Vilniaus licėjaus netradicinio ugdymo diena Vilniaus universitete
2015 gruodžio 16 d.
Renginio programa

CHEMIJOS FAKULTETAS

9:00 - 9:45 doc. dr. Algirdo Brukštaus paskaita „Kaip kuriami vaistai“.
10:00 - 10:45 doc. dr. Artūro Katelnikovo paskaita „Liuminescencija: medžiagos ir taikymai“.
11:00 - 12:00 Chemijos fakulteto studijų programos ir fakulteto materialinė bazė (dalyvauja prof. dr. Rimantas Raudonis, doc. dr. Artūras Katelnikovas,
studentų atstovai).
Vieta: Fizikinės chemijos auditorija (110 kambarys).
Adresas: Naugarduko g. 24, Vilnius
Pastaba: registruotis galima ne daugiau kaip 40 moksleivių.
____________________________________________________________________________________________________________________
FILOLOGIJOS FAKULTETAS
11:00 – 12:00 Dr. Deimanto Valančiūno paskaita „Įvadas į kino studijas“.
12:00 – 12:40 Susitikimas su fakulteto studentų atstovais.
Derinama antra paskaita.
Adresas: Universiteto g. 5, Vilnius

FILOSOFIJOS FAKULTETAS
P.S. Moksleiviai dalyvaus paskaitose kartu su studentais.
Dėstytojas

Studijų programa,
kurioje dėstomas
dalykas

Auditorija

Moksleivių
skaičius

Mokslo filosofija

Profesorius Albinas Plėšnys

Filosofija

301

10

9:00-10:30

Socialinės politikos studijų
įvadas

Profesorius Romas Lazutka

Socialinė politika

306

10

3.

9:00-10:30

Socialinis darbas ir sistemų
teorija

Socialinis darbas

302

20

4.

9:00-10:30

Logika (paskaita)

Vilniaus universiteto Bendruomenės reikalų
prorektorė docentė Birutė ŠvedaitėSakalauskė
Mokslų daktaras, docentas Jonas Dagys

Filosofija

214

10

5.

11:00-12:30

Logika (seminaras)

Mokslų daktaras, docentas Jonas Dagys

Filosofija

214

10

6.

9:00-10:30

Socialinės politikos sprendimai
ir instrumentai (paskaita)

Mokslų daktaras Eugenijus Dunajevas

Socialinė politika

307

10

7.

11:00-12:30

Socialinės politikos sprendimai
ir instrumentai (seminaras)

Mokslų daktaras Eugenijus Dunajevas

Socialinė politika

307

10

8.

11:00-12:30

Subkultūrų sociologija

Mokslų daktaras, docentas Liutauras
Kraniauskas

Sociologija

107

10

9.

11:00-12:30

Darbo rinkos politika

Profesorius Boguslavas Gruževskis

Socialinis darbas

302

10

10.

11.00-12.30

Edukacinė psichologija

Mokslų daktarė, docentė Sigita
Girdzijauskienė

Psichologija

207

10

11.

13:00-14:30

Studijos mąstantiems VU
Filosofijos fakultete

Olga Suprun

Visos studijų
programos

201

Neribotas

12.

15:00-16:30

Psichikos sveikatos politika

Mokslų daktaras Robertas Povilaitis

Psichologija

301

10

Nr.

2015.11.16
Laikas

Dalyko (modulio) pavadinimas

1.

9:00-10:30

2.

