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DĖL MOKSLO DARBŲ TEIKIMO 2022 M. LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS 

VARDINIŲ PREMIJŲ KONKURSAMS 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, Lietuvos 

mokslų akademijos organizuojamų vardinių premijų konkursų nuostatų, patvirtintų Lietuvos mokslų 

akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28 (su vėlesniais pakeitimais), 5 punktu, 

ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. lapkričio 21 d. 

posėdžio protokole (protokolo Nr. (1.2 E) 180000-TP-16), Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto 

tarybos 2022 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokole (protokolo Nr. 120000-TP-13) ir Vilniaus 

universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos 2022 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokole 

(protokolo Nr. (1.5 E) 110000-TPN-33) išdėstytus motyvus bei Vilniaus universiteto senato Mokslo 

komiteto 2022 m. lapkričio 28 d. nutarimą (protokolo Nr. 2022-11-28 Nr.(1.9 E) 11500-KT-453), 

Vilniaus universiteto senatas n u t a r i a: 

Lietuvos mokslų akademijos 2022 metų vardinių premijų konkursams teikti šiuos mokslo 

darbus: 

1. Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija) vardinės premijos konkursui teikti Vilniaus 

universiteto Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro docentės 

Nijolės Keršytės darbų ciklą „Ideologija ir naratyvas“; 

2. Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika) vardinės premijos konkursui teikti Vilniaus 

universiteto Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto docento 

Manto Šimėno darbų ciklą „Faziniai virsmai ir dipolių dinamika inovatyviose funkcinėse 

medžiagose”; 

3. Jono Kubiliaus (matematika) vardinės premijos konkursui teikti šiuos mokslo darbų ciklus: 

3.1. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos instituto habil. 

dr. Artūro Dubicko, prof. dr. Ramūno Garunkščio, habil. dr. Antano Laurinčiko mokslo darbų ciklą 

„Aproksimavimai dzeta funkcijomis ir Polinomais“; 

3.2. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir 

skaitmeninių technologijų instituto prof. habil. dr. Mifodijaus Sapagovo, Taikomosios matematikos 

instituto prof. dr. Olgos Štikonienės ir prof. dr. Artūro Štikono mokslo darbų ciklą „Kraštinių 

uždavinių su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis analizė ir skaitiniai sprendimo metodai“. 
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