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1. Dr. Patrik Ščajev, patrik.scajev@ff.vu.lt MgZnO medžiagos ultravioletinės spinduliuotės 

fotodetektoriams / MgZnO materials for ultraviolet 

photodetectors 

Užimta/Taken 

2. Kazimieras Badokas 

(kazimieras.badokas@ff.vu.lt) 

III grupės nitridų nuotolinė epitaksija per grafeną / 

Remote epitaxy of group III nitrdes via graphene 

Užimta/Taken 

3. Gediminas Kreiza; 

gediminas.kreiza@ff.vu.lt; 

+37062167054 

Naujų karbazolo-naftiridino spinduolių fotofizikinių 

savybių tyrimas ir taikymas organiniuose šviestukuose 

/ Investigation of photophysical properties of new 

carbazole-naphthyridine emitters and their applications 

in OLEDs 

Užimta/Taken 

4. S. Nargelas 

saulius.nargelas@ff.vu.lt 

Sužadinimo relaksacija ceriu legiruotuose granato tipo 

scintiliatoriuose / 

Excitation relaxation in cerium-doped garnet 

scintillators 

5. K. Nomeika 

kazimieras.nomeika@ff.vu.lt 

Ryšys tarp kvantinio našumo ir difuzijos koeficiento 

InGaN kvantiniuose dariniuose / 

Link between the quantum efficiency and carrier 

diffusivity in InGaN quantum structures 

6. Ž. Podlipskas 

zydrunas.podlipskas@ff.vu.lt 

Lokalioji krūvininkų dinamika nitridiniuose 

nanodariniuose / 

Local carrier dynamics in nitride nanostructures 

7. Paulius Ragulis, paulius.ragulis@ftmc.lt Metapaviršių taikymas mikrobangų antenų 

spinduliuotės charakteristikų keitimui / Applications of 

metasurfaces for manipulation of microwave antenna 

radiation 

Užimta/Taken 

8. Buchovec Irina, Saulėtekio al. 3, kab. 

A205 

Tel.: +370 5223 4475 

Fotoaktyvių junginių riboflavino ir chlorofilino mišinio 

optinių savybių tyrimai / Investigation of the optical 

properties of a mixture of photoactive compounds 

riboflavin and chlorophyllin 

Užimta/Taken 

9. Dr. Pranciškus Vitta 

pranciskus.vitta@ff.vu.lt 

Fosforinių šviesos keitiklių skirtingų terpių šiluminio 

laidumo tyrimai / Investigation of the thermal 

conductivity of phosphor based light converters of 

different materials 

Užimta/Taken 

10. Renata Butkutė 

renata.butkute@ff.vu.lt 

A3-B5-Bi kvantinių darinių technologijos 

infraraudoniesiems šviestukams optimizavimas / 



+370 652 44560 Growth and investigation of Bi-containing A3-B5 

quantum nanostructures for NIR LEDs 

Užimta/Taken 

11. Virginijus Bukauskas, el. paštas 

virginijus.bukauskas@ftmc.lt, tel. 8-

684-04116 

Elektriškai kaupinamų artimosios infraraudonosios 

srities lazerinių diodų, pagamintų iš III-V grupės 

elementų, elektrinių charakteristikų tyrimas / 

Investigation of electrical characteristics of electrically 

pumped near infrared lasers based on group III-V 

elements. 

Užimta/Taken 

12. Dr. Akvilė Zabiliūtė-Karaliūnė 

akvile.zabiliute@ff.vu.lt 

8 5 223 4475 

Termografinių fosforų tyrimas ir taikymas optinėje 

termometrijoje / The investigation of thermographic 

phosphors for phosphor thermometry 

Užimta/Taken 

 


