
Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto 2020-2021 m. m. rudens semestre 

siūlomos temos 

Profesinė praktika (Telekomunikacijų fizika ir elektronika) 

Nr. Profesinės praktikos vadovo pavardė, vardas, 

kontaktai 

Temos pavadinimas lietuviškai ir angliškai 

1. Šarūnas Svirskas (sarunas.svirskas@ff.vu.lt ; 

tel. 2234573) 

Iterbiu legiruoto bario titanato dielektrinių savybių tyrimas 

/ Dielectric properties of ytterbium doped barium titanate 

2. Šarūnas Svirskas (sarunas.svirskas@ff.vu.lt ; 

tel. 2234573; NFTMC B326) 

Plačiajuostė alavu legiruoto bario titanato dielektrinė 

spektroskopija / Broadband dielectric spectroscopy of tin 

doped barium titanate solid solutions 

3. Algimantas Kežionis 

(algimantas.kezionis@ff.vu.lt ; tel. 2234575; 

NFTMC B308) 

Deguonies jonų laidininkų elektrinių savybių tyrimas 

plačiajuosčiu impedanso spektrometru / Investigation of 

electrical properties of oxygen ion conductors using 

broadband impedance spectrometer 

4.  Vytautas Jonkus (vytautas.jonkus@ff.vu.lt ; 

tel. 2366078; FF 202 k.) 

ESP8266 WiFi modulio panaudojimas matavimo 

duomenų perdavimui / Use of ESP8266 WiFi module for 

transmission of measurement data 

5.   Vidmantas Kalendra 

(vidmantas.kalendra@ff.vu.lt ; tel. 2234534;  

NFTMC A320) 

Rentgeno spinduliais apšvitintų hibridinių karkasų EPR 

tyrimai / EPR spectroscopy of hybride frameworks after  

X-ray irradiation 

6. Robertas Grigalaitis 

(robertas.grigalaitis@ff.vu.lt ; tel. 2234535; 

NFTMC A319) 

Multiferoinių kompozitų fosfato matricų pagrindu 

dielektrinių savybių tyrimai / 

Investigationsof dielectric properties of multiferroic 

composites based on phosphate matrix 

7. Robertas Grigalaitis 

(robertas.grigalaitis@ff.vu.lt ; tel. 2234535; 

NFTMC A319) 

Sluoksninių feroelektrinių kompozitų gamyba ir 

charakterizavimas / 

Preparation and characterization of layered ferroelectric 

composites 

8.  Rimvydas Aleksiejūnas 

(rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt ; tel. 223 

4540; NFTMC A314) 

GNSS signalų generavimas ir tyrimas naudojant SDR / 

GNSS signal generation and analysis using SDR 

9. Justinas Glemža (justinas.glemza@ff.vu.lt ; tel. 

2234585; NFTMC B331) 

Matomos šviesos lazerinių diodų žemadažnio triukšmo 

charakteristikos / 

Low-frequency noise characteristics of visible light laser 

diodes. 

10. Tretjak Marina (marina.tretjak@ff.vu.lt ;  tel. 

2234586; NFTMC B332) 

 

Kompozitų su anglies nanodalelėmis žemadažnio triukšmo 

charakteristikos / Low frequency noise characteristics of 

composites with carbon nanoparticles 

 

Profesinė praktika (Šviesos technologijos) 

Nr. Profesinės praktikos vadovo pavardė, vardas, 

kontaktai 

Temos pavadinimas lietuviškai ir angliškai 

1. Tomas Šalkus (tomas.salktus@ff.vu.lt ; tel. 

2234582; NFTMC B330) 

LLTO keramikų impedanso spektroskopiniai 

matavimai / 

Impedance spectroscopy measurements of 

LLTO ceramics (stud. Paulius Gebrauskas) 
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