
                         
 

 

Projekto “Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ 

baigiamosios konferencijos programa 

 

2014 m. vasario 26-28 d. 

Viešbutis „Artis“ 

Liejyklos gatvė 11, Vilnius 

 

Vasario 26 diena 

Humanitariniai ir socialiniai mokslai 

10.00 – 10.20  Sveikinimo žodis. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja prof. Rūta 

Petrauskaitė 

10.20 – 10.40  Vilius Ivanauskas „Postdoc patirtis: kaip mes Lietuvoje plėtojome sovietologiją“ 

10.40 – 11.00  Darius Daukšas „Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir 

migracijos atvejai“ 

11.00 – 11.20  Dalius Matuzevičius „Stereoreoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių 

tyrimas“ 

11.20 – 11.40   Kavos pertraukėlė 

11.40 – 12.00  Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė „Įvardintų esybių atpažinimo ir klasifikavimo 

metodų bei įrankių kūrimas automatizuotai lietuviškų tekstinių dokumentų 

analizei“ 

12.00 – 12.20  Žilvinas Martinaitis „Gebėjimai Vidurio ir Rytų Europos šalyse“ 

12.20 – 12.40 Tadas Gudaitis „Gyvenimo ciklo“ fondų sistemos simuliacinio modelio 

sukūrimas ir pritaikymas Lietuvos pensijų kaupimo sistemoje“ 

12.40 – 13.00 Liutauras Labanauskas „Mokslo, verslo ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų 

transnacionalinio tinklo antropologinė studija“ 

13.00 – 14.00   Pietūs 

14.00 – 14.20  Darius Žiemelis „XVI–XIX a. Lietuvos ūkio raida Europos kontekste lyginamosios 

istorinės sociologijos požiūriu“ 

 



                         
 

14.20 – 14.40 Aelita Ambrulevičiūtė „Vartotojiškos visuomenės užuomazgos Lietuvoje XIX a. 

II pusėje-XX a. pr.“ 

14.40 – 15.00 Darius Klibavičius „Medijų filosofija kaip klasikinės ugdymo paradigmos 

alternatyva“ 

15.00 – 15.20 Olga Mastianica „Tautinės identifikacijos modeliai Lietuvoje XX a. pradžioje 

(pagal laikraštį "Litwa" ("Lietuva"))“ 

15.20 – 15.40 Kavos pertraukėlė 

15.40 – 16.00  Martynas Petrikas „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje“ 

16.00 – 16.20  Jolanta Šinkūnienė „Lietuviškojo humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso 

ypatybės“ 

16.20 – 16.40 Domininkas Burba „Bajorai Vilniaus mieste XVIII amžiuje: statusas, sudėtis, 

santykiai su kitomis bendruomenėmis“ 

16.40    Diskusija 

 

Gamtos ir technologijų mokslai 

10.00 – 10.20  Sveikinimo žodis. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja prof. Rūta 

Petrauskaitė 

10.20 – 10.40  Vilius Ivanauskas „Postdoc patirtis: kaip mes Lietuvoje plėtojome sovietologiją“ 

10.40 – 11.00 Tatjana Krivorotova „Inulino ir jį metabolizuojančių fermentų tyrimai Helianthus 

tuberosus L. augaluose“ 

11.00 – 11.20  Justas Dapkūnas „Baltymų sąveikų tyrimas kompiuteriniais metodais“ 

11.20 – 11.40   Kavos pertraukėlė 

11.40 – 12.00 Rūta Mickienė „Vaistinių-prieskoninių augalų, pasižyminčių fitoncidinėmis 

savybėmis, ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų sudėties analizė“ 

12.00 – 12.20 Mindaugas Žilius „Dugno nuosėdų ekosisteminių funkcijų praradimas ir 

atsistatymas oksiniame-anoksiniame-oksiniame gradiente“ 

12.20 – 12.40 Donatas Noreika „Protinis nuovargis: veiksniai, įvertinimo metodai ir būsenų 

diferenciacija“ 



                         
 

12.40 – 13.00 Eglė Strainienė „Indukuotų pliuripotentinių kamieninių (iPK) ląstelių 

modelinės sistemos kūrimas priešvėžinės terapijos tyrimams“ 

13.00 – 14.00   Pietūs 

14.00 – 14.20 Laura Masilionytė „“Inžineriniai, agronominiai ir aplinkosauginiai dėsningumai 

žemės dirbimo mašinų, dirvožemio ir augalinės biomasės sąveikos procesuose“ 

14.20 – 14.40 Vytautas Kašėta „Kamieninių ir vėžio ląstelių sąsajų tyrimai: tikslinis nanodalelių 

pristatymas į naviką“ 

14.40 – 15.00 Aurelija Kemzūraitė „Racionalaus gelsvės perdirbimo procesų kūrimas, taikant 

kietafazės fermentacijos ir superkrizinės ekstrakcijos būdus“ 

15.00 – 15.20 Eugenijus Keras „Pastato energetinių sistemų adaptyvaus valdymo 

elektroninėmis priemonėmis efektyvumas“ 

15.20 – 15.40 Kavos pertraukėlė 

15.40 – 16.00 Kristina Jonavičienė „Daugiamečių augalų atsparumo sausrai ir šalčiui funkcinių 

žymeklių paieška“ 

16.00 – 16.20 Ernestas Zaleckas „Naujos krūvininkų pernašos medžiagos šviesą 

emituojantiems prietaisams“ 

16.20 – 16.40 Andrius Ibenskas „Molekulių ansamblių formavimosi tyrimas, naudojant 

statistinius fazinių virsmų modelius“ 

16.40   Diskusija 

  

Vasario 27 d. 

