
Statinių konstrukcijos  
(Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos, Specialieji statiniai, Tiltai ir viadukai) 

studijų programos (specializacijos) siūlomos baigiamųjų darbų temos magistrantams 

 

Magistrinio darbo tyrimų kryptys Galimas baigiamojo 
darbo vadovas 

Plieninių konstrukcijų analizė, elementų stabilumas, pusiau standžių 
jungčių tyrimai, plonasienių plieno elementų elgsena ir jų jungtys, jų 
stiprumo ir standumo tyrimai, statybinių konstrukcijų optimizavimo 
problemos 

Prof. dr. Alfonsas 
Daniūnas 

Dispersinis armavimas, polimerinių medžiagų taikymas statybinėms 
konstrukcijoms, kompozitais armuotas betonas, 3D spausdinti polimerai – 
statybinių konstrukcijų mechanika ir eksperimentiniai tyrimai, kompozitinių 
medžiagų savybių nustatymas, medžiagų modelių kūrimas bei 
konstrukcijų skaitinis modeliavimas; optimalių mechaninių savybių 
kompozitų kūrimas; 3D spausdinimo technologijų taikymas statyboje 

Dr. Viktor Gribniak 

Kompozitinių elementų ir jų mazgų eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai, 
3D spausdinimo technologijų taikymo kompozitinių konstrukcinių 
elementų ir mazgų gamyboje galimybių tyrimai 

Dr. Arvydas Rimkus 

Plieno statinių ir tiltų inovatyvių formų paieška bei racionalūs 
komponuojamieji parametrai, tokių statinių konstrukcijų netiesinė 
elgsena  ir stabilumo vertinimas, įvairių kabamųjų ir  vantinių bei 
kombinuotųjų konstrukcinių sistemų įtempių deformacijų būsenos analizė 
ir jos  reguliavimas, montavimo sekos vertinimas, inovatyvių  projektavimo 
metodikų taikymas 

Prof. dr. Algirdas 
Juozapaitis 

Racionalus plieninių ir kompozitinių konstrukcijų projektavimas, 
kompozitinių konstrukcijų ir jų mazgų skaitiniai ir eksperimentiniai tyrimai, 
konstrukcijų atsparumo ugniai tyrimai 

Prof. dr. Antanas Šapalas 

Racionalių medinių konstrukcinių sistemų paieška, klijuotos ir kryžmai 
klijuotos medienos elementų panaudojimas pastatų konstrukcijoms, 
medinių elementų jungčių laikomosios galios ir standumo 
eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai 

Dr. Tomas Gečys 

Šiuolaikinės pastatų, tiltų ir specialiųjų statinių konstrukcijos. Plieninių 
konstrukcijų racionalaus projektavimo metodai. Plieninių konstrukcijų 
pastovumo tyrimai. 

Dr. Donatas Jatulis 

Plieno statinių racionalus projektavimas, tiltų kabamųjų konstrukcinių 
sistemų efektyvių formų paieška, kompozitinių medžiagų taikymas 
konstrukciniams elementams ir jų jungtims 

Dr. Ieva Misiūnaitė 

Racionalių plieno konstrukcinių sistemų paieška, ilgą laiką eksploatuotų 
konstrukcijų būklės tyrimai, aliuminio ir stiklo konstrukcijų ir jų jungčių 
laikomosios galios eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai 

Doc. dr. Gintas 
Šaučiuvėnas 

BIM poveikio efektyviam plieno konstrukcijų projektavimui tyrimai, plieno 
konstrukcijų sistemos parinkimas atsižvelgiant į pastato paskirtį ir jo 
geometrinius parametrus, plieno konstrukcijų mazgų laikomosios galios ir 
standumo tyrimai, praplečiant komponentų metodo taikymo galimybes  

Doc. dr. Kęstutis Urbonas 

Šiuolaikinių plieno konstrukcijų projektavimo metodų taikymas sudėtingų 
projektinių sprendimų priėmime, plieno konstrukcijų stabilumo problemų 
tyrimai, racionalių plieno konstrukcinių sistemų paieška 

Doc. dr. Vaidotas Šapalas 

 

Atkreipiame dėmesį, kad būsimieji magistrantai gali siūlyti ir gvildenti savo siūlomas tematikas. 

 
Išsamiau apie studijų pobūdį ir galimas magistrinio darbo temas galite sužinoti pas savo bakalauro 
baigiamojo darbo vadovą, arba pas Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedros vedėją (prof. Antaną 
Šapalą) 


