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STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidiniuose

Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė, Alina; Vyšniauskas, Povilas. Hunting for sustainable investment
return in global financial markets // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" :
selected  papers.  May  15-16,  2014.  Vilnius  :  Technika,  2014.  ISBN  9786094576522.  p.  858-866.  DOI:
10.3846/bm.2014.103. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
[M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,333]
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Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

<vėluojanti> Vyšniauskas,  Povilas;  Rutkauskas,  Aleksandras Vytautas.  Performance evaluation of investment
(mutual) funds // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627.
2014, Vol. 15, no. 4, p. 398-407. DOI: 10.3846/btp.2014.421. [Scopus; Business Source Complete; ICONDA]
[M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,500]
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Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

Kvietkauskienė, Alina; Vyšniauskas, Povilas. Tvarios grąžos užtikrinimas - vienas iš ekonomikos konkurencingumo
skatinimo veiksnių // Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės
politikos studijos : mokslinių straipsnių rinkinys (XII) = Economics and policy of education: investing and education
proficiency : Economic and social policy studies : collection of scientific articles (XII) / Lietuvos edukologijos
universitetas,  Socialinės  edukacijos  fakultetas,  Ekonomikos  ir  verslumo ugdymo katedra.  Vilnius  :  Lietuvos
edukologijos  universiteto  leidykla,  2016.  ISBN 9786094710780.  p.  80-97.  [M.kr.:  04S]  [Aut.  ind.:  0,500]
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Konferencijų pranešimų medžiagoje

Vyšniauskas, Povilas; Stasytytė, Viktorija. The analysis of mutual funds’ performance in Lithuanian financial market
// Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12
May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius : VGTU Press. eISSN 2029-
7963. 2017, p. 1-8. DOI: 10.3846/cbme.2017.063. [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,500]
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Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Kvietkauskienė, Alina; Vyšniauskas, Povilas. Tvari investicijų grąža finansų
rinkose – svarus asmeninių ir  šalies finansų sistemos efektyvumo veiksnys //  Lietuvos ekonomikos augimo ir
stabilumo strateginės kryptys : nacionalinės mokslinės - praktinės konferencijos vykusios 2015 m. spalio 22 d. :
recenzuotų straipsnių rinkinys / Straipsnių rinkinį leidybai parengė doc.dr. Agnė Laužadytė-Tutlienė. Vilnius :
Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094596131. p. 119-130. [M.kr.: 04S] [Aut. ind.: 0,333]
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