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Nr. Disertantas Disertacijos tema Mokslo kryptis Mokslinis vadovas Padalinys 
Disertacijos 

gynimo data 

1 Monika Mačiulienė 

„Modelling co-creative ecosystem in the 

context of technological development“ (liet. k. 

„Bendrakūros ekosistemos modeliavimas 

technologinės pažangos kontekste“)

Vadyba 03S

prof. dr. Birutė Mikulskienė; 

mokslinis konsultantas doc. dr. Dap 

Hartmann

Vadybos institutas 2018-02-09

2 Juozas Valčiukas
„Islamic Law: A Question of Adaptability" (liet. 

k. „Islamo teisė: adaptyvumo klausimas")
Teisė 01S prof. dr. Justinas Žilinskas

Viešosios teisės 

institutas
2018-03-23

3
Gerda Štaraitė-

Barsulienė

„Mediacijos notaro veikloje taikymo galimybės 

ir teisinio reguliavimo Lietuvoje tobulinimo 

kryptys"

Teisė 01S doc. dr. Natalija Kaminskienė
Privatinės teisės 

institutas
2018-04-06

4
Tomas 

Mendelsonas

„Institucinių sektorių skolų poveikio šalies 

finansiniam stabilumui vertinimas Europos 

Sąjungos valstybėse“

Ekonomika 04S prof. dr. Eduardas Freitakas Finansų institutas 2018-04-06

5
Kristina 

Ambrazevičiūtė

„Vyresnio amžiaus žmonių teisės į darbą 

įgyvendinimas visuomenės senėjimo 

sąlygomis"

Teisė 01S
prof. dr. Ingrida Mačernytė-

Panomariovienė

Privatinės teisės 

institutas
2018-04-12

6 Rūta Tamošiūnaitė

„Socialinių technologijų taikymo galimybės 

gyventojų dalyvavimui viešojo valdymo 

sprendimų priėmimo procesuose“

Vadyba 03S

prof. dr. Alvydas Baležentis; 

mokslinė konsultantė prof. dr. 

Aelita Skaržauskienė

Vadybos institutas 2018-06-01

7
Agnė Margevičiūtė 

(eksternu)

„Problematic aspects of ensuring the right to 

safe environment of the learner: case of 

bullying at school“ (liet. k. „Mokinio teisės į 

saugumą užtikrinimo probleminiai aspektai: 

patyčių mokykloje atvejis“)

Teisė 01S prof. dr. Birutė Pranevičienė Teisės katedra 2018-06-18

8 Viktor Kozlovskij

„Ekonominės ir socialinės sanglaudos ir jos 

sąsajų su ekonomikos augimu vertinimas 

Europos Sąjungoje"

Ekonomika 04S
prof. habil. dr. Ona Gražina 

Rakauskienė
Ekonomikos institutas 2018-06-19



 2018 m. MRU apgintos daktaro disertacijos 

9

Yaroslava 

Levchenko 

(eksternu)

„Assessing and ensuring enterprise investment 

attractiveness in the context of regional 

development“ (liet. k. „Įmonės investavimo 

patrauklumo vertinimas ir užtikrinimas 

regioninio vystymosi kontekste“)

Ekonomika 04S prof. dr. Asta Vasiliauskaitė Finansų institutas 2018-06-22

10
Viktorija 

Mažeikienė

„Media literacy in higher education“ (liet. k. 

„Medijų raštingumas aukštajame moksle“)
Edukologija 07S doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė

Edukologijos ir 

socialinio darbo 

institutas

2018-06-22

11 Arvydas Budnikas
„Ieškinys dėl neveikimo Europos Sąjungos 

Teisingumo Teisme“
Teisė 01S doc. dr. Inga Daukšienė

Tarptautinės ir 

Europos Sąjungos 

teisės institutas

2018-09-14

12 Marius Kalinauskas
„Studentų įsitraukimo į žaidybinimu grįstas 

studijas raiška“
Edukologija 07S prof. dr. Irena Žemaitaitytė

Edukologijos ir 

socialinio darbo 

institutas

2018-09-28

13 Andrius Balčiūnas
„Informacijos srautų poveikio valiutų kursų 

pokyčiams vertinimas“
Ekonomika 04S prof. dr.  Irena Mačerinskienė

Ekonomikos ir verslo 

fakultetas
2018-11-08

14 Mindaugas Deksnys

„Organizational agility in high growth 

companies” (liet. k. „Organizacijos judrumas 

sparčiai augančiose įmonėse“)

Vadyba 03S prof. dr. Rima Žitkienė
Ekonomikos ir verslo 

fakultetas
2018-11-09

15 Ilma Daubarienė

„Actio Pauliana  instituto taikymo 

komerciniuose sutartiniuose santykiuose 

probleminiai aspektai“ 

Teisė 01S

doc. dr. Lina Novikovienė 

(2017–2018 m.); prof. dr. Egidijus 

Baranauskas (2011–2016 m.)

Privatinės teisės 

institutas
2018-12-13

16 Aušra Šukvietienė

„Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo 

dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas 

Lietuvos savivaldybėse“

Vadyba 03S prof. dr. Vainius Smalskys 

Viešojo 

administravimo 

institutas 

2018-12-14

17 Laura Gudelytė
„Integruotas verslo klasterių veiklos 

efektyvumo valdymas“ 
Vadyba 03S prof. dr. Aelita Skaržauskienė

Komunikacijos 

institutas
2018-12-18


