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Vytauto Didžiojo universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
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

Galimi vadovai
Doc. dr. Renata Legenzova
Doc. dr. Asta Gaigalienė

Ekonominių-socialinių ir gamtosauginių problemų vertinimas ir modeliavimas neapibrėžtumo ir elgsenos Prof. dr. Violeta Pukelienė
Doc. dr. Jonė Kalendienė
pokyčių kontekste
Doc. dr. Inga Maksvytienė
Assessment and modelling of economic-social and environmental problems in the context of
uncertainty and behavior changes

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

Makrofinansų, monetarinės, fiskalinės politikos ir globalių veiksnių ekonomikoje moksliniai tyrimai
Research on macro-finance, monetary, fiscal policy, and global factors in the economy

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
Automatika, mokymai ir darbo poliarizacija visoje Europoje
Automation, training, and job polarization throughout Europe

Prof. dr. Tadas Šarapovas

Prof. dr. Maik Huettinger

Šiaulių universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Finansinių sprendimų modeliavimas finansų sistemos tvarumo kontekste
Financial decisions modelling in the context of the financial system sustainability
Darbo rinka ir socialinė gerovė
Labor market and social welfare.

Galimi vadovai
Prof. dr. Diana Cibulskienė
Doc. dr. Mindaugas Butkus
Doc. dr. Lina Garšvienė
Prof. dr. Z. Tamašauskienė
Doc.dr. Kristina Matuzevičiūtė
Doc. dr. Daiva BeržinskienėJuozainienė

Mykolo Romerio universitetas
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Tarpusavio ryšiai tarp korupcijos ir gyvenimo kokybės
Nexus between corruption and quality of life

Galimi vadovai
Prof. dr. Ligita Gasparėnienė
Doc. dr. Rita Remeikienė

Žaliosios ekonomikos įtakos šalies ekonomikos augimui vertinimas
Evaluation of green economy influence on country’s economic growth

Prof. dr. Eglė Kazlauskienė

Naujų technologinių sprendimų įtaka ekonominiam saugumui
The impact of new technological solutions on economic security

Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė

Finansų tvarumo koncepcijos raiška gerovės ekonomikos kontekste
Financial sustainability concept in the context of the welfare economics

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis
Biomasės gamybos sektoriaus sukeliamų klimato kaitos padarinių internalizavimas taikant aplinkos
mokesčius ir subsidijas
Internalising the effects of climate change caused by the biomass production sector through
environmental taxes and subsidies

Galimi vadovai
Doc. dr. Daiva Makutėnienė,
Prof. dr. Astrida Miceikienė

Žiedinės bioekonomikos vertinimas darnumo požiūriu
Circular bioeconomy assessment based on sustainability approach

Prof. dr. Vlada Vitunskienė
Doc. dr. Daiva Makutėnienė,

Tvarus konkurencingumas žemės ūkyje
Sustainable competitiveness in agriculture

Prof. dr. Vlada Vitunskienė

Žemės ūkio, maisto prekių ir kitų finansų rinkų bei jų sąveikos pokyčiai darnaus vystymosi kontekste
Changes in agricultural, food commodities’ markets and other financial markets, and their relationship
Prof. dr. Vilija Aleknevičienė
in the context of sustainable development

