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

institutu (LEI). 

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 

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 

Metano koncentracijos didinimas biodujose ir 

aplinkos taršos mažinimas naudojant biologinius ir 

cheminius metodus 

Increasing concentration of methane in biogas and 

reduction of environmental pollution using 

biological and chemical methods 

Prof. dr. Algirdas Jasinskas 

Sumedėjusių augalų paruošimo įtaka energinei 

konversijai ir aplinkos taršai  

The impact of woody plants preparation on energy 

conversion and environmental pollution 
Prof. dr. Algirdas Jasinskas 

Azotinių mineralinių trąšų praturtinimo biologiškai 

aktyviomis medžiagomis technologija, trąšų 

stabilumas ir efektyvumas bei poveikis aplinkai. 

Technology of enrichment of nitrogenous mineral 

fertilizers with biologically active substances, 

fertilizer stability and efficiency, and 

environmental impact 

Prof. dr. Dainius Steponavičius 

Darnūs žemės ūkio technologiniai procesai naudojant 

sumaniąsias informacines technologijas 

Sustainable agricultural technological processes 

using intelligent information technologies 
Prof. dr. Dainius Steponavičius 

 



ASU tematikos valstybės nefinansuojamose vietose 

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

Liūčių nuotėkio tyrimai urbanistinėse (miestų) 

teritorijose 
Storm runoff studies in urban areas Prof. dr.  Petras Punys 

ASU temos konkursinės doktorantūros finansuojamose vietose 

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

Hidroelektrinių tvenkinių ir jų kaskados daugiatikslio 

naudojimo sisteminis valdymas: energijos gamybos 

maksimizavimas ir poveikio aplinkai minimizavimas 

Hydropower reservoirs and/or their cascade 

multipurpose operation in a systematic way to 

maximise power generation and minimise impact 

on the environment.   

Prof. dr.  Petras Punys   

 

Aplinkos taršą mažinantys preciziniai technologiniai 

procesai žemdirbystėje 

Precision technological processes for reducing 

environmental pollution in agriculture 
Prof. dr. Egidijus Šarauskis 

 

 

KTU tematikos valstybės finansuojamose vietose 

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

Tvarių maisto pakuočių kūrimas ir jų ekoefektyvumo 

vertinimas 

Development and eco-efficiency of sustainable 

food packaging 
Prof. dr. Dainius Martuzevičius 

Nanotechnologijos ir procesų inžinerijos taikymas 

aplinkos užterštumo mažinimui 

Nanotechnology based process engineering for 

environmental remediation 
Prof.  dr. Dainius Martuzevičius 

 


