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Šarūnas Paulikas (1994), VGTU Elektronikos 
fakulteto dekanas 

Dalius Navakauskas (1994), VGTU Elektroninių 
sistemų katedros vedėjas 

Denis Zelenin (1997), CTO at Pacific Microchip Corp. and 
Owner, Pacific Microchip Corp. 

Vytautas Ramonaitis (2000), Cellular Expert CEO 

Šarūnas Keperša (2000) ENERCON Services Lietuva 
Chief Engineer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TIK KELETAS 1994–2017 m. ABSOLVENTŲ 

Romas Leonavičius (2001), Product Manager & Microsoft 
Dynamics NAV Architect at Columbus Lietuva 

Kazimieras Karalius (2005), LeMuse LT CEO 

Tomas Eigėlis (2006), Motorola Solutions, Field application 
engineer 

Stanislovas Gineitis (2008), AVANTI Satellite Hub 
Service Engineer 

Vladislav Grablevskij (2008 m.), Telia Lietuva Head of 
Technology Strategy and Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Čikiliov (2008), Telia Lietuva CRM Solution 
Architect 

Svajūnė Klimašauskaitė (2009), Cognizant Switzerland 
Senior Business Analyst 

Justas Kazanavičius (2011), Danske Bank Lead Software 
Engineer 

Asta Jaruševičienė (2012), Head of Technology Support 
Division at Lithuanian Airports 

Gediminas Širvinskas (2013), ENERGUS COO 



  

 

SIŪLOMOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMATIKOS 

Specializacija:  Atvirojo kodo sistemos 

„Spiralinio optimizavimo algoritmo taikomieji tyrimai“, 
vad. prof. dr. D. Navakauskas. 

„Žmogaus ir jo virtualaus modelio judesių 
sinchronizavimo algoritmų tyrimai“, 
vad. prof. dr. A. Serackis. 

„Prekės ženklų logotipų paieška ir atpažinimas 
nuotraukose taikant sąsūkos dirbtinių neuronų tinklus“, 
vad. prof. dr. D. Matuzevičius. 

„Sistema automatinei aerofotografinių nuotraukų 
analize“, vad. prof. dr. D. Matuzevičius. 

„Galvos smegenų pažeidimų nustatymo tomogramose 
tyrimai“, vad. doc. dr. A. Ušinskas. 

„Algoritmo teksto santraukai generuoti kūrimas“, 
vad. doc. dr. D. Miniotas. 

„YOLO neuronų tinklo objektui vaizdo sraute aptikti, 
klasifikuoti ir sekti tyrimas“, vad. doc. dr. R. Pomarnacki. 

Specializacija:  Dirbtinio intelekto sistemos 

„Uodų taikinių grupinės paieškos algoritmo taikomieji 
tyrimai“, vad. prof. dr. D. Navakauskas. 

„Virtualaus asistento pritaikymo Lietuvių kalbai 
sprendimų paieška ir taikomieji tyrimai“, 
vad. prof. dr. A. Serackis. 

„Automatinė aerofotografinių nuotraukų analizė taikant 
giliojo mokymosi metodus“, 
vad. prof. dr. D. Matuzevičius. 

„Ląstelių paieška mikroskopijos vaizduose taikant giliojo 
mokymosi metodus“, vad. prof. dr. D. Matuzevičius. 

„Triukšmų šalinimas iš šnekos signalo giliojo mokymo 
metodais“, vad. doc. dr. G. Tamulevičius. 

„Giliųjų neuronų tinklų paslėptųjų sluoksnių požymių 
taikomieji tyrimai“, vad. doc. dr. R. Laptik. 

„Giliųjų neuronų tinklų dydžio mažinimo tyrimai“, 
vad. doc. dr. R. Laptik. 

„Sąsūkos neuronų tinklų įgyvendinimo lauku 
programuojamos loginės matricos įrenginyje tyrimas“, 
vad. doc. dr. T. Sledevič. 

AŠ BŪSIU MAGISTRAS, nes 

 Magistrantūroje išmoksiu vykdyti tyrimus, be kurių 
neįsivaizduojamas įnovacijų kūrimas 

 Darbdavių nuomone magistras yra brandesnis 
specialistas ir jam galima patikėti vadovaujančias 
pareigas 

 Magistras uždirba daugiau už bakalaurą: per 5 darbo 
metus tas skirtumas artimas automobilio arba pusės 
buto kainai 

 Šiuolaikinis darbas labai intensyvus – per 3–4 darbo 
metus galima darbe „perdegti“, todėl gali tekti keisti 
darbovietę, o magistro laipsnis labai palengvina 
įsidarbinimą 

 Sulaukus 40–45 metų sunku darbe atlaikyti jaunų 
darbuotojų konkurenciją ir tenka keisti darbo pobūdį 
– skleisti savo sukauptą patirtį, o dėstyti kolegijose ir 
universitetuose galima tik turint magistro laipsnį 

 VGTU Elektroninių sistemų katedros siūlomos 
programos yra geriausiai įvertintos Lietuvoje – jos 
reitingų lyderės 

 VGTU Elektroninių sistemų katedros siūlomos 
programos yra išskirtinės ir skirtos žmogaus veiklos 
skaitmeninimui, o jis yra ketvirtosios pramonės 
revoliucijos varomoji jėga 

 Studijų metu galėsiu dar kartą pagal ERASMUS 
programą išvykti studijuoti į užsienį arba užsienio 
įmonėje atlikti praktiką 

 Studijas lengvai derinsiu su darbu, nes užsiėmimai vyks 
ne anksčiau kaip nuo 16.20 val. 3-4 dienas į savaitę 

 Studijų metu susirasiu naujų draugų 

 Tapsiu savo srities išskirtiniu specialistu – pateksiu į 
25% labiausiai išsilavinusios visuomenės dalį 

 Turėsiu galimybė toliau siekti Technologijų mokslų 
srities daktaro laipsnio Elektros ir elektronikos 
inžinerijos mokslo kryptyje 

Iki susitikimo ESK magistrantūroje!

 

Tik TU 

N E S T A B D Y K !

 
Elektroninių sistemų katedros 
2019 metais organizuojamos 
magistrantūros studijos 

 
 


