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2018 METŲ PRIĖMIMO Į APLINKOS INŽINERIJOS (04T) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ  

DISERTACIJŲ TEMATIKOS 

 
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui  (KTU) kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU) ir Lietuvos energetikos institutu (LEI). 

 
KTU tematikos valstybės finansuojamose vietose 

Tematikos pavadinimas (lietuvių k.) Tematikos pavadinimas (anglų k.) Galimi moksliniai vadovai 

Efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių išteklių 
panaudojimo pastatuose tyrimai  

Assessment of Energy efficiency and use of renewable 
energy resources  in buildings 

Prof. dr. Jolanta Dvarionienė 

Tvarių maisto pakuočių kūrimas ir jų ekoefektyvumo 
vertinimas 

Development and eco-efficiency of sustainable food 
packaging 

Doc. dr. Dainius Martuzevičius 

Nanotechnologijos ir procesų inžinerijos taikymas 
aplinkos užterštumo mažinimui 

Nanotechnology based process engineering for 
environmental remediation 

Doc. dr. Dainius Martuzevičius 

Dirbtinis intelektas ir automatinis mokymasis 
sumaniems miestams, naudojant socialinių medijų 
duomenis 

Artificial Intelligence and Machine Learning for Smart 
Cities using Social Media Data 

Doc. dr. Irina Matijošaitienė 

Sisteminė žiedinės ekonomikos bei regeneracinių miestų 
plėtra 

Systemic development for circular and regenerative 
cities 

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė 
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ASU tematikos valstybės finansuojamose vietose 

Tematikos pavadinimas (lietuvių k.) Tematikos pavadinimas (anglų k.) Galimi moksliniai vadovai 

Teršalų prietakos į Lietuvos upes pokyčiai klimato kaitos 
ir jos poveikį mažinančių priemonių kontekste 

Changes of pollutant loads into Lithuanian rivers in 
the context of climate change and its mitigation 
measures 

Prof. dr. Arvydas Povilaitis 

Aplinką tausojantis precizinis dirvos paruošimas ir sėja 
Environmentally friendly precision soil preparation 
and seeding 

Prof. dr. Egidijus Šarauskis 

Acetono-butanolio-etanolio mišinio panaudojimas 
biodyzelino sintezėje 

Acetone-butanol-ethanol mixture usage in biodiesel 
synthesis 

Dr. Kiril Kazancev 

Mikrodumblių panaudojimo biotechnologiniuose 
procesuose tyrimai siekiant pagerinti aplinką 

Investigations of the use of microalgae in 
biotechnological processes leading to improvement of 
the environment 

Dr. Violeta Makarevičienė 

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas panaudojant 
žemės ūkio mašinų variklių deginių emisijas tręšimui 

Reducing negative environmental impact by using 
agricultural machinery engine exhaust for fertilization 

Dr. Zita Kriaučiūnienė 

 
 
 
LEI tematikos valstybės finansuojamose vietose 

Tematikos pavadinimas (lietuvių k.) Tematikos pavadinimas (anglų k.) Galimi moksliniai vadovai 

Lietuvos upių energijos išteklių prognozė vertinant 
klimato kaitos veiksnius 

Projections of riverine energy resources in Lithuania 
with respect to climate change indices 

Dr. Darius Jakimavičius 
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ATRANKOS KRITERIJAI IR SVERTINIAI KOEFICIENTAI 

 

Mokslinė patirtis 
publikacijos, įvertintos pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo 
metodiką, kita mokslinė patirtis ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai), 
įvertinta pagal dešimtbalę sistemą 

0,3 

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis 0,5 

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą 
0,2 

Mokslininkų rekomendacijos 
 
 
 
 
 

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS STOJANT Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2018 M. 
 

Mokslo kryptis, kodas Minimalus konkursinis balas 

Aplinkos inžinerija (04T) 7,0 

 

 


