
III kurso "Šviesos technologijos" bakalauro studijų programos studentams 

 

Siūlomos temos: 

Natūralių fotosensibilizatorių optinių savybių tyrimai (tema užimta).  

Vadovė dr. Irina Buchovec, irina.buchovec@ff.vu.lt, (8502234475  

 

Modifikuoti perilendiimido dariniai fotonų konversijos taikymams (tema užimta). 

Vadovas dr. Steponas Raišys, steponas.raisys@ff.vu.lt, (85) 2234500 

 

Optinių dangų nusodinimas ant struktūrizuotų paviršių (tema užimta). 

Vadovė dr.Lina Grinevičiūtė, lina.grineviciute@ftmc.lt    

  

Perovskitiniai fotodetektoriai.  

Vadovas dr. Patrik Ščajev, parik.scajev@ff.vu.lt, (85) 2234493 

 

Antros harmonikos generavimo modeliavimas GaN bangolaidiniuose dariniuose.  

Vadovas dr. Roland Tomašiūnas, roland.tamosiunas@ff.vu.lt,  

(85) 2234684 

 

Difuzijos koeficiento tyrimas įvariose temperatūrose LITG metodu (tema užimta). 

Vadovas dr. Ramūnas Aleksiejūnas ramunas.aleksiejunas@ff.vu.lt,  (85)2234492 

 

Pereinamųjų metalų oksidų ALD dangų ant GaN tyrimas.  

Vadovas dr. Roland Tomašiūnas, roland.tamosiunas@ff.vu.lt, (85) 2234684 

 

Paviršinių plazmoninių ir Blocho bangų taikymas optiniuose jutikliuose (tema užimta).   

Vadovas dr. Zigmas Balevičius, zigmas.balevicius@ftmc.lt, (85)2617546 

 

CO2 redukavimo cinku technologijos taikymas AMS grafito paruošime(tema užimta). 

Vadovas dr. Algirdas Pabedinskas, algirdas.pabedinskas@ftmc.lt  

 

AlGaN/GaN bangolaidinio darinio auginimas ir charakterizavimas(tema užimta). 

Vadovas dr. Roland Tomašiūnas, roland.tamosiunas@ff.vu.lt, (85) 2234684 

 

Padidintos spalvų skyros šviesos šaltinio prototipo vystymas ir tyrimas(tema užimta). 

Vadovas dr. Pranciškus Vitta, pranciskus.vitta@ff.vu.lt, (85) 2234474 

 

Prototipinės apšvietimo sistemos, skirtos biologinių medžiagų fotodinaminei inaktyvacijai, 

vystymas ir tyrimas(tema užimta). 

Vadovas dr. Pranciškus Vitta, pranciskus.vitta@ff.vu.lt, (85) 2234474 

 

Dielektrinių medžiagų su metapaviršių dariniais pralaidumo spektro tyrimai mikrobangų dažnių ruože(tema 

užimta). 

Vadovas dr. Paulius Ragulis, paulius.ragulis@ftmc.lt   

 

Plonų sluoksnių optinių charakteristikų modeliavimo metodų literatūros apžvalga(tema užimta).  

Vadovas dr. Tomas Tolenis, tomas.tolenis@ftmc.lt, (85)2610651 
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Anizotropinių daugiasluoksnių dangų optinių charakteristikų modeliavimo metodų įvertinimas(tema užimta). 

Vadovas dr. Tomas Tolenis, tomas.tolenis@ftmc.lt, (85)2610651 

 

Anizotropinių dangų pagrindu suformuotų achromatinių fazinių plokštelių modeliavimas ir struktūros  

optimizavimas(tema užimta). 

Vadovas dr. Tomas Tolenis, tomas.tolenis@ftmc.lt, (85)2610651 

 

Skaidrių ir elektrai laidžių sluoksnių paruoštų magnetroninio dulkinimo metodu tyrimas.  

Vadovas dr. Alexandr Belosludtsev, alexander.belosludtsev@ftmc.lt  

  

Bevielio ryšio energijos panaudojimas ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimui(tema užimta). 

Vadovas dr. Paulius Ragulis, paulius.ragulis@ftmc.lt 

 

Garinimo kampu metodika suformuoto plono sluoksnio storio tolygumo modeliavimas(tema užimta). 

Vadovas dr. Tomas Tolenis, tomas.tolenis@ftmc.lt, (85)2610651 
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