
 

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

DISERTACIJŲ TEMATIKOS 

 
 Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui (KTU) ir Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU)  

 

ASU tematikos valstybės finansuojamose vietose 

Tematika (LT) Tematika (EN) Mokslinis vadovas 

Medžiagų iš biologinės kilmės atliekų 

panaudojimo mechaninėse sistemose tribologiniai 

tyrimai  

Tribological research on the use of biological waste 

materials in mechanical systems  

Prof. dr. Juozas Padgurskas  

Tribologinių tyrimų stendas tepamosioms 

medžiagoms bandyti dinaminių apkrovų sąlygomis  

Tribological rig for testing of lubricants in the 

dynamic loading conditions  

Prof. dr. Juozas Padgurskas  

Dirvos dirbimo dalių geometrinių, fizinių ir 

mechaninių parametrų modeliavimas siekiant 

mažinti pasipriešinimo jėgas ir dilimą  

Modelling of mechanical, physical and structural 

parameters of soil tillage element to reduce 

resistance force and wear  

Prof. dr. Vytenis Jankauskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KTU tematikos valstybės finansuojamose vietose 

Tematika (LT) Tematika (EN) Mokslinis vadovas 

Ortodontinio danties judesio biomechaninės 

sistemos valdymas  

Biomechanics of Orthodontic tooth movement system  Prof. dr. Rimvydas Gaidys  

Mikrorezonatorių biomechaninėms 

mikrosistemoms kūrimas ir tyrimas  

Design and analysis of microresonators for 

biomechanical microsystems  

Doc. dr. Giedrius Janušas  

Išskirtinių mechaninių ir elektrinių savybių naujų 

daugiafunkcinių polimerinių nanokompozitų 

kūrimas ir vertinimas  

Development of novel highly-efficient multifunctional 

polymer nanocomposites with outstanding mechanical 

and electrical properties  

Doc. dr. Daiva Zeleniakienė  

Lankstieji biomechaniniai jutikliai su 

spausdinamais elektroaktyviais polimerais  

Flexible biomechanical sensors based on 3D-printable 

electroactive polymers  

Dr. Rolanas Daukševičius  

Žmogaus biomechaninis modelis sąnarių 

degradavimui diagnozuoti ir eigai prognozuoti bei 

jų būklės pagerinimo priemonėms sukurti  

Human biomechanical model for early diagnostics and 

prediction of the joints degradation and development 

of measures for their improvement  

Prof. dr. Vytautas Grigas  

Vabzdžių elgsenos biomechanika, biomimikrija 

bei bionika ir jų taikymas inovatyvių autonominių 

energijos generatorių, fizikinio poveikio jutiklių 

bei vykdiklių kūrime  

Insects biomechanics, biomimicry, bionics, inovative 

sensors and actuators, physical sensing systems, 

energy harvesting  

Prof. dr. Rimvydas Gaidys  

Mikrorinkimo taikant vibracijas tyrimas  Analysis of vibration assisted microassembly  Doc. dr. Sigitas Kilikevičius  

Inovatyvių funkcinių nano/mikro elementų 

biomedicininiams mikrohidraulikos įrenginiams 

kūrimas ir tyrimas  

Development of novel highly-efficient multifunctional 

polymer nanocomposites with outstanding mechanical 

and electrical properties  

Prof. habil. dr. Arvydas Palevičius  

Išteklius taupančių daugiafunkcinės paskirties 

dilimui atsparių dangų kūrimas ir tyrimas  

Technology and characterization of resources saving 

hardfacings for multifunctional wear applications  

Doc. dr. Regita Bendikienė  

Virpesių energijos transformavimo įrenginio 

kūrimas  

Development of device for vibrations energy 

transformation  

Doc. dr. Kazimieras Jūzėnas  

Inovatyvūs termiškai kontroliuojami pradinį 

įtempimą turinčios kompozitinės struktūros su 

įterptine viela, eksperimentiniai tyrimai ir 

skaitinis modeliavimas  

Smart prestressed composites with thermally activated 

metal fibres, experimental and numerical analysis  

Doc. dr. Paulius Griškevičius  

Adaptyvios magnetoreologinės pavaros, skirtos 

naudoti protezuose, kūrimas  

Development of adaptive magnethoreological actuator 

for use in prosthetic  

Prof. dr. Egidijus Dragašius  



Ciklinio stiprumo ir ilgalaikiškumo tyrimas esant 

tempimui-gniuždymui, sukimui ir grynajam 

lenkimui  

Research of cyclic strength and fatigue life under 

tension-compression, torsion and pure bending  

Doc. dr. Ramūnas Česnavičius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  0,45 

Motyvacinis pokalbis, įvertinant ir užsienio kalbos mokėjimą  
pokalbio metu parodytas doktorantūros temos suvokimas ir aktualumas, gebėjimas formuluoti atsakymus, įvertinta pagal dešimtbalę sistemą  

0,2 

Mokslininkų rekomendacijos  0,05 

 

 

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS STOJANT Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS 2018 M. 

 

Mokslo kryptis, kodas Minimalus konkursinis balas 

Mechanikos inžinerija (04T) 7,0 

 

 

  



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 

 


