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Dalyko anotacija 

Disciplina skirta doktorantams plačiau susipažinti su dabartinėmis informacinėmis 
technologijomis ir jų taikymu praktinėje veikloje apdorojant ir analizuojant sukauptą 
informaciją geografinių požymių pagrindu. Ruošiant daktarines disertacijas, kuriuose tyrimai 
bent kiek turi regioninį pobūdį, šiandien neįmanoma surinktų tyrimų duomenų analizė be 
geografinių informacinių sistemų. 
GIS yra atviros sistemos, turi savo programinę kalbą, kurią naudojant galima tobulinti, plėsti 
ir pertvarkyti atskirus jų modulius ir pritaikyti juos savo reikmėms atskirų procesų 
modeliavimui verslo, valdymo, gamtonaudos, gamtosaugos, krašto gynybos ir kitose srityse. 
Įvaldžius atitinkamas GIS programines įrangas susidaro plačios galimybės kaupti įvairaus 
pobūdžio duomenų bazes, jas greitai išskleisti plote (regione), atlikti reikiamus skaičiavimus, 
jų pagrindu analizuoti tam tikrų parametrų kaitą erdvėje ir visa tai kartografiškai iliustruoti 
specifiniais dvimačiais ar trimačiais žemėlapiais, pateikti gerai pagrįstas išvadas ir 
rekomendacijas. 
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