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Vytauto Didžiojo universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Organizacinės sistemos ir vadybiniai sprendimai skirtingo neapibrėžtumo lygio aplinkose 
Organizational systems and decision making under uncertainty 

Prof. dr. Giedrius Jucevičius 

Inovatyvūs marketingo sprendimai vertės vartotojams kūrimo kontekste 

Innovative marketing decisions in the context of customer value creation 

Doc. dr. Aušra Pažėraitė 

Balso už kadro savybių poveikio didinimo sprendimų reklamoje modeliavimas 

Increase the voice-over characteristics' influence in the advertisement modelling 

Prof. dr. Arvydas Bakanauskas 

Produkto demonstravimo integracijos metodų ir veiksmingumo matavimo priemonių taikymas 

skaitmeninių medijos priemonių kontekste 

Application of product placement’s integration methods and effectiveness measurement in the digital 

media context 

Doc. dr. Lina Pilelienė 

Inovacijų žmonių išteklių vadyboje taikymas organizacijose  
Application of HRM innovations in organizations 

Prof. dr. Irena Bakanauskienė 

Destruktyvių darbuotojų tarpusavio santykių diagnostika 

Diagnostics of destructive relationships between employees 

Doc. dr. Jolita Vveinhardt 

 

 

Mykolo Romerio universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Aukštojo mokslo studijų kokybė, jos vertinimas ir užtikrinimas 

Quality of higher education, its evaluation and assurance 

Doc. dr. Jolanta Urbanovič 

Inovaciniai verslo valdymo metodai plėtojant intelektualias elektronines paslaugas ir kompiuterizuotas 

vadybines platformas 

Prof. dr. Dalė Dzemydienė 



Innovative business management methods by developing intellectual e-services and computer-based 

management platforms 

Inovacinio vystymo politikos formavimo ir realizavimo mechanizmų analizė ir tobulinimas šalies (ūkio 

šakos) lygmenyje 

Analysis and development of the mechanism for designing and implementation of the innovation 

development policy in state (branch of economy) level 

Prof .dr. Alvydas Baležentis 

Karjeros valdymo sistemų modeliavimas organizacijos vystymo kontekste 

Modeling of career management systems in the context of organization development 

Prof. dr. Andrius Valickas 

Kolektyvinio intelekto vystymas tinklo visuomenėje  

Developing collective intelligence in networked society 

Prof. dr. Aelita Skaržauskienė 

Kompleksinės kontrolės sistemos kūrimas, diegimas ir vertinimas įmonėje 

Development, implementation and evaluation of complex control system in the company 

Doc. dr. Lukas Giriūnas 

Organizacijų vystymo sistemų modeliavimas konkurencinės aplinkos sąlygomis 

Modelling of organization development systems in the conditions of competitive environment 

Prof. dr. Vladimiras Gražulis 

Skaidrumo ir bendruomenių nepakantumo korupcijai poveikis verslo kultūrai ir bendradarbiavimo 

praktikoms 

Transparency and community intolerance of corruption impact towards business culture and practices 

of cooperation 

Prof. dr. Birutė Mikulskienė 

Valstybinio jūrų uosto valdymo modernizavimas 

Modernization of management at state seaport 

Doc. dr. Aleksandras Patapas 

Verslo sistemos transformacija ir plėtra globalizacijos sąlygomis 

The transformation and development of business system under globalization  

Prof. dr. Rima Žitkienė 

Viešojo administravimo sektoriaus sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo tobulinimas 

socialinių technologijų diegime, įtraukiant visuomenę į sprendimų priėmimą 

The improvement of health care and social services provision at the public administration sector by 

implementing social technologies and including the society in decesion making 

Prof. dr. Danguolė Jankauskienė 

Viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis 

Developing public governance in the context of social transformations 

Doc. dr. Andrius Stasiukynas 

Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas šiuolaikinėje organizacijoje 

Modernization of human resource management in the contemporary organization  

Prof. dr. Vladimiras Gražulis 

Elektroninio verslo tobulinimas ir plėtra  

Improvement and development of electronic business 

Doc. dr. Tadas Limba 

Elektroninės valdžios tobulinimas ir plėtra  

Improvement and development of electronic governance  

Doc. dr. Tadas Limba 



 

 

 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Specialistų kompetencijų portfolio transformacijos įtaka žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijoms 

The impact of the specialists̓ competence portfolio transformation on the Human Resource Management 

functions 

Prof. dr. Asta Raupelienė 

Prof. dr. Sigitas Vaitkevičius 

Regionų vystymosi valdymo strategijos: sumani specializacija 

Strategies of Region Development Governance: Smart Specialization 

Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė 

Doc. dr. Ilona Kiaušienė 

Inovacijų vadybos modeliai 

Innovation management models 

Prof. dr. Antanas Maziliauskas 

Doc. dr. Jan Žukovskis 

Žemės ūkio gamintojų organizacijų pažangių verslo sistemų modeliavimas ir tobulinimas 

Modelling and development of advanced business systems of agricultural producers organisations 

Prof. dr. Jan Žukovskis 

Prof. dr. Audrius Gargasas 

 

 

 

Klaipėdos universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Sveikatos priežiūros optimizavimas 

Healthcare optimization 

Prof. dr. Rimantas Stašys 

Vadovavimo stiliaus įtaka organizacinei kultūrai  
The influence of managerial style to organizational culture  

Prof. dr. Ligita Šimanskienė 

Doc. dr. Erika Župerkienė 

 

 

 
Šiaulių universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Strateginis procesų valdymas darnaus vystymosi sąlygomis 

Strategic management of sustainable development of organizations 

Prof. dr. Teodoras Tamošiūnas 

Strateginis atsakingo verslo valdymas 

Strategic management of responsible business 

Prof. dr. Skaidrė Žičkienė 

Organizacijų valdymas besikeičiančioje visuomenėje 

Management of organizations in the changing society 

Prof. dr. Diana Šaparnienė 



Marketingo sprendimai kuriantys ilgalaikę vertę vartotojui ir organizacijai 

Marketing decisions for enduring customer and organization value 

Doc. dr. Milda Damkuvienė 

Lyderystė viešąjame valdyme: vidurinio lygmens vadovų lyderystės įsitraukiant į organizcijos pokyčių 

valdymo procesą galimybės ir problematika 

Leadership in governance: possibilities and problematics of the leadership of middle-level managers 

while engaging/involved in the changing organizational management process 

Doc. dr. Laima Liukinevičienė 

 


