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VADYBOS MOKSLO (03S) KRYPTIES
GALIMOS DISERTACIJŲ TEMATIKOS IR DOKTORANTŲ VADOVAI (2017 m.)

Vytauto Didžiojo universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Inovatyvūs marketingo sprendimai vertės vartotojams kūrimo kontekste
Innovative marketing decisions in the context of customer value creation
Balso už kadro reklamoje savybių integracijos modeliavimas

Doc. dr. Aušra Pažėraitė

Voice-Over characteristics' integration in the advertisement modelling
Vartotojų generuojamo turinio internetinėje erdvėje valdymas
Management of online consumer generated media

Prof. dr. Lina Pilelienė

Psichologinės paslaugų sektoriaus vartotojų pasitenkinimo priežastys ir pasekmės

Prof. dr. Lina Pilelienė

Galimi vadovai

Prof. dr. Arvydas Bakanauskas

Psychological antecedents and consequence of customer satisfaction in services sector

Mažų ir vidutinių įmonių vaidmens tiekimo grandinėse transformacijos ir jų poveikis verslo Doc. dr. Eglė Stonkutė
strategijoms ketvirtos pramonės revoliucijos eroje
The transformation of the role of small and medium size enterprises in the supply chain and its
implications for their business strategies under the fourth industrial revolution

Mykolo Romerio universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis

Galimi vadovai
Inovacinio vystymo politikos formavimo ir realizavimo mechanizmų analizė ir tobulinimas šalies (ūkio šakos) Prof. dr. Alvydas Baležentis
lygmenyje
Analysis and development of the mechanism for designing and implementation of the innovation development
policy in state (branch of economy) level

Valstybės (viešųjų) tarnybų kaita Europos Sąjungos šalyse narėse Europos administracinėse erdvės kontekste
Doc. dr. Mantas Bileišis
Development European Union member state civil (public) services in the context of the European administrative
space
Viešųjų ir privačių institucijų partnerystės koncepcijos taikymas reformuojant bendruomeninių paslaugų teikimo Doc. dr. Lukas Giriūnas
modelį savivaldybėse
Application of the concept of partnership between public and private institutions by reforming the model of
social services rendering in municipalities
Prof. dr. Vladimiras Gražulis
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas šiuolaikinėje organizacijoje
Modernization of human resource management in the contemporary organization
Organizacijų vystymo sistemų modeliavimas konkurencinės aplinkos sąlygomis
Modelling of organization dvelopment systems in the conditions of competitive environment
Viešojo sektoriaus organizacijų (sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros, sporto ir kt.) bei viešojo
administravimo sistemų valdymo tobulinimas)
The development and improvement of effective management models for health care system
Naujas Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriaus korupcijos prevencijos sistemos modelis tobulinant bei
integruojant teisinius ir valstybinius sprendimus
The new Lithuania health care sector corruption prevention system model on improvement and integrating the
law and management solutions
Kompleksinis viešojo sektoriaus organizacinių pokyčių valdymo pobūdis XX-XXI a. sandūroje
The complex character of public sector changes in the junction of XX-XXI age
Viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis
Developing public governance in the context of social transformations
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
Socialiai atsakingas švietimo valdymas
Socially responsible education management
Karjeros valdymo sistemų modeliavimas organizacijos vystymo kontekste
Modelling of career management systems in the context of organizational development
Vartojimo elgsenos transformacijos skaitmeninių technologijų poveikyje
The transformation of consumer behavior under the influence of digital technology
Dalijimosi ekonomikos vadybiniai modeliai ir jų socialinių techninių aspektų poveikis globaliai visuomenės
raidai
Management models of shared economy and its social-technical impact to global changes of society
Ekosisteminių paslaugų kartografavimas Lietuvos urbanizuotose vietovėse

Prof. dr. Vladimiras Gražulis
Prof. dr. Danguolė Jankauskienė

Prof. dr. Saulius Nefas

Prof. dr. Alvydas Raipa
Doc. dr. Andrius Stasiukynas
Prof. dr. Tadas Sudnickas

Doc. dr. Jolanta Urbanovič
Prof. dr. Andrius Valickas
Prof. dr. Rima Žitkienė
Prof. dr. Birutė Mikulskienė

Prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira

Mapping ecossystem services in Lithuanian urban areas
Elektroninio verslo tobulinimas ir plėtra
Improvement and development of electronic business
Elektroninės valdžios tobulinimas ir plėtra
Improvement and development of electronic governance

Aleksandro Stulginskio universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Agrarinio sektoriaus įmonių integruota žmogiškųjų išteklių vadyba
Sustainable development of human resources in agriculture sector
Žmogiškųjų išteklių vadyba kaip organizacijos klimato kontrolės veiksnys
Human recourse management as a factor for organization climate control
Skirtingų kartų dalyvavimas bendruomeninėse organizacijose. sprendžiant vietovės gyvybingumo problemas
Participation of different generation in community organizations activities solving area’s vitality problems
Socialinės verslininkystės raiška ir plėtros scenarijai kaimo vietovėse: Lietuvos atvejis
Expression and development scenarios of social entrepreneurship in rural areas: case of Lithuania
Žemės ūkio gamintojų organizacijų pažangių verslo sistemų modeliavimas ir tobulinimas
Modelling and development of advanced business systems of agricultural producers organizations
Kaimiškųjų regionų viešojo sektoriaus darbuotojų darbo efektyvumo ir motyvavimo sistemų tobulinimas
Improvement systems of rural regions in the public sector employees’ motivation and performance
Socialinės-etinės rinkodaros principų taikymas žemės ūkyje ir kaimo versluose
Social-ethical marketing principles in agriculture and rural businesses

Klaipėdos universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Lietuvos jūrų sektoriaus darnaus vystymosi raiška
Expression of sustainable development of Lithuanian maritime sector
Vadovavimo stiliaus įtaka organizacinei kultūrai
The influence of managerial style to organizational culture
Vadovavimas diegiant sėkmingus inovatyvius pokyčius organizacijose
Focus on leadership to implement a successful innovative changes in organizations
Naujo produkto kūrimas ir vystymas
New product development

Doc. dr. Tadas Limba
Doc. dr. Tadas Limba

Galimi vadovai
Prof. dr. Asta Raupelienė
Prof. dr. Sigitas Vaitkevičius
Prof. dr. Sigitas Vaitkevičius
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė
Doc. dr. Ilona Kiaušienė
Doc. dr. Jolita Greblikaite
Prof. dr. Jan Žukovskis
Prof. dr. Audrius Gargasas
Doc. dr. Lina Marcinkevičiūtė
Doc. dr. Vilma Tamulienė

Galimi vadovai
doc. dr. Violeta Valiulė
prof. dr. Ligita Šimanskienė
doc. dr. Erika Župerkienė
prof. dr. Ligita Šimanskienė
doc. dr. Erika Župerkienė
prof. dr. Rimantas Stašys
doc. dr. Algirdas Giedraitis

Šiaulių universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Strateginis procesų valdymas darnaus vystymosi sąlygomis
Strategic management of sustainable development of organizations
Lyderystė viešajame valdyme
Leadership in governance

Galimi vadovai
Prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
Doc. dr. Laima Liukinevičienė

