
LTC Bakalauro baigiamųjų darbų temos: 

 

Atsakingas asmuo padalinyje Centro administratorė Ieva Grūdienė, LTC (Saulėtekio al. 10), 

ieva.grudiene@ff.vu.lt 

Nr. Tema Vadovas Kontaktai Pastabos 

1 

Reikiamos 

impulso laikinių 

dažnių 

moduliacijos 

radimas siekiant 

generuoti 

plokščios viršūnės 

ašinio 

intensyvumo 

Beselio pluoštus 

generuojant juos 

tūrinių 

nanogardelių 

paremtu 

difrakciniu 

aksikonu 

dr. Vytautas Jukna 
 vytautas.jukna@ff.vu.lt, LTC,  

203 k. 

Tema 

pasirinkta  

2 

Terahercų dažnio 

spinduliuotės, 

generuojamos 

femtosekundiniais 

lazerio impulsais, 

erdvinių ir 

poliarizacinių 

savybių tyrimas 

dr. Virgilijus Vaičaitis 

tel. 236 6042, 

virgilijus.vaicaitis@ff.vu.lt, LTC 

511 

Tema 

pasirinkta 

3 

Trečios 

harmonikos 

generacijos 

žadinamos ore 1,5 

µm bangos ilgio 

lazeriniu 

ultratrumpu 

impulsu teorinis 

tyrimas 

dr. Viktorija Tamulienė 

tel. 219 3044, 

viktorija.tamuliene@ff.vu.lt, LTC 

105 

Tema 

pasirinkta 

4 

Metalų apdirbimo 

femtosekundinių 

lazerio impulsų 

voromis tyrimai  dr. Ona Balachninaitė 

tel. 219 3044, 

ona.balachninaite@ff.vu.lt, LTC 

105 

Tema 

pasirinkta 

5 

Femtosekundiniais 

lazerio impulsais 

indukuotos 

plazmos 

spektroskopijos 

taikymas 

medžiagų 

dr. Ona Balachninaitė 

tel. 219 3044, 

ona.balachninaite@ff.vu.lt, LTC 

105 

Tema 

pasirinkta 
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mechaninio 

kietumo 

matavimams 

6 

TPPS4 spektrinių 

charakteristikų 

tyrimas polivinilo 

alkoholio 

matricoje prof. Saulius Bagdonas  

tel. 236 6022, 

saulius.bagdonas@ff.vu.lt, FF 509 

Tema 

pasirinkta 

7 

Oksidacinių 

redukcinių 

fotoreakcijų 

skirtingo 

rūgštingumo 

terpėse 

mechanizmo 

tyrimai optinės ir 

EPR 

spektroskopijos 

metodais 

prof. Saulius Bagdonas  
tel. 236 6022, 

saulius.bagdonas@ff.vu.lt, FF 509 

Tema 

pasirinkta 

8 

Vienaląsčių 

dumblių 

fluorescencijos 

pokyčių tyrimai 

veikiant juos 

sunkiaisiais 

metalais 

dr. Agnė Kalnaitytė  agne.kalnaityte@ff.vu.lt, FF 509  

Tema 

pasirinkta 

9 

Stiklo/stiklo-

keramikos 

mikrodarinių, 

formuojamų 

tiesioginio 

lazerinio rašymo ir 

atkaitinimo būdu, 

tyrimas 

dr. Darius Gailevičius 
darius.gailevicius@ff.vu.lt , LTC 

510 

Tema 

pasirinkta 

10 

Suminio dažnio 

generacijos 

tyrimas naudojant 

faziškai 

moduliuotus 

impulsus  

dr. Rimantas Grigonis 

tel. 219 3044, 

rimantas.grigonis@ff.vu.lt, LTC 

105 

Tema 

pasirinkta 

11 

Sudėtingos 

geometrijos 

pavienių 

intraokulinių lęšių 

paviršiaus 

formavimas ir 

poliravimas 

femtosekundiniu 

lazeriu naudojant 

papliūpų režimą 

prof. Valdas Sirutkaitis 

tel. 2366005, 

valdas.sirutkaitis@ff.vu.lt , LTC 

103 

Tema 

pasirinkta 
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12 

Keramikinių ir 

granitinių plytelių 

pjaustymas ir 

ženklinimas 

šviesolaidiniais 

lazeriais 

prof. Valdas Sirutkaitis 

tel. 2366005, 

valdas.sirutkaitis@ff.vu.lt , LTC 

103 

Tema 

pasirinkta 

13 

Fotocheminių 

reakcijų, 

vykstančių 

daugiafotonės 

polimerizacijos 

metu, 

spektroskopinis 

tyrimas 

prof. Mikas Vengris 
tel. 2366031,  

mikas.vengris@ff.vu.lt, LTC 102 

Tema 

pasirinkta 

14 

Plazmos, 

susidarančios 

abliuojant 

medžiagą  

pikosekundinėmis 

femtosekundinių 

impulsų serijomis, 

evoliucijos 

tyrimas 

prof. Mikas Vengris 
tel. 2366031,  

mikas.vengris@ff.vu.lt, LTC 102 

Tema 

pasirinkta 

15 

Netiesinio lūžio 

rodiklio 

inraraudonojoje 

spektro  srityje 

matavimas 

interferometriniu 

metodu 

Rimantas Budriūnas 
rimantas.budriunas@lightcon.com, 

LTC 503 

Tema 

pasirinkta 

16 

Nuskurdinimo per 

antrosios 

harmonikos 

generaciją 

nulemto 

impulsinio pluošto 

persiformavimo 

įtakos netiesinės 

optikos procesams 

tyrimas 

 

Rimantas Budriūnas 
rimantas.budriunas@lightcon.com, 

LTC 503 

Tema 

pasirinkta 

17 

Didelio ploto 

vaizdinimo antros 

harmonikos 

mikroskopas 

netiesinei optinei 

patologijai 

 

prof. Virginijus Barzda  
virginijus.barzda@ff.vu.lt,  FF 508 
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18 

Vaizdų analizė 

netiesinėje 

optinėje 

patologijoje 

prof. Virginijus Barzda  
virginijus.barzda@ff.vu.lt,  FF 508 

 
 

19 

Netiesinio optinio 

skenuojančio 

mikroskopo 

sukūrimas 3-

dimensiniam 

vaizdinimui ir 

mikrodisekcijai. 

 

prof. Virginijus Barzda  
virginijus.barzda@ff.vu.lt,  FF 508 
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