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2017 METŲ PRIĖMIMO Į MECHANIKOS INŽINERIJOS (09T) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ  

DISERTACIJŲ TEMATIKOS 

 
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui  (KTU) kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU). 
 
KTU tematikos valstybės finansuojamose vietose. 

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

Sėdimą darbą dirbančių asmenų sveikatinimui ir darbingumo 
didinimui skirto įrenginio kūrimas ir tyrimai 

Development and research of equipment for wellness and 
increase working capacity for the employed in sedentary jobs 

Doc. dr. Aurelijus Domeika 

Vabzdžių biomechanika, inovatyvūs jutikliai Insects biomechanics, inovative sensors Prof. dr. Rimvydas Gaidys 

Ortodontinio danties judesio jėgų sistemos valdymas Orthodontic tooth movement force system Prof. dr. Rimvydas Gaidys 

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 

Kompozitinių medžiagų ir struktūrų pažeidimų identifikavimas ir 
charakterizavimas  

Damage identification and characterisation of Composite 
Materials and Structures 

Doc. dr. Paulius Griškevičius 

Mikrorezonatoriaus mikroelektromechaninėms sistemoms kūrimas 
ir tyrimas 

Design and research of microresonator for 
microelectromechanical systems 

Doc. dr. Giedrius Janušas 

Patvarių dangų kūrimas ir tyrimas Development and research of durable coatings Doc. dr. Rasa Kandrotaitė Janutienė 

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

Biojutiklio žmogaus fiziologinio skysčių analizei kūrimas ir tyrimas Biosensor for human physiological fluid analysis  Prof. habil. dr. Arvydas Palevičius 

Vientisu pluoštu armuotų 3D spausdintų polimerinių kompozicinių 
struktūrų kūrimas ir tyrimas   

Research and Development of 3D Printed Continuous Fibers 
Reinforced Polymer Composite Structures 

Doc. dr. Marius Rimašauskas 

Aktyvių srautų valdymo įrenginių su pjezoelektriniais vykdikliais 
kūrimas ir tyrimas 

Research and development of the active flow control devices 
with piezoelectric actuators 

Doc. dr. Rūta Rimašauskienė 
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KTU tematikos valstybės nefinansuojamose vietose. 

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

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. Česnavičius Ramūnas 

Adaptyvūs magnetoreoloniai stabdžiai mechatroninėse 
sistemose 

Adaptive magnethoreological brakes in mechatronics 
systems 

Prof. dr. Egidijus Dragašius 

Lanksčių kūnų pneumovibracinio transportavimo mechanizmų 
kūrimas, tyrimas ir taikymas. 

Design, research and application of the flexible bodies 
pneumovibrational transportation mechanisms. 

Prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius 

Kūnų vibracinio transportavimo ant horizontalios harmoniniu 
dėsniu virpančios platformos, valdant sausąja trintį, sistemų 
kūrimas ir tyrimas. 

Research and development of vibrational conveying 
systems for bodies on a platform oscillated by a harmonic 
law under controlled dry friction. 

Prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius 

Pažangioms konstrukcijoms skirtų pluoštu armuotų 
kompozitų, gaminamų naudojant 3D spausdinimo 
technologijas, tyrimas 

Additive Manufacturing of Fibers Reinforced Composite 
Materials for High Performance Structural Applications 

Doc. dr. Paulius Griškevičius 

 
 
ASU tematikos valstybės finansuojamose vietose. 

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

Javų kombainų kūlimo proceso dinamikos, panaudojant 
vibroakustinę analizę, tyrimai  

Research of combine threshing process dynamics using 
vibro-acoustic analysis  

Prof. dr. Eglė Jotautienė 

Aplinkai draugiškų joninių skysčių tribologinių savybių tyrimas 
Investigation of tribological properties of environmentally 
friendly ionic liquids 

Dr. Raimondas Kreivaitis 

Metalinių trinties paviršių savybių formavimas taikant 
elektrokibirkštinį legiravimą 

The formation of metallic surface characteristics with the 
electro-sparking alloying. 

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 
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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 

 

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis  

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

 

Mokslininkų rekomendacijos  

 


