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Ekonomikos mokslo krypties disertacijų tematikų
ir doktorantų vadovų konkursas 2017 m.
Disertacijų tematikų konkursas
Balandžio 19 d. skelbiamas ekonomikos mokslo krypties (04 S) disertacijų tematikų konkursas šiose
mokslinių tyrimų kryptyse:
1. Vytauto Didžiojo universitetas
- Finansinių santykių tyrimai ir jų pokyčių modeliavimas makro ir mikro lygmenyje.
- Ekonominiai-socialiniai pokyčiai ir ekonominės politikos modeliavimas.
- Pažangaus ekonomikos augimo moksliniai tyrimai ir eksperimentai.
2. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
- Struktūrinės mikroekonomikos, rinkos dalyvių elgsenos ir reguliavimo moksliniai tyrimai.
- Makrofinansų, monetarinės politikos ir globalių veiksnių ekonomikoje moksliniai tyrimai.
3. Aleksandro Stulginskio universitetas
- Ekonominių, socialinių ir aplinkos veiksnių integravimas vertinant ūkio sistemas.
4. Mykolo Romerio universitetas
-Finansų sistemos plėtra.
-Ekonominis saugumas ir gerovės ekonomika.
-Verslo sistemų ir inovacijų ekonominiai aspektai.
5. Šiaulių universitetas
- Darbo rinka ir socialinė gerovė.
- Finansinių sprendimų modeliavimas finansų sistemos tvarumo kontekste.
Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos disertacijos tematikos gali būti
rengiamos kelios disertacijos.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslininkų tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui reikia pateikti Disertacijos tematikos pristatymą.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 19 d. iki gegužės 10 d.

Doktorantų vadovų konkursas
Balandžio 19 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus1 bei
dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių
akademinėse atostogose).
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 19 d. iki gegužės 10 d.
Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV
- Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
- Prašymas dalyvauti konkurse
Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
Vytauto Didžiojo universitetas

Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

Mykolo Romerio universitetas

Didlaukio g. 55 (MRU LAB), 404 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo - Loreta Paukštytė, tel. (8 5) 271 4542
el. paštas paukstyte@mruni.eu.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetas

Arklių g. 18 - 303, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Ieva Daugėlaitė, tel. 8 5 212 3960
el.paštas ievdau@ism.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 10.00–15.00 val.

Šiaulių universitetas

Vilniaus g. 88, Šiauliai.
Kontaktinis asmuo – Rita Melienė, tel. (8 41) 59 58 21,
el. paštas doktorantura@cr.su.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų g. 11– 218, Akademija, Kauno raj.
Kontaktinis asmuo – Judita Černiauskienė, tel. (8 37) 75 22 54,
el. paštas judita.cerniauskiene@asu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki
gegužės 26 d.
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Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo,
patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 4.2 punkto reikalavimai.
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DISERTACIJOS TEMATIKOS PRISTATYMAS
2017-....-....
Kaunas
Tematikos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis

Tematikos aktualumas ir tarptautiškumas

Mokslinių tyrimų šioje tematikoje apžvalga

Galimos potemės (pildyti nebūtina)

Galimi vadovai (pildyti nebūtina)
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Mokslininko arba mokslinių
tyrimų grupės vadovo vardas ir pavardė
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Visas aprašas neturi viršyti dviejų puslapių.
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Parašas