10.00 – 10.20  Audrius Radzevičius „Pomidorų vaisių nokimo procesų studija nedestruktyviais 

metodais“ 

10.20 – 10.40  Marius Franckevičius  „Organinių liuminescencinių saulės koncentratorių 

tyrimas“ 

10.40 – 11.00 Žilvinas Ežerinskis „Jodo izotopų cheminių transformacijų gamtiniuose 

barjeruose ir sorbcijos mechanizmų radioaktyviųjų atliekynų inžinerinių barjerų 

konstrukcinėse medžiagose tyrimas“ 



                         
 

11.00 – 11.20 Kęstutis Aidas „Joninių skysčių molekulinės struktūros, dinamikos ir spektrinių 

parametrų teorinis modeliavimas“ 

11.20 – 11.40  Kavos pertraukėlė 

11.40 – 12.00 Živilė Stankevičiūtė „Kalcio nanofosfatų sintezė zolių-gelių metodu, 

apibūdinimas ir panaudojimas odontologijoje bei ortopedijoje“ 

12.00 – 12.20  Pranciškus Vitta „Optimizuotų spektrinių parametrų kietakūnio apšvietimo 

technologijų kūrimas nišiniams taikymams“ 

12.20 – 12.40  Rytis Juršėnas „Sukinio-orbitos sąveika labai šaltų atomų dujose“ 

12.40 – 13.00 Joana Solovjova „Efektyvių hemicianininių dažiklių saulės celėms sintezė ir 

savybių tyrimas“  

13.00 – 14.00   Pietų pertrauka 

14.00 – 14.20 Andrius  Džiaugys „Kietųjų elektrolitų funkciniams jonikos elementams tyrimas“ 

14.20 – 14.40 Tomas Šalkus „Cu+, Li+, VO** superjonikų plačiajuostė impedanso 

spektroskopija“ 

14.40 – 15.00 Irma Vėjelytė „Proterozojaus ir paleozojaus laikotarpio Lietuvos magminių 

uolienų cheminės sudėties ir jose esančių mineralų izotopiniai tyrimai“ 

15.00 – 15.20  Jūras Mickevičius „Liuminescencijos našumo InGaN dariniuose didinimo būdų 

tyrimas“ 

15.20 – 15.40 Kavos pertraukėlė 

15.40 – 16.00  Artūr Šimukovič „Plačiatarpių puslaidininkių pagrindu pagamintų tranzistorių 

dažninių ir triukšminių savybių tyrimas“ 

16.00 – 16.20  Agnė Mašalaitė „Organinių aerozolių susidarymo, savybių, kilmės ir balanso 

tyrimas stabiliųjų izotopų masių spektrometrijos metodu“ 

16.20 – 16.40 Remigijus Paulavičius „Simpleksinių globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas 

ir taikymai“ 

16.40    Diskusija 

 

 



                         
 

 

Vasario 28 d. 

10.00 – 10.40 Aistė Vilkanauskytė, Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus 

vedėja.  „Horizontas 2020 ir Marija Sklodovska-Kiuri (Marie Curie) veiklos“.   

10.40 – 11.20   Kavos pertraukėlė ir trumpa diskusija 

 

Humanitariniai ir socialiniai mokslai 

11.20 – 11.40  Tomas Čelkis „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sausumos kelių tinko 

formavimasis XIV–XVII a.“ 

12.00 – 12.20 Eglė Mackuvienė „Prakseologinis teisės diskursų atvejų tyrimas 

argumentavimo paradigmos kontekste“ 

12.20 – 12.40  Milda Žvirblytė „Lietuvos modernizmo savitumas Vidurio Europos meno 

kontekste. Atvejo studija: Vincas Kisarauskas (1934-1988)“ 

12.40 – 13.40  Pietūs 

 

Gamtos ir technikos mokslai 

13.40 – 14.00 Tadas Malinauskas „Bekatalitinis GaN nanovielų auginimas naujų 

optoelektroninių prietaisų gamybai“ 

14.00 – 14.20 Juozas Gordevičius „Tinklų analizės ir klasifikavimo metodų plėtojimas 

sisteminiams žmogaus epigenomo pakitimams nustatyti“ 

14.20 – 14.40 Kavos pertraukėlė 

14.40 – 15.30  Diskusija, pasiūlymai kitam finansavimo periodui 

15.30    Pažymėjimų įteikimas 

 

  

 