Adresas: Universiteto g. 9, Vilnius

FIZIKOS FAKULTETAS
9:00 – 9:45 Prof. Vytauto Balevičiaus paskaita „Modernūs vaizdinimo metodai: molekulinis-atominis pasaulis nano- ir mezo masteliuose“.
9:50 – 10:35 Prof. Vlado Vansevičiaus paskaita „Tamsieji Visatos klausimai...“
10:40 – 11:25 Prof. Juozo Vidmanto Vaitkaus paskaita „VU fizikų tyrimai CERN programose”.
11:30 – 12:15 Dr. Liudo Tumonio paskaita „Kosminės kelionės“.
12:20 – 13:30 Studijų ir studijų aplinkos pristatymas Fizikos fakultete.
Adresas: Saulėtekio al. 9, Vilnius
____________________________________________________________________________________________________________________
KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
9:00 – 9:45 dr. Daivos Lukšaitės paskaita „IRT vs dokumentų ir archyvų valdymas?“
9:50 – 10:35 prof. dr. (HP) Zenonos Atkočiūnienės paskaita „Žinių vadyba ir inovacijos: modernios organizacijos sėkmės veiksniai“.
Nūdienos nuolatiniai pokyčiai visose srityse reikalauja iš kiekvienos organizacijos greitos reakcijos, lankstumo, išskirtinumo ir naujų žinių bei įgūdžių.
Moderni organizacija žinių visuomenėje vertina žinias kaip pagrindinį efektyvios veiklos šaltinį, kuris yra inovacijų pagrindas. Informacija ir žinios yra
suvokiamos kaip vienas iš ekonomikos vystymo pagrindų, siekiant sukurti naujas ar patobulinti esamas paslaugas bei produktus. Dėl rinkoje
susiklosčiusios situacijos, sistemingas žinių, kaip vieno iš esminių išteklių, valdymas ir nuolatinis inovacijų kūrimas galėtų būti įvardinami kaip vieni
iš pagrindinių modernios organizacijos sėkmės veiksnių.
10:40 – 11:25 prof. dr. Rimvydo Laužiko paskaita „Trimatė skaitmeninė kultūra: nuo rekonstruoto paveldo iki maisto spausdintuvų“.
Trimačio pasaulio užfiksavimas visais laikais buvo iššūkis tiek mokslininkams, tiek menininkams. Viskas labai paprasta – perkeldami tikrovę ant
plokštumos (papiruso akmens ar popieriaus), ne tik prarandame judėjimą, esame priversti „sustabdyti akimirką“, bet ir turime tūrinį vaizdą paversti
plokštuma. Na, nebent tikrovę atvaizduosime skulptūromis. Tačiau tai ne tik nelabai patogu, bet ir be galo brangu.
Trimatė tikrovė žmonijai pasidavė tik tada, kai skaitmeninių ir įvairių spindulių (lazerio, rentgeno ar kt.) technologijų sankirtoje, maždaug 1967–1998
metais, buvo išrasta visa serija „trimačių“ prietaisų. Pradedant tacheometru bei 3D skeneriu ir baigiant georadaru, magnetometru ar skenuojančiu
tuneliniu mikroskopu bei kompiuteriniu tomografu. Nuo kitų anksčiau žinomų prietaisų jie skyrėsi tuo, kad fiksavo ne atspindėtą saulės ar lempos šviesą
(taip veikia mūsų akis, fotoaparatas, vaizdo kamera), bet patys generavo spindulius, siuntė juos link fiksuojamo tikrovės objekto ir „gaudė” savo siųstų
spindulių atspindžius.

Paskaitos metu sužinosite apie trimačio pasaulio iššūkius ir galimybes, trimačio skenavimo, 3D spausdinimo patirtį pasaulyje ir Lietuvoje, šios
technologijos galimybes bei būsimas ateities 3D technologijas. Pažvelgsime, kaip 3D technologija gali pakeisti ne tik mokslą, bet ir knygų skaitymą,
mokymąsi, turizmą, laisvalaikį. Aptarsime, kaip ir kam taškų debesį galėtume „pasigaminti“ namų sąlygomis.
11:30 – 12:15 prof. dr. Rimvydo Laužiko paskaita „X, Y, Z kartų informacinė elgsena: kaip susikalbėti skaitmeninės kultūros dalyviams?“
Kompiuterinių technologijų poveikį kultūrai galime vertinti dvejopai. Viena vertus, tai puikus įrankis. Kita vertus, technologijos pakeitė visuomenę.
Sociologai kalba apie tinklaveikos visuomenės susiformavimą. Pasaulyje gausu tyrimų apie vadinamąsias X, Y ir Z kartas, kurių santykis su
technologijomis, informacijos poreikiai, informacinė elgsena, suvokimas ir požiūriai yra visiškai skirtingi.
Kartų problema kultūroje glūdi jų nesusikalbėjime. Pinigus valdo, turi galią ir pranešimus kuria X kartos žmonės, o jų vartotojai dažniausia priklauso Y
ir Z kartoms. Todėl skaitmenines priemones mes dažnai pradedame naudoti įprastai, nekūrybingai ir jos nesukuria pridėtinės vertės. Pavyzdžiui,
šiuolaikinio muziejaus ekspozicijoje populiaru pastatyti kompiuterius su liečiamaisiais ekranais, juose rodyti interneto tinklalapį ir manyti, kad tai
efektyvus skaitmeninių technologijų panaudojimas.
Adresas: Saulėtekio al. 9 (I rūmai), Vilnius
____________________________________________________________________________________________________________________
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
9:00 – 10:15 „Kaip aprašyti skysčio tekėjimą?“
Šioje paskaitoje moksleiviams prieinama forma bus paaiškintos svarbiausios Navjė-Stokso lygčių savybės. Sužinosite, kuo skiriais klampaus ir
neklampaus skysčių tekėjimai, pamatysite kaip atrodo turbulencija, dažną iš mūsų verčianti nejaukiai jaustis skrydžio metu. Įsitikinsite, jog galima bėgioti
tam tikrų skysčių paviršiumi. Taip pat išgirsite, kaip Navjė-Stokso lygčių pagalba yra kuriami geresni lėktuvai, automobiliai ir laivai, kaip bendromis
matematikų, medikų ir informatikų pastangomis sukuriami kompiuteriniai kraujotakos modeliai, leidžiantys geriau suprasti įvairių kraujotakos sistemos
ligų dinamiką, rasti efektyvesnius jų prevencijos ir gydymo metodus.
10:30 – 11:15 „Kas slepiasi po pavadinimu Programų sistemų inžinerija“?
Paskaitoje pamatysite ką vadiname Programų sistemų inžinerija, ar ji reikalinga kuriant įvairias sistemas, kodėl žinios apie tai yra svarbios visiems
Informatikams: programuotojams, administratoriams, analitikams, testuotojams, projektų vadovams ar įmonių direktoriams
11:30 – 13:00 Kaip studijos MIF‘e siejasi su realaus pasaulio problemomis? Ekskursija po fakultetą.
Vieta: Didlaukio g. 47, VU MIF, 109a auditorija (Innovation Space)

