
Lazerinių tyrimų centro 2020-2021 m. m. rudens semestre siūlomos temos 

Profesinė praktika (IV k. Fizika, Taikomoji fizika, Telekomunikacijų fizika ir elektronika, Kompiuterinė 

fizika ir modeliavimas, Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba) 

Nr. Profesinės praktikos vadovo pavardė, vardas, 

kontaktai 

Temos pavadinimas lietuviškai ir angliškai 

1. Doc. Dr. Viktorija Tamulienė, 

viktorija.tamuliene@ff.vu.lt 
 

Subnanosekundinių šviesos impulsų 

parametrinės generacijos skaitmeninis 

modeliavimas / Numerical simulation of 

parametric generation of sub-nanosecond 

light pulses    
2. Doc. Dr. Viktorija Tamulienė, 

viktorija.tamuliene@ff.vu.lt 
 

Terahercų dažnio spinduliuotės generacijos 

ore žadinamos femtasekundiniais 

impulsais skaitmeninis modeliavimas / 

Numerical simulation of terahertz radiation 

in air by femtosecond pump 
3. Dr. Julius Vengelis, 

julius.vengelis@ff.vu.lt 

Subnanosekundinio parametrinio šviesos 

generatoriaus konstravimas ir tyrimas / 

Construction and investigation of 

subnanosecond optical parametric 

generator (užimta) 
4. Dr. Agnė Kalnaitytė, 

agne.kalnaityte@ff.vu.lt 

Kvantinių taškų fotostabilumo 

spektroskopiniai tyrimai biologinėse 

aplinkose / The spectroscopic study of 

quantum dots photostability in biological 

media (užimta) 
5. Dr. Agnė Kalnaitytė, 

agne.kalnaityte@ff.vu.lt 

Vienaląsčių dumblių autofluorescencijos 

pokyčiai stresinėmis aplinkos sąlygomis / 

The autofluorescence changes of unicell 

algae under environmental stress 

conditions (užimta) 
6. Dr. Agnė Kalnaitytė, 

agne.kalnaityte@ff.vu.lt 

Kvantinių taškų poveikis vienaląsčių 

dumblių autofluorescencijai / The effect of 

quantum dots on autofluorescence of 

unicell algae (užimta) 
7. Prof. Dr. Saulius Bagdonas, 

saulius.bagdonas@ff.vu.lt 

Natūralių pigmentų, esančių aliejuje, 

fototransformacijų spektroskopiniai 

tyrimai / The spectroscopic study of 

phototransformations of natural oil 

pigments 
8. Doc. Dr. Vytautas Jukna, 

vytautas.jukna@ff.vu.lt 

Dviejų faziškai moduliuotų impulsų 

interferencijos tyrimas / Two chirped pulse 

interference analysis (užimta) 
9. Habil. dr. (hp) V. Vaičaitis. 

virgilijus.vaicaitis@ff.vu.lt 

Terahercų dažnio spinduliuotės 

generavimas ore didelio pasikartojimo 

dažnio femtosekundiniais lazerio impulsais 



/ Terahertz radiation generation in air by 

high repetition rate femtosecond laser 

pulses 
10. Doc. Dr .Ona Balachninaitė, 

Ona.balachninaite@ff.vu.lt 

Plieno bandinių paviršiaus kietumo 

matavimai naudojant femtosekundiniu 

lazeriu indukuotos plazmos 

spektroskopijos metodą / Application of 

femtosecond laser-induced breakdown 

spectroscopy for steel surface hardness 

measurements 
11. Doc. Dr. Ona Balachninaitė, 

Ona.balachninaite@ff.vu.lt 

Femtosekundiniu lazeriu indukuotos 

plazmos spektroskopinės metalų analizės 

palyginimas žadinant UV ir IR 

spinduliuote / Comparison of 

characterization of metals by femtosecond 

laser-induced breakdown 

spectroscopy using UV and IR radiations 
12. Doc. Dr. Ona Balachninaitė, 

Ona.balachninaite@ff.vu.lt 

Optinių elementų atsparumo 

femtosekundinei UV lazerio spinduliuotei 

tyrimas / Evaluation of femtosecond UV 

pulse laser-induced damage performance 

of optical elements 
 

Profesinė praktika (IV k. Šviesos technologijos) 

Nr. Profesinės praktikos vadovo pavardė, vardas, 

kontaktai 

Temos pavadinimas lietuviškai ir angliškai 

1. Doc. Dr. Domas Paipulas 

domas.paipulas@ff.vu.lt 

Lazerinio mikroapdirbimo technologijų 

taikymo uždaviniai / Laser 

micromachining technologies and its 

applications (užimta) 
2. Dokt. Edvinas Skliutas, 

edvinas.skliutas@ff.vu.lt 

Biomedicininių komponentų formavimas 

iš biodervų optinio 3D spausdinimo 

technologijomis  / Manufacturing of 

biomedical components out of bioresins 

employing optical 3D printing 

technologies (užimta) 
3. Prof. Dr. (hp) Gintaras Valiulis, 

gintaras.valiulis@ff.vu.lt 

Šalutinės bangos nuostolių įtakos parametrinio 

stiprinimo dažnių juostai ir signalinio impulso 

stiprinimo efektyvumui įvairiuose 

netiesiniuose kristaluose skaitmenins tyrimas /  

Impact of idler wave losses on parametric gain 

bandwidth and signal pulse amplification 
4. Prof. Dr. (hp) Gintaras Valiulis, 

gintaras.valiulis@ff.vu.lt 

Didelio eliptiškumo kūginių šviesos impulsų 

(šviesos peilių) formavimo parametriniuose 

šviesos stiprintuvuose galimybių analizė, 

skaitmeniškai sprendžiant tribangės sąveikos 

mailto:domas.paipulas@ff.vu.lt
mailto:edvinas.skliutas@ff.vu.lt


lygtis / Large ellipticity conical light pulses 

formation in parametric amplifiers. Numerical 

study.  

 

Baigiamasis darbas (IV k. Šviesos technologijos) 

Nr. Baigiamojo darbo vadovo pavardė, vardas, 

kontaktai 

Temos pavadinimas lietuviškai ir angliškai 

1. Doc. Dr. Domas Paipulas 

domas.paipulas@ff.vu.lt 

Silicio lazerinio pažeidimo tyrimai 

femtosekundiniais lazerio impulsais / 

Femtosecond laser damage in 

silicon     (užimta) 

 
2. Dokt. Edvinas Skliutas, 

edvinas.skliutas@ff.vu.lt 

Multiskalinių darinių formavimas 

kombijuojant vienfotonę ir daugiafotonę 

litografijas / Fabrication of multiscale 

structures via combination of single-

photon and multi-photon lithographies 

(užimta) 
 

mailto:domas.paipulas@ff.vu.lt
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