
The world leader in serving science

„Thermo Fisher Scientific Baltics“

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras
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Dėmesys inovacijoms

1 mlrd. USD kasmet – moksliniams tyrimams 

>5,000 tyrėjų visame pasaulyje

7,500 patentų per pastaruosius 5 metus

Mūsų misija: padėti klientams daryti pasaulį sveikesnį, saugesnį ir švaresnį

Pasaulinis lyderis, teikiantis produktus ir paslaugas mokslui

Globali kompanija

70,000 darbuotojų visame pasaulyje

24 mlrd. USD pajamos per metus

Didžiuojamės savo misija
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Gyvybės mokslų tyrimų centrai visame pasaulyje

Carlsbad, JAV

Bioproduktai

Santa Clara, JAV

Genų sekoskaita

Germering, Vokietija

Skysčių chromatografija

Brno, Čekijos respublika

Elektroninė mikroskopija

Bangalore, Indija

Programinės įrangos kūrimas

Vantaa, Suomija

Klinikinė chemija

Vilnius, Lietuva

Molekulinė biologija

Uppsala, Švedija

Imunologija

Eindhoven, Nyderlandai

Elektroninė mikroskopija

Bremen, Vokietija

Masių spektrometrija

South San Francisco, JAV

Klinikinė sekoskaita

Hillsboro, JAV

Procesų automatizavimas

San Jose, JAV

Masių spektrometrija

Fremont, JAV

Klinikinė masių spektrometrija



4

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras Vilniuje

Bioproduktų kompetencijų centras

Didžiausias privatus mokslinių tyrimų centras regione

145 mokslininkai ir tyrėjai

>30 tarptautinių patentų nuo 2010 m.
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Mūsų komanda
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Mūsų komanda

25+ mokslų daktarai

Amžiaus vidurkis: 33 metai

40+ studentų kasmet atlieka praktiką

90% studentų pabaigus studijas įdarbiname
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Kompetencijų žemėlapis

Baltymų in vitro evoliucijos naujų metodų 

kūrimas ir panaudojimas tobulinant fermentų 

savybes

Atvirkštinių transkriptazių ir DNR polimerazių 

struktūros ir funkcijos ryšių tyrimai

NGS taikymas epigenetikoje

Naujų epigenetinės analizės įrankių kūrimas

Chromatino išsodinimu paremtų technologijų 

tyrimai ir taikymas

Ląstelių inžinerija rekombinantinių baltymų 

sintezės tobulinimui

Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų 

biosintezės ir gryninimo technologijos

Rekombinantinių baltymų klostymas ir 

stabilizavimas

Naujos kartos DNR sekoskaitos tyrimai

Naujos kartos RNR sekoskaitos tyrimai

DNR sekoskaitos bioinformatinių analizės 

įrankių kūrimas

Modifikuotų nukleotidų sintezė

Preparatyvinio chromatografinio gryninimo 

metodų kūrimas ir optimizavimas

Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos –

masių spektrometrijos metodų kūrimas

In vitro transliacijos sistemos komponentų 

tobulinimas

In vitro transliacijos sistemos komponentų 

adaptacija terapiniams taikymams

„Kokybę užtikrinančio dizaino“ principo diegimas

Bioanalitinių kokybės tikrinimo metodų kūrimas ir 

tobulinimas

Bioanalitinių kokybės tikrinimo metodų 

validavimas

Vienos ląstelės genomo padauginimo 

technologijų tobulinimas

Vienos ląstelės transkriptomos padauginimo 

technologijų tobulinimas

Įrankių vienos ląstelės metilinimo žymenims tirti 

kūrimas

Procesų 

tobulinimas

Vienos ląstelės 

tyrimai

Naujos kartos

sekoskaita

Epigenetika

Baltymų in vitro

evoliucija

Procesų 

tobulinimas

Organinė 

sintezė

In vitro 

transliacija

Rekombinantiniai 

baltymai
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Čia gera vieta augti. Kviečiame prisijungti!


