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Gyvybės ir cheminės fizikos 

• Nuolat atnaujinamos žinios apie  
– klasikinę ir moderniąją 

spektroskopiją, biofotoniką 
–molekulinius eksperimentinius 

tyrimus ir teorinį modeliavimą 

bei jų taikymas platesniame, 
tarpdalykiniame kontekste,  

 
 
 

studijos  - tai 

GChF 

naudojantis šiuolaikine moksline ir 
technologine infrastruktūra 



VU FF Cheminės fizikos institutas 

VIRPESINĖ MOLEKULIŲ SPEKTROSKOPIJA 
(Prof. Valdas Šablinskas) 
MULTIBANGĖ RAMANO SPEKTROSKOPIJA 
(Prof. Gediminas Niaura) 
MAGNETINIŲ REZONANSŲ SPEKTROSKOPIJA 
(Prof. Vytautas Balevičius) 
TEORINĖ MOLEKULIŲ SPEKTROSKOPIJA 
(Dr. Kęstutis Aidas) 
ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ FOTOFIZIKINIŲ 
SAVYBIŲ TYRIMAI (prof. Vygintas Jankauskas) 

Mokslinės grupės  
(vadovai ir programos dėstytojai): 

GChF 



Magistrantai 
suvoks: 

•  aktualias aplinkos taršos tyrimų, radiacinės saugos ir 
biomedicininės diagnostikos metodikų problemas 

 

 

 

susipažins su 

• jų sprendimo metodų paieškos keliais, naujausiais 
moksliniais ir technologiniais laimėjimais,  

ir tobulins praktinius įgūdžius 

• tarpdisciplininėje mokslinėje eksperimentinėje veikloje 

GChF 



• tyrėjų grupėse, 
multidisciplininiai 
moksliniai tyrimai 
ir/ar technologinės 
gamybos bei verslo 
plėtra 

GChF Absolventai 

• aukštųjų technologijų verslo įmonėse, 
procesų, reikalaujančių tarpdisciplininių  fizikos, 
chemijos ir biofizikos žinių, kontrolė bei kūrimas 

• monitoringo, kontrolės bei valdymo funkcijas 
atliekančiose įstaigose, tyrimai bei ekspertinio 
vertinimo paslaugos gamtos mokslų sandūroje   

Darbinė veikla 



Studijos doktorantūroje,  
FF Cheminės fizikos institute, sudarant 
galimybę dalį tyrimų atlikti pas užsienio 
partnerius, 
•  pvz., Švedijos nacionalinėje 

sinchrotroninės spinduliuotės 
laboratorijoje MAX IV, Drezdeno TU ir 
klinikose, Darmštato TU ir kt. 

 ar partnerius Lietuvoje,  
• pvz., FTMC, Nacionaliniame vėžio 

institute (NVI), Inovatyvios medicinos 
centre (IMC), Santaros klinikose ir kt.  

GChF Absolventai 
Mokslinės karjeros galimybės 



Kodėl verta rinktis? 

GChF 

Gyvybės ir cheminė 
fizika 



„Linear and non-linear vibrational microscopy-based chemical 
imaging of pathological central nervous system tissue“ 

http://naujienos.vu.lt/dr-sandra-tamosaityte-mokydamasi-daryti-klaidu-negalejau/ 

Dr. Sandra Tamošaitytė 

• VU Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto 
Virpesinės spektrometrijos laboratorija 

      (prof. V. Šablinskas) 
• Drezdeno technikos universiteto Medicinos 

fakulteto anesteziologijos ir intensyviosios 
terapijos medicinos  padalinys „Clinical sensing 
and monitoring“  

  (prof. G. Steiner) 

Doctoral Dissertation 
(Physical Sciences, Physics) 

(2018) 

„Norėčiau palinkėti mėgautis suvokimu, kaip neįtikėtinai ir protingai gamta yra sujungusi 
visus procesus į vieną visumą. Kaip įspūdingai susipina fizikiniai procesai su biologiniais, 
cheminiais ir viskas nuosekliai funkcionuoja. Atradus šį „vau“ pojūtį, atsiras ir motyvacija tiek 
mokytis ir suprasti naujus dalykus, tiek kažką pačiam naujo nustatyti moksliniais tyrimais.“ 

