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p a g a l M F  p a d a l i n i u s 

S t o j i m o į d o k t o r a n t ū r ą f o r m a –  p o k a l b i s , pateikiant projektą.  

P o k a l b i o d a t a i r l a i k a s y r a b e n d r a s v i s o m s m o k s l o š a k o m s i r 

p a d a l i n i a m s – b i r ž e l i o 2 8 d . 1 0 v a l . 

Biomedicinos mokslų institutas 

1. Komisija:

Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra 

Šaka: Žmogaus raida ir ontogenezė; Žmogaus anatomija ir morfologija 

Tema: Lietuvos vyrų veidų parametrų amžinė dinamika, amžiaus bei patrauklumo vertinimo kriterijai 

ir biopsichosocialiniai veiksniai 

(Age dynamics of Lithuanian male facial parameters, age and attractiveness evaluation criteria and 

biopsychosocial factors).  

Pirmininkas -  prof. dr. Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė 

Nariai:  1. Doc. dr. Eglė Jakimavičienė 

2. Doc. dr. Arūnas Barkus

Vieta: VU Medicinos fakultetas, 210 kab., M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius. 

2. Komisija:

Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra 

Šaka: Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija (B 230) 

Tema: Lietuvoje paplitusių Mycobacterium tuberculosis padermių transmisiją, virulentiškumą ir 

atsparumą vaistams lemiantys genominiai veiksniai  

(Genomic factors determining transmission, virulence and drug resistance of Mycobacterium 

tuberculosis strains in Lithuania) 

Tema: Miokinų reikšmės organizmo imuno-metabolinėms funkcijoms tyrimas, siekiant įvertinti 

metabolinio sindromo riziką ir fizinio aktyvumo įtaką asmens sveikatai 

(Investigation of the role of myokines in immunometabolism to assess the risk of metabolic syndrome 

and the impact of physical activity on person’s health)   

Pirmininkas - prof. dr. Jonas Algis Abaravičius 

Nariai:  1. Prof. dr. Arvydas Kaminskas 

2. Doc. dr. Tomas Kačergius

3. Doc. dr. Agnė Kirkliauskienė

Vieta: VU Medicinos fakultetas, 314 aud., M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius. 
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3. Komisija:

Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra 

Tema: Porų neaiškios kilmės  nevaisingumo molekulinio alerginio ir imuninio profilio analizė 

(The analysis of molecular and immunological profiles of couples with unknown origin infertility) 

Pirmininkas -  prof. dr. Arvydas Laurinavičius 

Nariai:  1. Prof. dr. Dainius Characiejus 

2. Prof. dr. Violeta Kvedarienė

Vieta: Valstybinis patologijos centras, 202 kab., P. Baublio g. 5, Vilnius. 

4. Komisija:

Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra 

Tema:  Miokardo struktūrinių pakitimų įvertinimas magnetinio rezonanso T1 ir T2 parametriniais 

žemėlapiais pacientams, persirgusiems COVID-19 liga  

(Evaluation of myocardial structural changes in patients after COVID-19 disease using magnetic 

resonance T1 and T2 parametric mapping) 

Pirmininkas -  prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė 

Nariai:  1. Prof. (HP) dr. Germanas Marinskis

2. Asist. dr. Artūras Samuilis

Vieta: VUL SK Radiologijos ir branduolinės medicinos centras, B311 aud., Santariškių g. 2, Vilnius. 

5. Komisija:

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra 

Šaka: Klinikinė genetika (B790) 

Tema: Asmenų su pagreitėjusio augimo sutrikimais fenotipo ir genotipo sąsajos analizė 

(Phenotype-genotype correlation analysis of patients with overgrowth disorders) 

Pirmininkas – prof. dr. (HP) Algirdas Utkus 

Nariai:  1. Doc. dr. Laima Ambrozaitytė

2. Doc. dr. Aušra Matulevičienė

Vieta: VUL SK Žmogaus ir medicininės genetikos katedra, 135A auditorija (F korpusas), Santariškių 

g. 2,  Vilnius.
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Klinikinės medicinos institutas 
 

6. Komisija: 

 

Akušerijos ir ginekologijos klinika 

 

Šaka: Akušerija, ginekologija, andrologija, reprodukcija, seksualumas (B570) 

 

Tema: Lietuvos mergaičių lytinio brendimo klinikinių, ultragarsinių  ir biocheminių rodiklių sąsajos ir 

brendimo kriterijų analizė  

(Correlations between clinical, ultrasound and biochemical parameters of puberty in Lithuanian girls 

and analysis of maturation criteria) 

 

Pirmininkas – prof. dr. Diana Ramašauskaitė 

Nariai:  1. Prof. dr. Žana Bumbulienė 

  2. Asist. dr. Gintautas Domža 

 

Vieta: VUL Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centras, F korpusas, II aukštas, F269B 

kabinetas, Santariškių g. 2, Vilnius. 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Komisija:  

 

Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika 

 

Šaka: Anesteziologija, intensyvi priežiūra (B590) 

