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Rekomendacijos Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotyros 

krypties doktorantūros disertacinio darbo mokslinių tyrimų metodikai rengti 

 

1. Su darbo vadovu ir konsultantais apsvarstyta/suderinta doktoranto mokslinių tyrimų metodika 

turėtų būti pateikta institucijos padalinio vadovui (ar atsakingam asmeniui) ne vėliau kaip 2 

savaitės iki pirmų metų doktorantų atestacijos instituto posėdyje už  pirmų metų pavasario 

semestrą, kuris rengiamas einamų metų birželio mėn.  

 

2. Doktoranto parengta ir su mokslinio darbo vadovu suderinta mokslinių tyrimų metodika 

pateikiama institucijos padalinio vadovui, kuris per 3 darbo dienas paskiria vieną arba du 

recenzentą/us.  Paskirtas/i recenzentas/ai per vieną savaitę pateikia savo atsiliepimą. Doktorantas 

per vieną savaitę pataiso mokslinių tyrimų metodiką pagal recenzento/ų pastabas. Doktorantas 

pateikia savo ir vadovo pasirašytą raštišką paaiškinimą adresuotą padalinio vadovui apie 

mokslinių tyrimų metodikos pataisymą, kuriame nurodomi detalūs atsakymai į kiekvieną 

recenzento pastabą.  

 

3. Mokslinių tyrimų metodika svarstoma padalinio posėdyje: pristatoma mokslinių tyrimų 

metodika, recenzento/ų recenzija/os ir atsakymas į ją/as; atsakoma į posėdžio metu padarytas 

pastabas. Esant reikalui mokslinių tyrimų metodika patikslinama (pastabas sutikrina vadovas ir, 

esant pageidavimui, duoda peržiūrėti pastabų iniciatoriui).  

 

4. Siūlome tokį metodikos regimo grafiką (ne vėliau kaip iki nurodytos datos): 

 
Mokslinių tyrimų metodika parengta ir atiduota padalinio vadovui, kuris skiria ją 

recenzuoti 2 recenzentams  
201n-06-01 

Recenzentai pateikia recenzijas 1 sav. 
Doktoratas pataiso pagal recenzento pastabas 2 dienos  
Institucijos padalinio posėdyje svarstoma mokslinių tyrimų metodika  201n-06-10 
Doktorantas pataiso metodiką pagal posėdžio metu pateiktas pastabas Vasara  
Jei reikia einamų metų rugsėjo mėn. pradžioje šaukiamas dar vienas institucijos 

padalinio posėdis pataisymams patikrinti 
 

Metodika išsiuntinėjama DK nariams 1 savaitė prieš DK 

posėdį 
Metodika tiekiama svarstymui doktorantūros komitete 201n-09 antra pusė 

 

 

5. Mokslinių tyrimų metodikos rekomenduojamas turinys: 

 

Titulinis puslapis (žr. 1 priedas) 

 

1. Įvadas. 

 

• Disertacinio darbo tyrimo mokslinė PROBLEMA. 5-10 eilučių dydžio paragrafe 

suformuluoti, kokią problemą jūsų tyrimas bandys spręsti. Pvz. genetinės įvairovės 

mažėjimas dėl tradicinių miškininkystės priemonių, kurių įtaka genetinei įvairovei yra 

neaiški.    

• Pagrindinė disertacinio darbo mokslinė hipotezė (turi sietis su darbo tikslu; gali būti 

sudėtinė, t.y. turėti kelias dalis); pvz. Miškininkystės priemonės turi reikšmingą įtaka 

jomis paveiktų pušynų genetinei įvairovei.  



• Trumpa literatūros apžvalga, skirta ankstesniems su problema susijusiems tyrimams 

apžvelgti (t.y. problemos istorija) ir problemos pagrindimui pasirinktiems metodams 

pagrįsti (apimtis apie 2 A4 psl. panaudojant ne mažiau 10 mokslinių šaltinių nuorodų); 

• Formuojamos detalios hipotezės, kurios yra siejamos su disertacinio darbo uždaviniais ir 

yra detalesnės, skirtos atskiriems disertacijos tyrimams. Vienai hipotezei galimi keli 

uždaviniai (parastai ne daugiau 2 uždaviniai). Kiekvienai hipotezei formuojamas atskiras 

metodikos aprašymo poskyris „Medžiaga ir metodai“ skyriuje. Kiekvienai hipotezei 

formuojamas atskiras rezultatų skyrius disertacijos tekste.  

• Disertacinio darbo mokslinių tyrimų tikslas. Suformuojamas bendras visų tyrimų tikslas 

sąsajoje su pagrindine moksline hipoteze. Pvz. ištirti pagrindinių miškininkystės 

priemonių įtaką pušynų genetinei įvairovei panaudojant DNR žymenis.  

• Disertacinio darbo mokslinių tyrimų uždaviniai. Suformuojami konkretūs uždaviniai 

tikslui pasiekti. Uždaviniai formuojami pagal hipotezes 

 

Sąsajos tarp tikslo, hipotezės ir išvadų.  

Disertacijos įvadas  Disertacijos 

skyriai pagal 

ginamuosius 

teiginius 

Disertacijos išvados pagal uždavinius teiginius 

Mokslinė 

problema 
   

Mokslinė 

hipotezė 

Darbo 

tikslas 
 Išvada dėl mokslinės hipotezės 

Hipotezė 1 Uždavinys1 Skyrius/straipsnis1 Išvada dėl uždavinio 1 

 Uždavinys 2  Išvada dėl uždavinio 2 

Hipotezė 2 Uždavinys 3 Skyrius/straipsnis2 Išvada dėl uždavinio 3 

Hipotezė 3 Uždavinys 4 Skyrius/straipsnis3 Išvada dėl uždavinio 4 

Hipotezė 4 Uždavinys 5 Skyrius/straipsnis4 Išvada dėl uždavinio 5 

   Atsakymas į hipotezes (lentelės forma) 

 

2. Tyrimų objektai, apimtys ir metodai pateikiami pagal uždavinius (uždavinys – tyrimų 

medžiaga - metodai); trumpas tyrimų metodų taikymo aprašymas pagal literatūros šaltinius; 

rekomenduojama, kad medžių ar kitų tyrimo objektų imtys būtų pagrįstos kitų tyrimų rezultatais 

ar preliminariais jūsų tyrimų rezultatais); 

3. Matematinių-statistinių metodų taikymas (pvz. dispersinė analizė, multivariacinės analizės 

metodai). 

4. Literatūros sąrašas (kirilica abėcėlę rašyti lotyniškomis raidėmis). 
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