GChF 
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Laurynas Dagys, doktorantas, 

Marie Curie projekto stipendiatas 

University of Southampton, Southampton, UK 

„Magistro studijas galima laikyti svarbiu pereinamu laikotarpiu, kuomet mokiniai, mokytojai 
tampa kolegomis bei atsiranda kitoks požiūris į profesiją. Todėl magistro studijos yra 
reikalingas pasiruošimas tiek siekiantiems doktorantūros studijų, tiek tiems, kurie mato savo 
karjerą kitur.“ 

„Gyvybės ir cheminę fiziką 
pirmiausiai išskirčiau dėl 
tarpdisciplininio mokslo, kuriame 
jungiant kelias sritis gimsta naujos 
idėjos, lemiančios vis didėjantį šio 
mokslo populiarėjimą pasaulyje. 
O visų antra, man asmeniškai buvo 
itin jauku mokytis tarp ir iš ateities 
kolegų, dėl ko visada buvo ir bus 
malonu sugrįžti į fakultetą.“  

Nuotraukoje Laurynas stovi antras iš kairės. 

GChF 



Dr. Vytautas Klimavičius: 

„2011-2013 metais studijavau "Aplinkos ir cheminės fizikos" magistro studijų programoje, 
kuri evoliucionavo į programą "Gyvybės ir cheminė fizika". Pirmiausia, bakalaurams siūlau 
siekti magistro laipsnio, antra, studijuojant būtent šią magistro studijų programą. Priežasčių 
yra kelios. Visų pirma - šios studijų programos spektras yra platus. Studijas galima pakreipti 
pagal skirtingas interesų kryptis dėl plataus dėstomų kursų pasirinkimo. Praktikos, kursinius 
bei baigiamuosius darbus galima atlikti įvairiose srityse, nuo teorinių modeliavimų iki grynai 
eksperimentinių darbų. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad studentai čia labai skatinami būti 
mobilūs. Pats praleidau pusmetį užsienyje pagal Erasmus mainų programą.“ 

„Baigus magistro studijas tikrai rasi savo vietą aukštųjų technologijų įmonėje, viešajame 
sektoriuje arba galėsi tęsti studijas doktorantūroje. Man pavyko laimėti Alexander von 
Humboldt fondo stipendiją ir šiuo metu atlieku po-doktorantūros stažuotę Darmštato 
technikos universitete, Vokietijoje.“ 
 

GChF 



Stasė Bielskutė – atnaujintos Aplinkos ir cheminės fizikos studijų programos,                        
kuri nuo 2019 metų vadinasi Gyvybės ir cheminė fizika, M2 studentė. 2019 m                          
ji atliko Erasmus praktiką Liublianoje, Slovėnijos Magnetinio rezonanso centre (SLONMR), 
kurio vadovas yra prof. Janez Plavec. Tai vienas geriausių BMR centrų Europoje, jam suteiktas 
Išskirtinio centro (Centre of Excellence) vardas. 
Mokslinė praktika buvo itin sėkminga - straipsnis buvo atspausdintas prestižiniame žurnale 
su aukštu cituojamumo rodikliu (IF > 14) - Journal of American Chemical Society, o jos indelis 
įvertintas kolegų - ji pirma autorė! 

Atlikti tyrimai skirti labai svarbių 
biologinių molekulinių struktūrų 
(G-kvadrupleksų telomerose) 
susiformavimo stebėsenai bei 
oksidacinių pokyčių DNR 
molekulėse įtakos vertinimui bei 
modeliavimui taikant BMR 
spektroskopiją. Rezultatai bus 
panaudoti studentės 
diplominiame darbe, kurį ji ginsis 
VU. 

Stasė Bielskutė planuoja pratęsti šiuos tyrimus, stodama į VU doktorantūrą.  
„Jei Spectoversum projektas pavyks taip, kaip planuojama, 2020 m Cheminės fizikos institute 
jau turėsime modernų 600 MHz BMR spektrometrą su biomolekulinių darinių tyrimams 
pritaikytais jutikliais.“  

GChF 



 

Jūsų teisė rinktis   


