kurių 

susidaro uolienos. Savarankiškas darbas: Parengti „Power 

Point“ programa pristatymą apie pasirinktą uolieną ar 

mineralą. Naudojantis Valstybine geologijos informacine 

sistema, išanalizuoti naudingųjų iškasenų telkinius Lietuvoje. 

1 4 - 1 1 3 8 13 

5. Geomorfologiniai Lietuvos reljefo bruožai. Geologiniai 

procesai. Reljefą formuojantys endogeniniai ir 
2 2 - 1 2 1 2 6 



egzogeniniai procesai. 

Praktinis darbas Nr. 4. Geomorfologinio žemėlapio analizė bei 

geologinių procesų ir reiškinių žemėlapių analizė. Tikslai: 

išanalizuoti genetinius Lietuvos reljefo tipus bei 

geomorfologinį Lietuvos teritorijos rajonavimą.  

Savarankiškas darbas: kvartero, kvartero geologinių pjūvių  

prekvartero  geologinių žemėlapių analizė. 

6. Lietuvos dirvožemių tipai. Dirvožemis ir jo sudėtinės 

dalys. Dirvodaros procesai.  Dirvožemių dangos tyrimai. 

Dirvožemio apsauga. 

Savarankiškas darbas: literatūros analizė. 

2 - - 1 - 1 4 6 

Savarankiškas darbas: gautų rezultatų apibendrinimas. 4 10 1 2 2 11 5 20 

Bendras valandų skaičius 16 28 3 10 8 29 33 80 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko rezultatų nr. Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

A1.1. 1. Geologinių procesų išmanymas ir apibūdinimas.  

A1.2. 2. Geologinės aplinkos vertinimas. 

A3.1. 3. Ekogeologijos, dirvožemio apsaugos svarbos supratimas ir paaiškinimas. 

A3.2. 4. Ekogeologijos svarbos supratimo demonstravimas. 

C2.1. Teisės aktų taikymas rašant referatą. 

C2.2. Žemėlapių skaitymas ir aiškinimas. 

C2.3. Geologinių sąlygų žinojimas ir apibūdinimas. 

D1.1. Praktinių ir savarankiškų darbų pateikimo kokybė, rezultatų apibendrinimas. 

D1.2. 5. Kolektyvinis darbas, diskusijos. 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė skalė ir kaupiamojo vertinimo sistema.  

IKV=


n

i 1

 Xi × ki 

n – tarpinių atsiskaitymų skaičius (4), 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, 

ki - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai. 

Egzaminus gali laikyti studentai, kurių tarpinių vertinimų vidurkis yra ne mažesnis nei 5 balai. 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Dobkevičius M. (2001) Hidrogeodinamika. Vilnius. Leidykla: 

Enciklopedija, – 358 p. 

 

1 

1 

2. Kemėšis V., Linčius A., Paškevičius J. , (2009) Enciklopedinis geologijos 

terminų žodynas. I dalis   Vilniaus universiteto leidykla. 650 p. – SBN 978-

9955-33-461-3 

1 1 

3. Kemešis V., Linčius A., Paškevičius J. (2009) Enciklopedinis geologijos 

terminų žodynas. II dalis  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla,. 200 p. - 

SBN 978-9955-33-468-2 

1 1 

4. Juodkazis, V., Marcinonis, A. (2008) Aplinkos hidrogeologija. Vilnius: 

Vilniaus universitetas, ISBN 978-9955-918-02-8. 
1 1 

5. Motuza, G. (2006) Magminių ir metamorfinių uolienų petrologija. Vilnius: 

VU leidykla, 332 p. 
1 1 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. Allaby, M. A (2008) Dictionary of earth sciences. Oxford University Press. 654 p. 

2. Stenley S.M. (1999) Earth System History. W.H. Freeman and Company, 615 p. 

3. Thompson, G.R., Turk , J. (1993) Modern physical geology. Saunders College Publishing,  608 p. 



4. Venkatramaiah, C. (2007) Geotechnical engineering. New Age International,  926 p. 

5. Prušinskienė, S. (2006) Mineralų ir uolienų makroskopinis apibūdinimas. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai. 

Vilnius:Technika, 60 p. 
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Lektorė    Giedrė Ivavičiūtė 

      (pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 

 


