
KONFERENCIJA

9:15–10:55   Rytinė žodinių pranešimų sesija
Sonata Adomavičiūtė.  Paviršiaus sustiprintos Ramano sklaidos 
metodo taikymas vaistų pėdsakų biologiniuose skysčiuose 
nustatymui

Laurynas Giedrimas. Užvenčio parapijos valstiečių namų ūkis ir 
socialinio mobilumo galimybės XIX a. I pusėje

Vaida Paketurytė. Oksopirolidino grupę turinčių benzensulfonamidų 
ir žmogaus rekombinantinių karboanhidrazių sąveikos ir žmogaus rekombinantinių karboanhidrazių sąveikos 
termodinaminė analizė

Mantas Marčinskas. Naujų organinių puslaidininkių su „inkariniais“ 
piridino fragmentais sintezė ir tyrimas

Rosita Šiaulytė. Veiksnių, lemiančių vartotojų inovatyvių ir tradicinių 
finansinių paslaugų pasirinkimą, tyrimas

Almantas Karosevičius. Studento mokslinės kompetencijos 
ugdymas, inovatyviais algoritmais apdorojant orlaivių ugdymas, inovatyviais algoritmais apdorojant orlaivių 
koordinates

„STUDENTŲ MOKSLINIAI
 TYRIMAI 2017/2018“

8:15–9:00 Registracija, pasitikimo kava, stendų kabinimas
9:00–9:15  Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis – prof. Valdemaras 

Razumas

2018 m. birželio 14 d.

Finansuoja Europos socialinis fondas



10:55–11:20   Kavos pertrauka
Priešpietinė žodinių pranešimų sesija
Jurga Andrėja Kazlauskaitė. Gliukozinolatų ir mirozinazės 
bioaktyvumo įvertinimas kryžmažiedžiuose augaluose in vitro
Raminta Jutaitė. Lietuvos mokytojų subjektyvi gerovė 
palyginamojoje perspektyvoje
Vilmantas Pupkis. Blokatorių poveikio menturdumblio Nitellopsis 
obtusa tonoplasto joninių kanalų aktyvumui tyrimas „patch clamp“ 
metodumetodu
Lukas Simanavičius. Šviesą emituojančių diodų apšvietimo įtaka 
nitratų ir askorbo rūgšties metabolitiniams sąryšiams salotose 
augintose uždaromis klimato sąlygomis
Roberta Daukšaitė. Šiaulių regiono miestų istoriniai herbai
Ieva Navickaitė. Pelės ir žiurkės širdies skilvelių inervacijos 
neurohistocheminė analizė

Rasa Bortkevičiūtė. Saulėlydžio komisijų rekomendacijų poveikis 
Lietuvos viešojo valdymo politikai 1999-2016 m.
Laurynas Alijošius. Felixo1virus genties fagų bakterinius 
receptorius atpažįstančių baltymų funkciniai tyrimai
Eidmantė Kalašinskaitė. Lietuvių kalbos žodžių fonetinis ir 
prozodinis savarankiškumas 
Raminta Žurauskaitė.Raminta Žurauskaitė. Nano dalelėmis dengto anglies pluošto 
sorbento 5dCAD modeliavimas vandenvalos ir aplinkosaugos 
poreikiams

13:00–13:45     Pietūs
13:45–14:15     Stendinių pranešimų sesija
14:15–15:30     Popietinė žodinių pranešimų sesija

15:30–15:45     Kavos pertrauka
15:45–17:00     Pavakarinė žodinių pranešimų sesija

Lina Kaplerienė. Iš kliniknės medžiagos išskirtų Staphylococcus
aureus atsparumas ir virulentiškumas
Marijus Jurkūnas. Polipirolo sluoksnių pritaikymas PLED 
technologijoje
Monika Čeponytė. Seksualinio priekabiavimo prevencinio 
užsiėmimo veiksmingumo vertinimas
Artūras Grabusovas.Artūras Grabusovas. Geometrinės fazės elementų ir jais 
generuojamų optinių pluoštų eksperimentinis tyrimas

          17:00     Konferencijos pabaiga

11:20–13:00   


