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Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Finansinių santykių tyrimai ir jų pokyčių modeliavimas makro ir mikro lygmenyje 

Investigation of financial relationships and modeling of their changes at macro and micro levels  

 

Prof. dr. Kristina  Levišauskaitė  

Finansų sistemos tyrimai ir jų pokyčių modeliavimas makro ir instituciniu lygmeniu inovacijų kontekste 

Financial system research and modelling of its changes on macro and institutional level in the context of 

innovations 

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė 

Ekonominiai-socialiniai pokyčiai ir ekonominės politikos modeliavimas  

Modelling of economic-social changes and economic policy 

Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka 

Prof. dr. Violeta Pukelienė 

Doc. dr. Mindaugas Dapkus 

Pažangaus ekonomikos augimo moksliniai tyrimai ir eksperimentai 

Research and experiments on the smart economic growth 

Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka 

Prof. dr. Violeta Pukelienė 

Doc. dr. Mindaugas Dapkus 

 
 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Struktūrinės mikroekonomikos, rinkos dalyvių elgsenos ir reguliavimo moksliniai tyrimai 

Research of structural microeconomics, market participant behavior and regulation 

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė  

Doc. dr. Mihnea Constantinescu 

Organizacijų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo tyrimai; Tarptautinis verslas ir prekyba 

Research on organisation efficiency and competitiveness; International business and trade 

Doc. dr. Tadas Šarapovas 

 

 

 



Šiaulių universitetas  

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Finansinių sprendimų modeliavimas finansų sistemos tvarumo kontekste 

Financial decisions modelling in the context of the financial system sustainability 

Prof. dr. Diana Cibulskienė 

Doc. dr. Dalia Rudytė 

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

Socialinių-ekonominių procesų modeliavimas gerovės užtikrinimo kontekste 

Modelling socio-economic processes in the context of social well-being 

Doc. dr. Janina Šeputienė 

Doc. dr. Rasa Balvočiūtė 

Prof. dr. Zita Tamašauskienė 

Doc. dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė 

 

Mykolo Romerio universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Ekonominis saugumas ir gerovės ekonomika  

Economic security and wellbeing economy 

Prof. hab. dr. Ona Gražina Rakauskienė 

 

Finansinio saugumo koncepcijos raiška finansų sektoriaus globalizacijos kontekste 

Financial security concept in the context of financial sector globalization 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

Prof. dr. Aleksandra Lezgovko  

Paslaugų sektoriaus įtakos ekonomikos augimui tyrimai 

Research of services sector influence on economic growth  

Prof. hab. dr. Žaneta Simanavičienė 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Ekonominio saugumo įtakos ekonomikos augimui tyrimai 
Research of economic security influence on economic growth 

 

Prof. dr. Gintaras Černius 

Prof. hab. dr. Žaneta Simanavičienė 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Eglė Kazlauskienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Prof. dr. Ligita Gasparėnienė 

Doc. dr. Rita Remeikienė 

Doc. dr. Gintarė Giriūnienė 

Doc. dr. Jekaterina Kartašova 

Doc. dr. Askoldas Podviezko 

Doc. dr. Liucija Birškytė 

Šešėlinės ekonomikos įtakos ekonomikos augimui tyrimai 

Research of shadow economy influence on economic growth  

Prof. dr. Ligita Gasparėnienė 

Doc. Dr. Rita Remeikienė 

 



 

Aleksandro  Stulginskio universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Kaimiškųjų savivaldybių finansavimo savarankiškumo didinimo modeliavimas 

Simulation of rural municipalities’ financial independence increasing 

Prof. dr. Astrida Miceikienė 

Doc. dr. Vida Čiulevičienė 

Žaliasis augimas ir jo vertinimas 

Green growth and its evaluation 

Prof. dr. Vlada Vitunskienė 

Doc. dr. Daiva Makutėnienė 

Doc. dr. Bernardas Vaznonis 

Žemės ūkio verslo finansinės ir mokesčių apskaitos harmonizavimo sprendimų modeliavimas 

Modelling of harmonization solutions for financial and tax accounting at agricultural business organizations 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė 

Prof dr. Danutė Zinkevičienė 

Prof. dr. Astrida Miceikienė 

 

Žemės ūkio ir maisto prekių rinkų ir jų sąveikų su kitomis finansų rinkomis tyrimai 

Research of agricultural and food commodities’ markets and their interactions with other financial markets 

Prof. dr.  Vilija Aleknevičienė 

Doc. dr. Daiva Makutėnienė 
 


