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Vytauto Didžiojo universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Inovatyvūs marketingo sprendimai vertės vartotojams kūrimo kontekste 

Innovative marketing decisions in the context of customer value creation 

Doc. dr. Aušra Pažėraitė 

Marketingo socialinėse medijose įtakos produkto pardavimams modeliavimas verslas-verslui sektoriuje 

Modeling an impact of social media marketing on product sales in B2B sector 

Prof. dr. Lina Pilelienė 

Darbuotojų įsitraukimo į organizacijų inicijuotų projektų vystymą didinimas 

Increasing employee engagement into organizational project development 

Doc. dr. Sonata Staniulienė 

Darnaus organizacijos vystymosi diegiant tvarias žmogiškųjų išteklių valdymo praktikas modeliavimas: 

darbdavio ženklo formavimas kaip neapibrėžtumo valdymo strategija 

Modelling sustainable organizational development by implementing viable human resource practices: 

employer branding for uncertainty management 

Doc. dr. Rita Bendaravičienė 

Organizacinio pasitikėjimo valdymas skirtingų darbuotojų kartų kontekste 

Management of organizational trust in the context of employees’ generational differences 

Prof. dr. Giedrius Jucevičius 

 

 

 

 

Mykolo Romerio universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

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 

 



Veiksmingų sveikatos priežiūros sistemos vadybos modelių kūrimas ir tobulinimas 

The development and improvement of effective management models for health care system 

Prof. dr. Danguolė Jankauskienė 

Elektroninio verslo tobulinimas ir plėtra 

Improvement and development of electronic business 

Prof. dr. Tadas Limba 

Elektroninės valdžios tobulinimas ir plėtra 

Improvement and development of electronic governance 

Prof. dr. Tadas Limba 

Viešojo valdymo sprendimų priėmimas ir visuomenės įtraukimas dirbtinio intelekto plėtros 

atžvilgiu  

Public administration decision-making and public participation in the evolution of artificial 

intelligence 

Prof. dr. Birutė Mikulskienė 

Viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas bei viešojo administravimo sistemų tobulinimas socialinių 

ekonominių pokyčių sąlygomis: funkcionali vietos bendruomenė miestuose 

Modernization of public sector management and improvement of public administration systems in the 

time of socio-economic changes: functional local community in cities 

Prof. dr. Saulius Nefas 

Ekosisteminės paslaugos 

Ecosystem Services 

Prof. dr. Paulo Alexandre da Silva 

Pereira 

Įgalinančios lyderystės ir tarpsektorinio bendradarbiavimo sąsajos plėtojant organizacijų socialinį 

atsparumą regionų socialinio tvarumo kontekste.  

The interface between enabling leadership and intersectoral collaboration for development of social 

resilience of organizations in the context of social sustainability of regions  
 

Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė 

Socialinės technologijos ir kolektyvinis intelektas  

Social technologies and collective intelligence 

Prof. dr. Aelita Skaržauskienė 

Viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis 

Developing public governance in the context of social transformations 

Doc. dr. Andrius Stasiukynas 

Organizacinės komunikacijos ir darbuotojų veiklos efektyvumo sąsajos. Lyginamoji viešojo ir 

privataus sektorių organizacijų lyginamoji analizė 

Relationship between organizational communication and job performance of employees. A comparative 

analysis of public and private sector organizations 

Prof. dr. Tadas Sudnickas 

Karjeros valdymo sistemų modeliavimas organizacijos vystymo kontekste 

Modelling of career management systems in the context of organizational development 

Prof. dr. Andrius Valickas 

Vartojimo elgsenos transformacijos skaitmeninių technologijų poveikyje  

The transformation of consumer behavior under the influence of digital technology 

Prof. dr. Rima Žitkienė 

 



 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Kaimiškų vietovių integruotas vystymas: vietos maisto sistemų organizavimas 

Integrated development of rural areas: organization of local food systems 

Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė  

Tvaraus vartojimo elgsena 

Sustainable consumption behavior 

Doc. dr. Aušra Rūtelionė 

Aukštos pridėtinės vertės bioverslų vystymas tarptautinėje rinkoje  

Development of high added value biobusiness at international markets 

Doc. dr. Jolita Greblikaitė 

Darnus bioekonomikos verslų organizacijų vystymas 

Sustainable development of bioeconomic business organizations 

Prof. dr. Audrius Gargasas 

Agrarinio sektoriaus organizacijų integruota žmogiškųjų išteklių vadyba 

Integrated development of human resources in agriculture sector 

Prof. dr. Asta Raupelienė 

 

 

 

Klaipėdos universitetas 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Socialinių inovacijų ir verslumo darni plėtra  

Sustainable development of social innovation and entrepreneurship 

prof. dr. Ligita Šimanskienė 

doc. dr. Erika Župerkienė 

Vadovavimas diegiant sėkmingus inovatyvius pokyčius organizacijose (Klaipėdos universitetas)  

Focus on leadership to implement a successful innovative change in organizations (Klaipėda 

University) 

prof. dr. Ligita Šimanskienė 

doc. dr. Erika Župerkienė 

Mokslinio inovacinio potencialo skatinimas verslo vystymui 

Promoting scientific innovative potential for business development 

doc. dr. Algirdas Giedraitis 

Organizacijų vystymosi kryptys valdant pokyčius 

Organizational developments directions for managing changes 

doc. dr. Algirdas Giedraitis 

Skaitmeninė kultūra 

The digital culture 

Prof. dr. Rimantas Stašys 

 

 

 

 

 



Šiaulių universitetas  

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Vadovavimo viešojo sektoriaus institucijai iššūkiai įgyvendinant viešąją politiką 

Management of public sector institutions challenges by implementing public policy 

prof. dr. Laima Liukinevičienė  

Strateginis atsakingo verslo valdymas  

Strategic management of responsible business 

prof. dr. Skaidrė Žičkienė 

Organizacijų valdymas besikeičiančioje visuomenėje 

Management of organizations in change society 

prof. dr. Diana Šaparnienė 

 