MEDICINOS FAKULTETAS
10:00 – 11:30 Žmogaus biologija (atvira paskaita su Medicinos studijų 1 kurso studentais. Gali dalyvauti iki 40 moksleivių).
11:35 – 12:20 paskaita apie Medicinos istoriją ir apie fakultetą (gali dalyvauti visi pageidaujantys)
Derinama antra paskaita.
Vieta: Didžioji auditorija (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius)
13:15 – 14:30 Apsilankymas Medicinos istorijos muziejuje, Anatomijos katedroje, prozektoriume, susipažinimas su Medicinos fakulteto studijų aplinka.
____________________________________________________________________________________________________________________
ISTORIJOS FAKULTETAS
9:00 – 10:00 prof. Rimvydo Petrausko paskaita „Aleksandras, kitaip Vytautas, arba Monarcho valdžia vėlyvųjų Viduramžių Europoje“ (paskaitos trukmė
45 min. + 15 min. diskusija).
10:15 – 11:15 doc. Aurimo Švedo paskaita „Apie ,,Kas būtų, jeigu...?" klausimo kėlimą, istorijos pabaigą ir ateitį“ (paskaitos trukmė 45 min. + 15 min
diskusija).
11:30– 12:30 dr. Loretos Skurvydaitės, prof. Rimvydo Petrausko paskaita „Studijos istorijos fakultete“ (fakulteto studijų programų pristatymas, diskusija,
susipažinimas su Istorijos fakultetu).
Adresas: Universiteto g. 7, Vilnius
_________________________________________________________________________________________________________________
TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS
9:00 – 10:15 dr. Deivido Šlekio paskaita „Ateities karai“.
Dr. D. Šlekys - Pastarųjų metų įvykiai rodo, jog karų pasaulyje nemažėja ir kad ateityje jų gali būti dar daugiau. Todėl yra labai svarbu ieškoti atsakymų į
klausimą: kokie gali būti karai ateityje? Perskaičius įvairias knygas, peržiūrėjus daugybę Holivudo filmų ar žaidžiant kompiuterinius žaidimus galima
susipažinti su galybe skirtingų ateities karų vizijų: vienur kaunasi robotai, kitur viskas vyksta kompiuterinėje erdvėje arba tradiciškai, kareivis prieš
kareivį ant žemės – tačiau kaip bus iš tikrųjų? Apie šiuos ir kitus klausimus pakalbėsime paskaitos metu.
10:30 –11:45 dr. Nerijaus Maliukevičiaus paskaita „Septynios propagandos nuodėmės“.
Dr. N. Maliukevičius – Propaganda - kas tai? Kaip atpažinti manipuliacijas? Paskaitoje bandysime suprasti, kas yra informacinis karas ir kaip galima
nuo jo apsisaugoti.
12:00 – 13:00 Ievos Giedraitytės paskaita „Politikos mokslų bakalauro studijos TSPMI“.
Vieta: 102 aud. (telpa iki 30 žmonių, jei moksleivių užsiregistruotų daugiau, auditorija bus keičiama) Adresas: Vokiečiu g. 10, Vilnius

