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Nr. Disertantas Disertacijos tema Mokslo kryptis Mokslinis vadovas Padalinys 
Disertacijos 

gynimo data 

1. Vilma Miglinė
„Veiksmingas psichologinės pagalbos valdymas 

ekstremaliųjų situacijų atveju“
Vadyba S 003

prof. dr. Birutė Mikulskienė (2018–2019 

m.); prof. dr. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė 

(2015–2018 m.)

Lyderystės ir strateginio 

valdymo institutas
2020-01-16

2. Vaida Jurgilė

„Grindžiamoji tarpkultūrinio mokymosi 

„spiralės“ teorija: lietuvių studentų mokymosi 

patirtis“ 

Edukologija S 007

prof. dr. Valdonė Indrašienė; mokslinė 

konsultantė prof. habil. dr. Vilma 

Žydžiūnaitė

Edukologijos ir 

socialinio darbo 

institutas

2020-03-10

3. Nadežda Kučaidze

„Aukštojo mokslo studijų finansavimo modelių ir 

jų įtakos studijų prieinamumui vertinimas 

Europos Sąjungos valstybėse“

Ekonomika S 004

prof. dr. Irena Mačerinskienė 

(2014–2019 m.); prof. dr. Gediminas 

Davulis (2013–2014 m.) 

Ekonomikos ir verslo 

fakultetas
2020-05-08

4. Eglė Atutienė
„Verslo ginčų mediacija: teoriniai pagrindai ir 

taikymo ypatumai“
Teisė S 001

doc. dr. Natalija Kaminskienė 

(2016–2019 m.); doc. dr. Rokas Uscila 

(2011–2016 m.)

Privatinės teisės 

institutas
2020-05-13

5. Lina Jovarauskaitė

„Paauglių ir jų tėvų/globėjų psichologiniai ir 

sociodemografiniai geriamojo vandens 

buteliuose vartojimo veiksniai išsamus elgesio 

determinacijos modelio kontekste“

Psichologija S 006

prof. dr. Rita Žukauskienė (2017–2019 

m.); prof. dr. Aistė Diržytė (2015–2017 

m.)

Psichologijos institutas 2020-05-22

6. Eglė Selevičienė

„Effectiveness and Acceptance of Web 2.0 

Technologies in the Studies of English for 

Specific Purposes in Higher Education“ (liet. k. 

„Antrosios kartos saityno technologijos 

profesinės anglų kalbos aukštojo mokslo 

studijose: efektyvumas ir priėmimas“)

Edukologija S 007
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė; mokslinė 

konsultantė prof. dr. Jolita Šliogerienė

Edukologijos ir 

socialinio darbo 

institutas

2020-05-29

7.
Sergei Kornilov 

(eksternu)

„Assessing organizational efficiency under 

macroeconomic uncertainty in decision support 

systems: ensemble methods in machine learning 

with two-stage nonparametric efficiency 

models“ (liet. k. „Sistemų, padedančių priimti 

sprendimus, organizacinio efektyvumo 

vertinimas esant makroekonominiam 

neapibrėžtumui: apibendrinti mokymosi metodų 

algoritmai taikant dviejų pakopų 

neparametrinius efektyvumo modelius“)

Ekonomika S 004 prof. dr. Asta Vasiliauskaitė
Ekonomikos ir verslo 

fakultetas
2020-06-30
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8. Simas Grigonis

„Jurisdictional Interaction between the CJEU and 

International Dispute Settlement Bodies: EU Law 

Perspective“ (liet. k. „ESTT ir tarptautinių ginčų 

sprendimo institucijų jurisdikcijų sąveika: ES 

teisės perspektyva“)

Teisė S 001 prof. dr. Regina Valutytė

Tarptautinės ir Europos 

Sąjungos teisės 

institutas

2020-07-30

9.
Žydrūnas Plytnikas

(eksternu)
„Viešųjų pirkimų kontrolės modelis Lietuvoje“ Teisė S 001 prof. dr. Agnė Tvaronavičienė

Viešosios teisės 

institutas
2020-08-27

10. Oksana Smirnova

„Frame-based approach to the EU financial 

terms with the nominal base risk/risque/rizika in 

English, French and Lithuanian“ (liet. k. 

„Konceptualiųjų freimų taikymas ES finansų 

srities anglų, prancūzų ir lietuvių kalbų terminų 

su pagrindiniu daiktavardiniu dėmeniu risk / 

risque  / rizika analizei“)

Filologija H 004 prof. dr. Sigita Rackevičienė
Humanitarinių mokslų 

institutas
2020-09-04

11. Lina Volodzkienė
„Ekonominės nelygybės poveikio socialinei 

ekonominei pažangai vertinimas ES šalyse“
Ekonomika S 004 prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė

Verslo ir ekonomikos 

institutas (buv. 

Ekonomikos ir verslo 

fakultetas)

2020-10-28

12. Marjan Masoodi

„Metacognitive Awareness in University Studies: 

the Comparative Study of Lithuanian and Iranian 

Cases“ (liet. k. „Metakognityvus sąmoningumas 

universitetinėse studijose: lyginamoji Lietuvos ir 

Irano studija“)

Edukologija S 007

doc. dr. Tomas Butvilas (2019–2020 m.); 

prof. dr. Jolita Šliogerienė (2015–2019 

m.)

Edukologijos ir 

socialinio darbo 

institutas

2020-10-30

13. Jolita Miliuvienė
„Soft law  įtaka konstitucinės jurisprudencijos 

raidai“
Teisė S 001 prof. dr. Gediminas Mesonis

Viešosios teisės 

institutas
2020-12-07

14. Živilė Glaveckaitė
„Startuolių vystymasis ankstyvojoje stadijoje: 

kritinių sėkmės veiksnių perspektyva“
Vadyba S 003 prof. dr. Aelita Skaržauskienė Komunikacijos institutas 2020-12-09

15. Ugnė Dūdė
„Išorveiklos paskatų poveikis paslaugų įmonių 

tinklaveikai“
Vadyba S 003 prof. dr. Rima Žitkienė

Verslo ir ekonomikos 

institutas (buv. 

Ekonomikos ir verslo 

fakultetas)

2020-12-11
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16. Karolis Kurapka
„Specialių žinių panaudojimas 

administraciniame procese“
Teisė S 001 prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Viešosios teisės 

institutas
2020-12-11

17. Janina Čižikienė
„Vadovų lyderystė pasirenkant diegti Europos 

socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą“
Vadyba S 003 prof. dr. Vladimiras Gražulis

Lyderystės ir strateginio 

valdymo institutas
2020-12-18

18. Elena Valionienė

„Jūrų transporto sektoriaus patrauklumo 

vertinimas teorinio jūrų uosto valdymo modelio 

pagrindu“

Vadyba S 003 doc. dr. Aleksandras Patapas
Viešojo administravimo 

institutas
2020-12-18

19. Sigutė Stankevičiūtė 

„Asmens duomenų rinkimo elektroninėje 

erdvėje teisėsaugos ir žvalgybos tikslais 

reglamentavimas“

Teisė S 001 prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka
Baudžiamosios teisės ir 

proceso institutas
2020-12-21


