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• Kas studijuojama?
• Matematinė fizika

• Atomų ir molekulių fizika

• Statistinė fizika

• Žemųjų temperatūrų fizika

• Nepusiausvyrinių reiškinių fizika

• Elementariųjų dalelių fizika

• Žvaigždžių fizika

• Galaktikų fizika

• Kvantiniai skaičiavimai 

• Superkompiuterių metodai

Theoretical physics is a branch of 
physics that employs 
mathematical models and 
abstractions of physical objects 
and systems to rationalize, explain 
and predict natural phenomena. 

Teorinė fizika yra fizikos šaka, 
kurioje naudojant fizinių objektų ir 
sistemų matematinius modelius ir 
abstrakcijas, siekiama 
racionalizuoti, paaiškinti ir 
numatyti gamtos reiškinius.



• Kaip studijuojama?

• Daug pasirenkamų dalykų

• Praktika laboratorijoje

• Pasirenkamos kryptys
• Astrofizika

• Kondensuotųjų medžiagų fizika

• Elementariosios dalelės

• Kompiuterinė fizika

Theoretical physics is a branch of 
physics that employs 
mathematical models and 
abstractions of physical objects 
and systems to rationalize, explain 
and predict natural phenomena. 

Teorinė fizika yra fizikos šaka, 
kurioje naudojant fizinių objektų ir 
sistemų matematinius modelius ir 
abstrakcijas, siekiama 
racionalizuoti, paaiškinti ir 
numatyti gamtos reiškinius.



• Prof. G. Juzeliūnas, E. Anisimovas
• Fizika žemųjų temperatūrų srityje

• Šaltųjų atomų gardelės

• Statistinė fizika

• Elektrodinamika



• D. Abramavičius, J. Šulskus
• Molekulių fizika

• Molekuliniai dariniai

• Statistinė fizika

• Nepusiausvyrieji reiškiniai

• Teorinė spektroskopija



• T. Gajdosik, V. Jonauskas
• Elementariosios dalelės

• Reliatyvumo teorija

• Standartinis modelis

Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras



• A. Kučinskas, V. Vansevičius
• Žvaigždžių susidarymas

• Galaktikos

• Kitos astrofizikinės problemos



• M. Mačernis
• Superkompiuteriai

• Kvantinė kriptografija

• Kvantiniai skaičiavimai



• Kodėl studijuojama?

Theoretical physics is a branch of 
physics that employs 
mathematical models and 
abstractions of physical objects 
and systems to rationalize, explain 
and predict natural phenomena. 

Teorinė fizika yra fizikos šaka, 
kurioje naudojant fizinių objektų ir 
sistemų matematinius modelius ir 
abstrakcijas, siekiama 
racionalizuoti, paaiškinti ir 
numatyti gamtos reiškinius.





• …Gordon Freeman exhibited an 
early interest in theoretical 
physics, especially quantum 
mechanics and the theory of 
relativity. His childhood heroes 
were Albert Einstein, Stephen 
Hawking, and Richard Feynman. 
After observing a series of 
teleportation experiments… the 
transmission of matter became 
Gordon's obsession



• Kviečiu prisijungti


