
Bakalauro BD temos 

Nr.  

Temos pavadinimas 

Vadovas Pastabos 

1.  

Ba1-xCaxCe0,9Y0,1O3 (x = 0,02; 0,05; 

0,1) superjoninių keramikų elektrinio 

laidumo tyrimas 

Doc. Tomas Šalkus 

(tomas.salkus@ff.vu.lt; 

2234582, NFTMC B330 kab.) 

tema pasirinkta 

2. Akumuliatorių talpos matavimo stendo 

konstravimas ir akumuliatorių talpos 

tyrimai 

Doc. Vytautas Jonkus 

(vytautas.jonkus@ff.vu.lt; 

2366078, FF) 

 

3. Manganu legiruoto feroelektrinio 

[NH4][Zn(HCOO)3] karkaso EPR 

tyrimai 

Dr. Vidmantas Kalendra 

(vidmantas.kalendra@ff.vu.lt; 

2234534, NFTMC A320 kab.) 

tema pasirinkta 

4. Aukštadažnio diodinio šaltinio 

modeliavimas ir charakterizavimas 

Prof. Alvydas Lisauskas 

(alvydas.lisauskas@ff.vu.lt; 

2234587, NFTMC B333 kab.) 

 

5. Vandeninių Na-jonų baterijų elektrodų 

medžiagų tyrimas elektrocheminio 

impedanso spektroskopijos (EIS) 

metodais 

Dr. Linas Vilčiauskas 

(linas.vilciauskas@chgf.vu.lt; 

2234611, Chemijos ir geomokslų 

fakultetas 

Chemijos institutas 

tema pasirinkta 

6.  

Triukšmų koreliacinės analizės metodo 

taikymas skirtingo bangos ilgio šviesos 

diodų patikimumo tyrimui 

Prof. Jonas Matukas 

(jonas.matukas@ff.vu.lt; 

2234585, NFTMC B331 kab.) 

 

tema pasirinkta 

7. Infraraudonosios spektro srities 

lazerinių diodų žemadažnė triukšminė 

spektroskopija 

dokt. Justinas Glemža 

(justinas.glemza@ff.vu.lt; 

2234585, NFTMC B331 kab.) 

 

tema pasirinkta 

8. Krūvio pernašos mechanizmai 

kompozituose su abglies nano 

vamzdeliais ir svogūno pavidalo 

dalelėmis 

 

Dokt. Marina Tretjak 

(marina.tretjak@ff.vu.lt; 

2234586, NFTMC B332 kab.) 

 

tema pasirinkta 

9. Optoelektronikos įtaisų darinio 

ypatybių įtaka optinėms ir 

triukšminėms charakteristikoms 

Doc. Sandra Pralgauskaitė 

(sandra.pralgauskaite@ff.vu.lt; 

2234585, NFTMC B331 kab.) 

tema pasirinkta 

10. Mažatriukšmis stiprintuvas 

terahercinių dažnių detektoriams 

Prof. Alvydas Lisauskas 

(alvydas.lisauskas@ff.vu.lt; 

2234587, NFTMC B333 kab.) 

tema pasirinkta 

11. Retųjų žemių metalų įtaka bario-kalcio 

titanato (Ba1-xCaxTiO3) kietųjų tirpalų 

dielektrinėms savybėms.  

Doc. Šarūnas Svirskas 

(sarunas.svirskas@ff.vu.lt; ; 

2234573, NFTMC B326 kab.) 

tema pasirinkta 

12.   Kompozicinės netvarkos įtaka 

metastabilių BixLa1-x(Mg0.5Ti0.5)O3 

perovskitų dielektrinėms savybėms 

Doc. Šarūnas Svirskas 

(sarunas.svirskas@ff.vu.lt; ; 

2234573, NFTMC B326 kab.)  

tema pasirinkta 
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13. Realaus LTE ryšio tinklo parametrų 

matavimas ir duomenų analizė 

naudojant Nemo įrangą  

Doc. Rimvydas Aleksiejūnas 

(rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt.; 

2234540, NFTMC A314 kab.) 

tema pasirinkta 

14. GNSS signalo iškraipymų dėl 

atspindžių nuo reljefo ir pastatų tyrimas  

Doc. Rimvydas Aleksiejūnas 

(rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt.; 

2234540, NFTMC A314 kab.) 

tema pasirinkta 

15. Infraraudonosios spektro srities 

lazerinių diodų žemadažnė triukšminė 

spektroskopija 

dokt. Justinas Glemža 

(justinas.glemza@ff.vu.lt; 

2234585, NFTMC B331 kab.) 

tema pasirinkta 
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