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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
Vadybiniai sprendimai grupinės sinergijos efekto didinimui, mažinant socialinio dykinėjimo, kaip
tarpasmeninių santykių destrukcijos, nuostolius verslo organizacijose
Managerial solutions to increase the effect of group synergy by reducing the losses of social loafing as
destruction of interpersonal relationships in business organizations
„Marketingo su leidimu“ kampanijų įgyvendinimas skaitmeninėje erdvėje
Implementation of “Permission marketing” campaigns in digital media
Organizacinio pasitikėjimo valdymas skirtingų darbuotojų kartų kontekste

Galimi vadovai
Doc. dr. Aušra Pažėraitė
Prof. dr. Jolita Vveinhardt

Prof. dr. Lina Pilelienė
Prof. dr. Giedrius Jucevičius

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

Socialinės medijos poveikis organizacijos veiklos rezultatams ir valdymo praktikose
The impact of social media on organizational performance and management practices

Mykolo Romerio universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
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. Vladislav V. Fomin

Galimi vadovai

Prof. dr. Alvydas Baležentis

Valstybės (viešųjų) tarnybų kaita Europos Sąjungos šalyse narėse Europos administracinėse erdvės
kontekste
Development of European Union Member State Civil (Public) Services in the context of the European
administrative space
Socialinio dialogo raiška sporto sektoriuje viešojo ir privataus intereso kontekste
The phenomenon of social dialog in sports sector in the context of public and private partnership
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 development systems in the conditions of competitive environment
Gyventojų įsitraukimą į viešųjų paslaugų teikimą (koprodukciją) sąlygojančių veiksnių ir
koprodukcijos veiksmingumo tyrimas
Research on factors of citizens’ engagement in public service delivery (co-production) and the coproduction effectiveness
Elektroninio verslo tobulinimas ir plėtra
Improvement and Development of Electronic Business
Elektroninės valdžios tobulinimas ir plėtra
Improvement and development of electronic governance
Lietuvos aplinkos apsaugos valdymo sistemų modernizavimo analizė ir vertinimas
An analysis and evaluation of modernization of Lithuanian environmental governance system
Veiklos valdymas: vadybos sistemų integralumo didinimas tvariai šalies ir organizacijų plėtrai
Performance management: better management systems integrity for sustainable country and
organizations development.
Verte grįstų viešųjų pirkimų metodologija siekiant darnios sveikatos technologijų plėtros
Methodology for value based public procurement for sustainable health care technology development

Prof. dr. Mantas Bileišis

Viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas: funkcionali vietos bendruomenė miestuose
Modernization of Public Sector Management: functional local community in cities.
Vadybos procesų optimizavimas taikant kombinuotus (integruotus) sprendimus masiniam paslaugų
individualizavimui
Optimization of management process by implementing hybrid (integrated) methods for individual
customization of mass services.
Tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtra naujajam viešajam valdymui: subalansuoto asocijuotų interesų
įgalinimo agrariniame sektoriuje modeliavimas

Prof. dr. Saulius Nefas

Prof. dr. Vilma Čingienė
Prof. dr. Vladimiras Gražulis
Prof. dr. Vladimiras Gražulis
Doc. dr. Dangis Gudelis

Prof. dr. Tadas Limba
Prof. dr. Tadas Limba
Prof. dr. Pranas Mierauskas
Prof. dr. Birutė Mikulskienė
Prof. dr. Birutė Mikulskienė

Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė

Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė

Broadening inter-sectoral collaboration for well performing governance: modelling of associated
stakeholder balanced empowerment in the sector of agriculture
Kolektyvinio intelekto vystymas tinklo visuomenėje
Developing collective intelligence in networked society
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.
Karjeros valdymo sistemų modeliavimas organizacijos vystymo kontekste
Modelling of career management systems in the context of organizational development
IKT grįstos inovacijos organizacijų komunikacijoje ir vadyboje
ICT-based innovations in organizational communication and management
Paslaugų vartojimo elgsenos transformacijos technologijų poveikyje
The transformation of consumer behavior in services under the influence of technology

Aleksandro Stulginskio universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Kaimiškųjų vietovių integruotas vystymasis: teminiai kaimai
Integrated development of rural areas: thematic villages
Socialinio verslo plėtros prielaidos ir galimybes smulkiose ir vidutinėse įmonėse
Preconditions and possibilities of social entrepreneurship development in small and medium sized
enterprise

Klaipėdos universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Lietuvos jūrų sektoriaus darnaus vystymosi raiška
Expression of sustainable development of Lithuanian maritime sector

Prof. dr. Aelita Skaržauskienė
Prof. dr. Vainius Smalskys
Doc. dr. Andrius Stasiukynas
Prof. dr. Tadas Sudnickas

Prof. dr. Andrius Valickas
Doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė
Prof. dr. Rima Žitkienė

Galimi vadovai
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė
Doc. dr. Jolita Greblikaite

Galimi vadovai
doc. dr. Violeta Valiulė

Personalizacijos vertybėmis ir principais grįstas paslaugų teikimas
Service provision grounded by personalization values and principles
Vadovavimo stiliaus įtaka organizacinei kultūrai
The influence of managerial style to organizational culture
Mokslo ir verslo bendradarbiavimas vystant inovacinę veiklą
Science and business cooperation in developing innovative activities
Inovatyvūs valdymo sprendimai Baltijos jūros regiono organizacijose
Innovative management solutions in the Baltic Sea region organizations
Šiaulių universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Strateginis procesų valdymas darnaus vystymosi sąlygomis
Strategic management of sustainable development of organizations
Strateginis atsakingo verslo valdymas
Strategic management of responsible business
Organizacijų valdymas besikeičiančioje visuomenėje
Management of organizations in change society
Vadovavimas darbuotojams privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose: į kontekstą orientuotos
prieigos
Leadership in private and public sector organizations: context-oriented approaches

prof. dr. Ligita Šimanskienė
doc. dr. Erika Župerkienė
prof. dr. Ligita Šimanskienė
doc. dr. Erika Župerkienė
doc. dr. Algirdas Giedraitis
Prof. dr. Rimantas Stašys

Galimi vadovai
prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
prof. dr. Skaidrė Žičkienė
prof. dr. Diana Šaparnienė
Dr. habil. Irma Rybnikova

