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Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Finansų sistemos ir jos pokyčių globalioje aplinkoje tyrimai makro ir mikro lygmenyje 

Investigation of financial system and its changes in global environment on macro and micro levels  

 

Doc. dr. Renata Legenzova 

Ekonominiai-socialiniai pokyčiai ir ekonominės politikos modeliavimas  

Modelling of economic-social changes and economic policy 

Prof. dr. Violeta Pukelienė 

Prof. dr. Mindaugas Dapkus 

Doc. dr. Jonė Kalendienė 

Pažangaus ekonomikos augimo moksliniai tyrimai ir eksperimentai: istorija ir dabartis 

Research and experiments on the smart economic growth in the context of history 

Prof. dr. Mindaugas Dapkus 

Doc. dr. Inga Maksvytienė 

 
 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Struktūrinės mikroekonomikos, rinkos dalyvių elgsenos ir reguliavimo moksliniai tyrimai 

Structural microeconomics, market participant behavior and regulation research 

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė  

 

Organizacijų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo tyrimai; Tarptautinis verslas ir prekyba; Monetarinės 

politikos efektai; Fiskalinės politikos efektai 

Research on organisation efficiency and competitiveness; International business and trade; Effects of monetary 

policy; Effects of fiscal policy 

Prof. dr. Tadas Šarapovas 

Mokesčių politika ir jos poveikis nelygybei, prekybos politikai, klimato kaitai, skaitmeninei ekonomikai.   

Taxation policy and its impact on issues such as: inequality, trade policy, climate change, digital economy 

Doc. Dr. Maik Huettinger 

 

 

 

 



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. Lina Garšvienė 

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

Darbo rinka ir socialinė gerovė 

Labor market and social welfare 

Prof. dr. Zita Tamašauskienė 

Doc. dr. Janina Šeputienė 

Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė 

 

 

Mykolo Romerio universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Ekonominis saugumas ir gerovės ekonomika  

Economic security and wellbeing economy 

Prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė 

 

Kriptovaliutų rinkų plėtros poveikio ES šalių finansų sistemos stabilumui vertinimas. 

Evaluation of Cryptocurrency Market Growth Impact on EU Financial System Stability 

Prof. dr. Gintaras Černius 

Prof. dr. Gintarė Giriūnienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

Finansų sistemos stabilumo poveikio šalių ekonomikos augimui vertinimas 

Evaluation of the influence of financial stability on country‘s economic growth 

Prof. dr. Gintaras Černius 

Prof. dr. Gintarė Giriūnienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

Ekonominio saugumo įtakos šalies ekonomikos augimui vertinimas 

Evaluation of economic security influence on country’s economic growth 

 

Prof. dr. Gintaras Černius 

Prof. dr. Gintarė Giriūnienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Doc. dr. Žaneta Karazijienė 

Prof. dr. Eglė Kazlauskienė 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

Šešėlinės ekonomikos poveikio ES šalių ekonomikos augimui vertinimas 

Evaluation on the impact of shadow economy on the economy growth of the EU state members 

Doc. dr. Rita Remeikienė 



 

 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Aplinkos apsaugos subsidijų ekonominio ir aplinkosauginio veiksmingumo integruotas vertinimas 

Integrated assessment of environmental and economic effectiveness of the environmental subsidies 

Prof. dr. Astrida Miceikienė 

Doc. dr. Daiva Makutėnienė 

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

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

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė 

 

Tvarus konkurencingumas žemės ūkyje 

Sustainable competitiveness in agriculture 
Prof. dr. Vlada Vitunskienė 

Bioekonomikos vertinimas tvarumo požiūriu 

Bioeconomy assessment based on sustainability approach 

Prof. dr. Vlada Vitunskienė 

Doc. dr. Daiva Makutėnienė 

 

Mokesčių sistemos struktūrinės pertvarkos scenarijų modeliavimas dėl Ketvirtosios pramonės revoliucijos 

sukeliamų padarinių (bioekonomikos atvejis) 

Modelling of structural restructuring scenarios of tax systems on consequences of the Fourth Industrial Revolution 

(case of bioeconomy) 

Prof. dr. Astrida Miceikienė 

Doc. dr. Daiva Makutėnienė 

 


