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Trumpas magistrinės programos  apibūdinimas

Studijų programos pavadinimas Lazerinė Technologija

Valstybinis kodas 621J50003

Studijų sritis Technologijos mokslai

Studijų kryptis Medžiagų technologijos

Studijų programos rūšis Universitetinės studijos

Studijų pakopa Antra 

Studijų forma (trukmė metais) Nuolatinės (2)

Studijų programos apimtis

kreditais
120 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) 

profesinė kvalifikacija

Medžiagų technologijų

magistras

Studijų programos įregistravimo

data  
2007



Programos tarptautinis akreditavimas 2016

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS

PAŽYMA DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO ĮVERTINIMO

2016-10-06   Nr. SV5-129

Valstybinis 

kodas
Programos pavadinimas

Bendras 

įvertinimas 

(balais)

Numatomas 

sprendimas dėl 

akreditavimo

621J50003 Lazerinė technologija 21 Akredituotina 6 

metams



Įstojusių ir baigusių programą studentų skaičius 
Įstojimo/baigimo 

metai

Įstojusiųjų 

skaičius

Baigusiųjų 

skaičius

Baigusiųjų 

%

2007/2009

2008/2010

2009/2011

2010/2012

2011/2013

2012/2014

2013/2015

2014/2016

2015/2017

2016/2018

2017/2019

2018/2020

2019/2021

2020/2022

7

8

8

12

9

11

11

14

10

13

12

14

24

21

4

2

8

10

8

9

8

8

11

11

9

10

-

-

57

25

100

83

89

82

73

57

110*

Iš viso 174 (129 iki 2019) 98 76 %



Dalykų dėstymo kalba įvairiuose semestruose

Semestras Studentai Dėstymo kalba

1 LT magistrantai Lietuvių

2 LT magistrantai Lietuvių

3

LT magistrantai

EMJMD Europhotonics

magistrantai (1-3 stud.)

Anglų

4 LT magistrantai

EMJMD Europhotonics

magistrantai (1-3 stud.)

Bendravimas su darbo 

vadovu abiems tinkama 

kalba 



Erasmus Mundus Joint Master Degree Europhotonics

Project partners

• Aix-Marseille University, Marseille, France
(koordinatorius)

• Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 
(Germany),

4 Spain institutions will act as one 

• Uiversitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
(Spain),

• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
(Spain),

• Universitat de Barcelona (UB) (Spain),

• Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (Spain),

• Vilnius University (Lithuania)

• Tampere University (Finland)

Associated partners

• University of Rochester (USA)

• University of Gondar (Ethiopia)

• UM-SJTU Joint Institute, Shanghai Jiao Tong 
University (China)

• University of Sydney (Australia)

• Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
(Mexico)

• T.I.M.E. Association

(Project 599098-EPP-1-2018-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB)



The partners promote access to: 

• a high quality Master Degree in the field of photonics for future 
engineers;

• the cooperation between all the Partners institutions to advertise 
and promote experience and development in photonics and 
education,

• a study programme including several students’ mobility among 
the consortium members offering longstanding experience and 
academic excellence in the thematic fields addressed,

• resources that allow broadening the educational offer in 
photonics.



Skirtumai nuo kitų programų

• Lazerinis medžiagų apdirbimas femtosekundiniais ir pikosekundiniais 
lazerio impulsais,

• Optinių dangų technologijos (dėstomos daktarų iš lazerinių bendrovių), 

• Optinių ir lazerinių elementų apdirbimo technologijos.

• Dalis 1, 2 ir 3 semestro dalykų klausomi kartu su LFOT magistrantais. 



Suraižytas stiklas (a) ir kiaurymės kateteriams silikone (b) pagaminti naudojant 
femtosekundinius lazerio impulsus 

a b



Tekstūruotas plienas (a) ir specialūs grioveliai apsaugai nuo padirbinėjimo (b) 
padaryti femtosekundiniais lazerio impulsais

a b



Polimerinių dalių nuėmimas nuo laido (a) ir laidaus sluoksnio 
nuėmimas nuo elektronikos prietaisų (b)



Iš stiklo išpjautos detalės



Dielektrinio veidrodžio ir optinės dangos 

sluoksnių vaizdas



Jonais talkinamas dengimas



Jonapluoščio dulkinimo įrenginio vaizdas



EKSMA Optics, UAB 
Adresas: Keramikų g. 2, Vilnius (Dvarčionyse). Planuojama nuo 2022 metų.  
Aukštingumas: 3 + cokolinis aukštas
Bendras plotas: 7.000 m2

Darbo vietų ~ 140 vnt (iki 2024 m)

Šiuo metu darbuotojų – 70

Gamybos plėtra:
IBS tipo dielektrinių dangų gamyba 
Optinių sistemų projektavimas
Optinių mazgų ir sistemų surinkimas
Optinių elementų gamyba (CNC tipo staklėmis)
Elektrooptinių elementų ir sistemų projektavimas ir gamyba 



Light Conversion, UAB plėtra 
(gamybiniai plotai iki  2023 m. turi padidėti ~3 kartus iki ~18000 kv. m.) 

• Metinė apyvarta >60 mln. 

eurų

• Darbuotojų dabar ~ 300.

• Tarp jų  >10 % mokslo 

daktarai, ~30 % magistrai.

• Prognozuojama plėtra iki 600 

darbuotojų per  5 metus.

• Produktai – moksliniai ir 

industriniai femtosekundiniai 

lazeriai, optiniai prametriniai 

stiprintuvai ir osciliatoriai, 

spektroskopinės sistemos, 

kita unikali lazerinė įranga. 


