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RUDENS SEMESTRAS PAVASARIO SEMESTRAS 

Privalomieji moduliai: 

 

Bioarcheologijos pagrindai                                                          160 val. (egz.) 15 kred. 

Modulio vadovė asit. dr. J. Kozakaitė 

1. Žmogaus kūno sandaros pagrindai, skeleto ir dantų anatomija (doc. dr. Ž. Miliauskienė, 

asist. dr. J. Kozakaitė) - 5 kred. 

2. Taikomieji žmogaus skeleto ir dantų tyrimai (doc. dr. Ž. Miliauskienė, asist. dr. J. 

Kozakaitė) - 3 kred. 

3. Gyvūnų skeleto anatomija, taikomieji gyvūnų kaulų tyrimai (doc. dr. G. Piličiauskienė) - 

4 kred. 

4. Archeobotanikos pagrindai, taikomieji augalų tyrimai (doc. dr. G. Motuzaitė-

Matuzevičiūtė Keen) - 3 kred. 

 

Bakalauro baigiamasis darbas  

(Koordinuojantis dėstytojas: asist. dr. K. Minkevičius 

Kitas (-i): visi bakalauro darbų temų vadovai)    40 val. (gynimas, vertinamas pažymiu) 

                                                                                                                                15 kred. 

Pasirenkamieji moduliai  

Archeologinių radinių konservavimo ir muzeologijos pagrindai160 val. (egz.) 15 kred. 

Modulio vadovas doc. dr. S. Kulevičius 

1. Archeologinių radinių konservavimo teoriniai pagrindai ir praktika (lekt. V. 

Lukšėnienė) - 6 kred. 

2. Muzeologijos pagrindai (doc. dr. R. Šermukšnytė, doc. dr. S. Kulevičius) - 9 kred.  

Antropologijos sampratos ir tyrimų metodai                         160 val. (egz.) 15 kred.  

Modulio vadovas doc. dr. D. Brandišauskas. 

1. Sociokultūrinės antropologijos įvadas (doc. D. Brandišauskas) – 4 kred. 

2. Antropologijos ir istorijos tyrimo metodai: teorija (doc. D. Brandišauskas) – 4 kred. 

3. Antropologijos ir istorijos tyrimo metodai: praktika (doc. D. Brandišauskas) – 3 kred. 

4. Istorinės antropologijos įvadas (dokt. P. A. Stepavičius) – 4 kred. 

 

Archeologinių kontekstų formavimosi procesai ir  

radinių interpretacija                                                                       160 val. (egz.) 15 kred. 

Modulio vadovas asist. dr. K Minkevičius 

1. Archeologinių vietovių formavimasis: gamtiniai ir antropogeniniai veiksniai (asist. dr. 

K Minkevičius) - 5 kred. 

2. Erdviniai ir chronologiniai duomenys: duomenų rinkimas, stratigrafijos, veiklos zonų ir 

artefaktų gyvavimo ciklų analizė (asist. dr. K Minkevičius)- 5 kred. 

3. Archeologinė interpretacija: kritinis šaltinių vertinimas, interpretacijų dekonstravimas, 

antropogeninių veiklų ir procesų rekonstravimas (lekt. dr. L. Kurila) - 3 kred. 

4. Tiriamasis referatas (dr. K Minkevičius)- 2 kred. 

 

Žmogus ir jo aplinka: kilmė, raida ir įvairovė                          160 val. (egz.) 15 kred. 

Modulio vadovė asist. dr. J. Kozakaitė  

1. Biologinės evoliucijos pagrindai (doc. dr. Ž. Miliauskienė) - 2 kred. 

2. Medžioklės-rinkimo ir žemdirbystės fazės, jų demografinė ir ekologinė charakteristika. 

(doc. dr. Ž. Miliauskienė, asist. dr. J. Kozakaitė, doc. dr. G. Piličiauskienė, doc. dr. G. 

Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen) - 5 kred. 

3. Urbanizacijos ir industrializacijos fazės, jų demografinė ir ekologinė charakteristika 

(doc. dr. Ž. Miliauskienė, asist. dr. J. Kozakaitė, doc. dr. G. Piličiauskienė, doc. dr. G. 

Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen) - 4 kred. 

4. Dabartinio žmogaus biologinė įvairovė ir plastiškumas. Žmogaus ontogenezės periodų 

ypatumai (doc. dr. Ž. Miliauskienė) - 2 kred. 

5. Žmogaus palaikų tyrimų etiniai ir teisiniai aspektai (asist. dr. J. Kozakaitė) - 2 kred. 



 Archeologinių tyrimų duomenų matematinė ir erdvinė analizė 160 val. (egz.) 15 

kred. 

Modulio vadovas doc. dr. R. Tučas) 

1. Matematinės statistikos taikymas archeologijoje (lekt. R. Augustinavičius) - 6 kred. 

2. GIS archeologijoje (doc. dr. R. Tučas) – 10 kred.  

 


