POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
„XXI a. iššūkiai jaunajam mokslininkui
politikos, vadybos ir viešojo administravimo srityse“
2013 m. birželio 6 d.
Konferencijos PROGRAMA
9:00 - 9:30
9:30 – 10:00

10:00 - 11:45

Dalyvių registracija
Konferencijos atidarymas,
bendradarbiavimo sutarties
tarp Politikos ir vadybos
fakulteto ir Lietuvos
moksleivių sąjungos
pasirašymas
Plenarinis posėdis.
Doktorantų pristatymai

I-414 aud. foje
Konferencijos dalyvius sveikins Politikos ir vadybos
dekanas doc. dr. Algirdas MONKEVIČIUS, Institutų
direktoriai, Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentas
Antanas MIKALAUSKAS, LMS revizijos narys
Vygintas EIDĖNAS.
Pirmininkauja: prof. dr. Vladimiras GRAŽULIS,
dr. Barbara STANKEVIČ

10:00 – 10:15

Rūta TAMOŠIŪNAITĖ "Mano kiemas - mano
sprendimas".

10:15 – 10:30

Ramojus REIMERIS "Kūrybinių klasterių valdymas
sumanios specializacijos sąlygomis".

10:30 – 10:45

Agata KATKONIENĖ ""Lankomosios priežiūros
darbuotojų požiūris į socialinių paslaugų namuose
teikimą".

10:45 – 11: 00

Gintarė PARAŽINSKAITĖ "IT inovacijos Lietuvos
viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdyme".

11:00 – 11:15

Marius URVIKIS „Inovacijos viešųjų paslaugų
teikime: pasaulinės tendencijos“.

11:15 – 11:30

Laura PAULAUSKIENĖ "Nacionalinio ir
savivaldybių lygmenų sinergija Lietuvos turizmo
valdymo sistemoje".

11:30 – 11:45

Renata URBONAITĖ „Verslo sektoriaus
suinteresuotųjų poveikio organizacijos vertes kūrimui
nustatymas“.

11:45 - 12:00

Ilona KOJELYTĖ „Sisteminis požiūris į žmogiškųjų
išteklių vadybos pokyčius multikultūrinės aplinkos
sąlygomis: Lietuvos viešasis sektorius ES kontekste“.

12:30 – 12:45
12:45 - 14:45

13:45 - 14:45
14:45 – 16:00

12:00 – 12:15

Simona ŠVAIKAUSKIENĖ „Priimtiniausio valdymo
modelio formavimas Lietuvos universitetuose".

12:15 – 12:30

Laimutis PAŠKEVIČIUS „Kompleksinis pacientų
saugos įvykių valdymas gerinant sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę".
Rūpinasi organizatoriai
Posėdį moderuoja: Benas BRUNALAS,
Aušra ŠILINSKYTĖ

Kavos pertraukėlė
Pirmas posėdis.
Magistrų pristatymai.
12:45 – 13:00

Marina KALAŠNIKOVA – VOLČEK “Stacionarių
paslaugų efektyvumo vertinimas Vilniaus universiteto
Onkologijos universitete“.

13:00 – 13:15

Inga LETINAUSKIENĖ "Dviratininkams draugiškų
apgyvendinimo įstaigų tinklo sukūrimo Pajūrio
dviračių trasoje perspektyvos“.

13:15 – 13:30

Tomas TUKAČIAUSKAS „Saugomų teritorijų ir
miškų ūkio valdymo suderinamumo analizė trijų
Lietuvos nacionalinių parkų pavyzdžiu“.

13:30 – 13:45

Vytautas VILYS „Audito reikšmė politinių partijų
finansavimo kontrolės sistemoje“.

Pietų pertrauka
Antras posėdis.
Magistrų pristatymai.
14:45 – 15:00

Nuo 16:45

Dainora BIELSKYTĖ „Sveikatos sistemos
visuomeninio finansavimo principas: teisumas“

15:00 – 15:15

Elžbieta MARKUCKIENĖ "Motyvavimo sistemos
sąsajos su darbuotojų lojalumu. Dviejų organizacijų
palyginimas"

15:15 – 15:30

Aleksandra KOROVINA „Organizacijos veiklos tipo
poveikis organizacinės kultūros formavimui
(Lyginamoji analizė pagal K.S. Cameron ir R.E.
Quinn metodologiją OCAI)“.

15:30 – 15:45

Roberta KEBLYTĖ „Į veiklos audito specialistų veiklą
nukreipta kompetencija, jos turinys ir pripažinimas
Europos aukščiausiose audito institucijose“.

15:45 – 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:45

Pietus dalyviai apmoka savarankiškai
Posėdį moderuoja: Monika SKARŽAUSKAITĖ

Kavos pertraukėle
Baigiamasis plenarinis
posėdis
Konferencijos dalyvių laisvos
diskusijos

Mielai kviečiame dalyvauti,
Konferencijos organizacinis Komitetas

Julija GUZEVIČIENĖ "X" banko darbuotojų
socializacijos proceso tyrimas“
Rūpinasi organizatoriai
Aptariami konferencijos rezultatai ir gairės ateičiai,
apdovanojami geriausias/ieji magistro baigiamasis/ieji
darbas/ai.

