
PROGRAMA
MKIC A103 konferencijų salė I
11.00-11.45 val. paskaita “Ką perkame ir vartojame? Kodėl?” prof. dr. Sigitas 
Urbonavičius, prof. dr. Vytautas Dikčius, lekt. Indrė Radavičienė 
12.00-12.45 val. paskaita “Antikos pasaulis” doc. dr. Vytautas Ališauskas
13.00-13.45 val. paskaita “Universitetai anksčiau ir dabar” prof. dr. Alvydas Jokubaitis
14.00-14.45 val. paskaita “Kalbos gyvybė ir mirtis skaitmeniniame amžiuje” dr. Audrius 
Valotka

MKIC A103.3 konferencijų salė II
11.00-11.45 val. paskaita “Biologiškai aktyvios medžiagos - nuodas ar vaistas mūsų or-
ganizmui?” doc. dr. Albinas Žilinskas
12.00-12.45 val. paskaita “Literatūra šiuolaikiniame mokslo pasaulyje” doc. dr. Regiman-
tas Tamošaitis
13.00-13.45 val. paskaita “Kūrybiškumo metodai idėjų realizavimui” dokt. Mantas Dilys 
14.00-14.45 val. paskaita “Lietuvos verslumas 2013. Ar Lietuvos ateitį kuria jaunimas?” 
doc. dr. Mindaugas Laužikas, dr. Erika Vaiginienė ir Aistė Miliūtė

MKIC A103.4 konferencijų salė III
11.00-11.45 val.”Hindi kalbos dirbtuvės” lekt. Kristina Dolinina
12.00-12.45 val. “Japonų kalbos dirbtuvės” lekt. Jurgita Polonskaitė
13.00-13.45 val. “Kinų kalbos dirbtuvės” lekt. Onutė Jankauskaitė

MKIC A119 seminarų kambarys
11.00-11.45 val. paskaita “Kriptografijos mokslų apybraiža” doc. dr. Vilius Stakėnas
12.00-12.45 val. praktinis užsiėmimas “Politikos mokslai gyvai - derybiniai ir balsavimo 
žaidimai” dr. Dovilė Jakniūnaitė ir Vytautas Peciukonis
13.00-13.45 val. praktinis užsiėmimas “Teismo proceso inscenizacija” studentų atstovai

MKIC A213 seminarų kambarys
12.00-12.45 val. “Poliglotų dirbtuvės” doc. dr. Aušra Janulienė

MKIC A310 seminarų kambarys
12.00-12.45 val. mokslo dirbtuvės “Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė” dr. Mindaugas 
Strockis ir dr. Vytautas Rinkevičius 
13.00-13.45 val. praktinis užsiėmimas “Natūralios bendravimo su kompiuteriu sąsajos” 
doc. dr. Vytautas Evaldas Rudžionis ir dr. Laura Niedzviegienė 

MKIC fojė 10-15 val.
Akademinės konsultacijos “Studijų galimybės Vilniaus universitete”

MKIC aikštė 10-15 val.
Laboratorijos:
“Liuminescensinių medžiagų naudojimas šviesos šaltiniuose”
“Pažink save!”
“SMD šou” ir Fizika iš arčiau”
“Vaisių sėklų įvairovė bei jų plitimo būdai”
“Išmok suprasti savo kūną!”
Demonstracijos:
“3 D spausdintuvas” ir “Akių sekimo įranga”
“Palydovo LituanicaSAT-1 modelis” ir “Balsu valdomas robotas”

VU Fizikos fakultete (Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius)
11, 12, 13 val. demonstracijos ir eksperimentai:
001 kab.”M2M technologijos automatizuotoms sistemoms valdyti” doc. dr. Vytautas 
Jonkus
816 kab. “Šviesolaidinės technologijos informacijai perduoti” lab. ved. Albertas Sereika 
604 kab. “Kaip veikia lazerinis spausdintuvas” doc. dr. Vygintas Jankauskas
420 kab. “Infraraudonieji spektrai – medžiagų “pirštų antspaudai” doc. dr. Justinas 
Čeponkus  
716 kab. “Puslaidininkių šviesos magija” dr. Pranciškus Vitta
311 kab. “Biofizikinių reiškinių modeliavimas superkompiuteriu” dr. Mindaugas Mačernis
Lazerinių tyrimų centre “Lazerinis ženklinimas” dr. Domas Paipulas

VU Centrinių rūmų kiemeliuose (Universiteto g. 9, Vilnius)
14-16 val. “Filosofų labirintas” lekt. Vilius Dranseika

Daugiau informacijos ir registracija į renginius www.kviečia.vu.lt
Rugsėjo 10-18 d. vyks taip pat kiti mokslo festivalio 
“Erdvėlaivis Žemė” renginiai, kuriuose dalyvaus Vilniaus universitetas
Daugiau informacijos ir registracija į renginius 
www.mokslofestivalis.eu 