 

Tema: Kritinės būklės ligonių metabolizmo ir amino rūgščių homeostazės sąsajos bei jų įtaka 

klinikinėms išeitims taikant pakaitinę inkstų terapiją  

(Metabolism and homeostasis of amino acids in critical care patients on renal replacement therapy; 

effect on clinical outcome) 

 

Tema: Covid-19 liga sergančių pacientų pakartotinio atvykimo į skubiosios pagalbos skyrių pranašai, 

hospitalizavimo priežastys ir išeitys  

(Predictors of COVID-19 patient's readmissions to the emergency department, reasons of 

hospitalizations and outcome) 

 

Pirmininkas – prof.(HP) dr. Jūratė Šipylaitė 

Nariai:  1. Doc. dr. Ieva Jovaišienė 

2. Doc. dr. Andrius Klimašauskas 

3. Doc. dr. Mindaugas Šerpytis 

 

Vieta: VUL SK, Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika, F301A kab., Santariškių g. 2, Vilnius.  

__________________________________________________________________________________ 
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8. Komisija: 

 

Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika 

 

Šaka: Otorinolaringologija, audiologija, klausos sistema ir kalba (B610) 

 

Tema: Endoskopinių endolaringinių minimaliai invazinių metodų efektyvumas ankstyvoje gerklų 

pažeidimų diagnostikoje ir gydyme 

(The application of the endolaryngeal endoscopic minimally invasive methods for the early diagnostics 

and treatment of the laryngeal lesions) 

 

Pirmininkas -   prof. dr. Eugenijus  Lesinskas 

Nariai:  1. Doc. dr. Justinas Ivaška 

   2. Asist. dr. Vilma Beleškienė 

 

Vieta: VUL SK, F korpusas III aukštas, Ausų, nosies, gerklės ligų centras, F311F auditorija (12:00 

val.), Santariškių g. 2, Vilnius. 

 

 

9. Komisija:  

 

Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika 

 

Šaka: abdominalinė chirurgija 

 

Tema: Naujas požiūris į kolorektinės adenomos – karcinomos seką: žmogaus žarnyno mikrobiota 

normoje ir karcinogenezės procese  

(Colorectal adenoma-carcinoma sequence rediscovered: human gut microbiota in health and 

carcinogenesis) 

 

Šaka: nefrologija 

 

Tema: Pakaitinės inkstų terapijos personalizavimas paremtas kolageno žymenų vaizdinimu pritaikant 

poliarimetrinę netiesinę mikroskopiją bei dirbtinio intelekto optimizavimo algoritmus  

(Personalization of renal replacement therapy with novel predictive markers of collagen imaged with 

polarimetric second harmonic generation microscopy and artificial intelligence optimization 

algorithms) 

 

Pirmininkas -  prof. habil. dr. Kęstutis Strupas 

Nariai:  1. Prof. dr. Tomas Poškus 

   2. Prof. dr. Marius Miglinas 

  3. Doc. dr. Arūnas Želvys 

 

Vieta: VUL Santaros klinikos, C630 auditorija, Santariškių g. 2, Vilnius. 
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10. Komisija: 

 

Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika 

  

Šaka: imunologija, alergologija 

 

Tema: Specifinės imunoterapijos vabzdžių nuodais efektyvumo predikcinių veiksnių tyrimas 

(Investigation of predictive factors for Hymenoptera venom specific immunotherapy efficacy) 

 

Pirmininkas -  prof. dr. Laura Malinauskienė 

Nariai:  1. Doc. dr. Anželika Chomičienė 

   2. Dr. Kotryna Linauskienė 

 

Vieta: VUL Santaros klinikos, Pulmonologijos ir alergologijos centras, A740 kab., Santariškių 2, 

Vilnius.  
 

11. Komisija: 
 

Neurologijos ir neurochirurgijos klinika 
 

Šaka: neurologija 
 

Tema: Smegenų skysčio biožymenų ir metabolinių veiksnių įtaka Alzheimerio ligos kognityviniams 

simptomams ir progresavimui  

(The impact of cerebrospinal fluid biomarkers and metabolic factors on cognitive symptoms and 

progression of Alzheimer's disease) 
 

Tema: Sergančiųjų migrena objektyvizuotas autonominės nervų sistemos pokyčių vertinimas  

(Objectified autonomic nervous system assessment in migraineurs) 
 

Pirmininkas -  prof. dr. Gintaras Ferdinandas Kaubrys 

Nariai:  1. Doc. dr. Rasa Kizlaitienė 

   2. Asist. dr. Arūnas Vaitkevičius 
 

Vieta: VUL Santaros klinikos, Neurologijos centras, A543 auditorija, Santariškių g. 2, Vilnius. 
 

