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Bakalauro studijų studentams temos pagal specializaciją 

 

E-verslo ekonomika 

 

Temos pavadinimas Vadovas, jo el. pašto adresas 

1. Dalijimosi ekonomikos plėtros poveikis šalies ūkio raidai  

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

2. E verslo plėtrai aktualių kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimas  

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

3. E verslo plėtra    

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

4. Derybų organizavimas elektroniniame versle    

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

k.peleckis@vgtu.lt 

5. E-prekybos vertinimo modelis   

 

Doc. dr. Renata Činčikaitė 

renata.cincikaite@vgtu.lt 

6. Išmanaus miesto vertinimo modelis   

 

Doc. dr. Renata Činčikaitė 

renata.cincikaite@vgtu.lt 

7. Vartotojų elgsenos vertinimo modelis e-aplinkoje    

 

Doc. dr. Renata Činčikaitė 

renata.cincikaite@vgtu.lt 

8. E-verslo X įmonių konkurencingumo vertinimas klientų 

pasitenkinimo aspektu    

 

Doc. dr. Askoldas Podviezko 

askoldas.podviezko@vgtu.lt 

askoldas@gmail.com 

9. E-verslo plėtros įtakos XX šalių ekonomikai vertinimas   

 

Doc. dr. Askoldas Podviezko 

askoldas.podviezko@vgtu.lt 

askoldas@gmail.com 

10. E-verslo plėtrą sąlygojančių veiksnių X sektoriuje vertinimas    

 

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

11. Naujų technologijų diegimo e-versle poveikio jo produktyvumui 

vertinimas    

 

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

12. E-verslo sprendinių/inovacijų, skirtų verslo aplinkos gerinimui, 

vertinimas    

 

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

13. Skaitmeninės ekonomikos raidos tendencijos Lietuvoje    

 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė 

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

+370 615 99505 

14. Ryšių su klientais (CRM) valdymo tobulinimas įmonėje  

 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė 

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

+370 615 99505 
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Tarptautiniai ekonominiai ryšiai (anglų kalba) 

 

Temos pavadinimas Vadovas, jo el. pašto adresas 

1.  Development of economic relations in international business    

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

k.peleckis@vgtu.lt 

2. Influence of international capital on economic growth in X country    

Doc. dr. Askoldas Podviezko 

askoldas.podviezko@vgtu.lt 

askoldas@gmail.com 

3. Influence of export for company's productivity development  

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

mindaugas.butkus@vgtu.lt 

4. International trade in the context of EU countries  

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė 

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt 

5. Foreign investments in the selected countries    

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė 

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt 

 

 

Magistro studijų studentams temos pagal specializaciją 

 

Globali ekonomika 

 

 

Temos pavadinimas Vadovas, jo el. pašto adresas 

1. Pasaulinių migracijos tendencijų poveikio vertinimas Lietuvos 

socialinei ir ekonominei raidai    

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

2. IT sektoriaus plėtros poveikis situacijai darbo rinkoje    

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

3. ,,X" veiklos (verslo, ekonominės veiklos, gamybos, paslaugų) 

plėtra ekonomikos globalizacijos sąlygomis    

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas 

borisas.melnikas@vgtu.lt 

4. Šiaurės šalių ekonomikos globalizacijos problemos    

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

k.peleckis@vgtu.lt 

5. E-prekybos vertinimas skaitmeninės ekonomikos kontekste                                                                                                                

Doc. dr. Renata Činčikaitė      

renata.cincikaite@vgtu.lt 

6. Miesto ekonominio atvirumo vertinimas                                                                                         

Doc. dr. Renata Činčikaitė 

renata.cincikaite@vgtu.lt 

7. Globalizacijos (ekonominės, socialinės, politinės) poveikis 

ekonomikos augimui                       

Doc. dr. Mindaugas Butkus       

mindaugas.butkus@vgtu.lt 

8. Globalizacijos (ekonominės, socialinės politinės) poveikis darbo 

rinkai (darbo našumui, užimtumui, nedarbui)   

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

mindaugas.butkus@vgtu.lt 

9. Pasaulio regionų ekonomikų augimas struktūrinių pokyčių 

kontekste                             

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė  

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt                           

10. Žmogiškasis kapitalas ir ekonomikos plėtra globaliame kontekste                                                              

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė     

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt                                                         

11. Pasaulio ekonomikų konvergencija ir ją lemiantys veiksniai                                                

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė 

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt 

12. BRIC šalių plėtros perspektyvos                                                                                                                                                

Doc. dr. Agnė Šimelytė      

agne.simelyte@vgtu.lt                                                                                                                                        

13.  Tiesioginių užsienio investicijų srautų poveikis sparčiai kylančių 

ekonomikos šalių perkamajai galiai 

Doc. dr. Agnė Šimelytė    

agne.simelyte@vgtu.lt 



14. Migracijos tendencijų tyrimas globaliame kontekste                                                                               

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt                        

15. Saulės energetikos plėtros galimybės globaliame kontekste                                                                                                

Doc. dr. Agnė Šimelytė     

agne.simelyte@vgtu.lt                                                                                         

16. Tiesioginės užsienio investicijos plėtojant ekonomiką „X“ 

regione                              

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt                     

17. Internacionalizacijos procesai plėtojant „X“ verslo sektorių                                        

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

18. Globalizacijos įtaka ekonominei plėtrai ir pajamų nelygybei                                               

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė   

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt                                      

19. X regiono eksporto konkurencingumas ir jų lemiančių veiksnių 

vertinimas                                 

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė  

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt                            

20. Valstybinės politikos, remiančios vidutinių ir aukštųjų 

technologijų įmonių veiklos plėtrą užsienio rinkose, 

vertinimas                  

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė    

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt     

21. Tinklo (Network) ekonomikos plėtros galimybės                                                                                             

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė     

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

+370 615 99505                                                                                           

22. “Laimės“ ekonomikos plėtros galimybės                                                                                        

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė       

egle.kazlauskiene@vgtu.lt     

+370 615 99505                                                                             

23. Mėlynosios ekonomikos plėtros galimybės   

Prof. dr. Daiva Jurevičienė       

daiva.jureviciene@vgtu.lt                                                                       

24. Žaliosios (eco) ekonomikos plėtros galimybės                                           

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė  

egle.kazlauskiene@vgtu.lt    

+370 615 99505                                                           

25. Mokestinė elgsena globalioje ekonomikoje                        

Doc. dr. Egidijus Bikas   

egidijus.bikas@vgtu.lt     

egidijusvln@gmail.com                                 

26. Prekybos liberalizavimo įtaka šalies X ekonomikai                                                                  

Doc. dr. Askoldas Podviezko    

askoldas.podviezko@vgtu.lt  

askoldas@gmail.com                                                             

27. Tarptautinio kapitalo įtaka besivystančioms rinkoms                                                                                                         

Doc. dr. Agnė Šimelytė      

agne.simelyte@vgtu.lt                                                                                                     

28. Amerikanizacijos poveikis ekonomikos augimui                                                                                                           

Doc. dr. Agnė Šimelytė         

agne.simelyte@vgtu.lt     
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