12. Komisija:  
 

Psichiatrijos klinika 
 

Šaka: Psichiatrija, klinikinė psichologija, psichosomatika (B650): psichiatrija 

 

Tema: Vaikų psichikos sveikatos situacijos tyrimas: pokyčiai dinamikoje ir COVID pandemijos 

poveikis 

(A study of the state of mental health in children: changes in dynamics and the impact of the COVID 

pandemic) 

 

Pirmininkas -  prof. dr. Sigita Lesinskienė 

Nariai:  1. Doc. dr. Giedrė Bulotienė  

  2. Asist. dr. Asta Dervinytė-Bongarzoni 

  

Vieta: VU MF, 121 kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius. 
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13. Komisija: 
 

Reumatologijos, ortopedijos traumatologijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika  
 

Tema: Su krūtų implantais susisijusios infekcijos gydymo taktikos analizė po mastektomijos ir 

rekonstrukcijos implantais  

(Analysis of infection complications related with breast implants, treatment after mastectomy and 

reconstruction with implants) 
 

Pirmininkas -  doc. dr. Vytautas Tutkus 

Nariai:  1. Prof. dr. Narūnas Porvaneckas 

   2. Asist. dr. Giedrė Stundžaitė-Baršauskienė 
 

Vieta: Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, F korp., 3 a. F391C auditorija, Santariškių 

g. 2, Vilnius. 
 

14. Komisija: 
 

Reumatologijos, ortopedijos traumatologijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika 
 

Tema: Pooperacinių rizikos skaičiuoklių ir laboratorinių markerių tikslumas nuspėjant ankstyvąsias 

pooperacines komplikacijas ir mirštamumą pacientams, patyrusiems artimojo šlaunikaulio galo lūžius 

(Accuracy assessment of the surgical risk calculators and laboratory markers in predicting 

postoperative complications and mortality for patients after proximal femoral fracture) 
 

Pirmininkas – prof. dr. Valentinas Uvarovas 

Nariai:  1. Doc. dr. Sigitas Ryliškis 

   2. Doc. dr. Giedrius Kvederas 
 

Vieta: VGPUL B korp., 6 a. 602 auditorija, Šiltnamių g. 29, Vilnius. 
 

15. Komisija: 
 

Širdies ir kraujagyslių ligų klinika 
 

Šaka: Širdies kraujagyslių sistema (B530): kardiologija 
 

Tema: Anatominio ir funkcinio širdies kraujotakos vaizdinimo diagnostinės ir prognostinės vertės 

nustatymas  

(Assessment of diagnostic and prognostic value of combined anatomical and functional cardiac blood flow 

imaging) 
 

Tema: Širdies nepakankamumo pacientų prognozės stratifikacija: biožymenų ir vaizdinių tyrimų rodiklių 

studija  

(Prognostication of outcomes for heart failure patients: bio- and imaging markers study) 
 

Tema: Artimieji ir atokūs kairiojo skilvelio arterinio spaudimo ir sistolinio - diastolinio tūrio pokyčiai po 

atlikto perkateterinio aortos vožtuvo implantavimo pacientams su didelio laipsnio aortos vožtuvo stenoze  

(Early and late changes in left ventricular pressure and volume after percutaneous aortic valve 

implantation in patients with severe aortic stenosis) 
 

Pirmininkas -  prof. dr. Sigita Glaveckaitė 

Nariai:  1. Prof. dr. Giedrius Davidavičius 

   2. Prof. dr. Jelena Čelutkienė 

  3. Prof. dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas 
 

Vieta: VUL Santaros klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro auditorija A324, Santariškių g. 2, 

Vilnius. 
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16. Komisija: 

 

Vaikų ligų klinika 

 

Šaka: Pediatrija (B 660) 

 

Tema: Hipoksijos ir imuninio atsako įtaka vaikų centrinės nervų sistemos navikų išeitims 

(Impact of hypoxia and immune response on outcomes of pediatric central nervous system tumors) 

 

Tema: Ūmus inkstų pažeidimas dehidruotiems vaikams – jį predisponuojantys faktoriai ir išeitys  

(Acute kidney injury for dehydrated children – predisposing factors and outcomes) 

 

Pirmininkas - prof. dr. Augustina Jankauskienė 

Nariai:  1. Doc. dr.  Jelena Rascon 

   2. Asist. dr. Rūta Praninskienė 

  3. Asist. dr. Inga Ivaškevičienė 

 

Vieta: VUL SK Pediatrijos centras, C 201 auditorija, Santariškių g. 4, Vilnius. 

 

 

Sveikatos mokslų institutas 
 

17. Komisija: 

 

Sveikatos etikos, teisės ir istorijos centras 

 

Tema: Svarbiausios medicinos ir sveikatos mokslų etikos problemos Lietuvoje: autorystė, atsakingas 

mokslinių duomenų tvarkymas ir publikavimas. 

(Key health research integrity issues in Lithuania: responsible authorship, publishing and data 

management) 

 

Pirmininkas -  prof. dr. Eugenijus Gefenas 

Nariai:  1. Prof. dr. Natalja Fatkulina 

  2. Dr. Aistė Bartkienė 

 

Vieta: Medicinos istorijos ir etikos skyrius, 355 kab., M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius. 


