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Aviacijos vadybos specializacija 

 

Preliminarus baigiamojo magistro darbo temos pavadinimas Vadovas, kontaktai  

1. Aviacijos sektoriaus organizacijų (oro uostų/oro bendrovių/oro 

navigacijos įmonių) mokestinės aplinkos optimizavimas 

2. Aviacijos sektoriaus organizacijų (oro uostų/oro bendrovių) 

konkurencinės aplinkos modeliavimas 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė 

ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

1. Individo ir organizacijos vertybių atitikimo įtaka organizaciniam 

įsipareigojimui.  

2. Aviacijos įmonių organizacinės paramos įtaka organizacinio 

klimato formavimui  

Prof. dr. Renata Korsakienė 

Renata.Korsakiene@vgtu.lt 

1. Mokymosi visą gyvenimą nuostatų taikymo ypatumai Aviacijos 

sistemoje 

2. Darbuotojų pasitenkinimą darbu formuojančių veiksnių vertinimo 

modelis 

3. Aviacijos sistemos įmonių inovatyvumo vertinimo modelis 

4. Personalo rengimo inovatyviems pokyčiams veiksmų 

modeliavimas 

Doc. dr. Rolandas Drejeris 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

1. Paslaugų kokybės vertinimas tobulinant vadybinius procesus Doc. dr. Laima Jesevičiūtė-

Ufartienė 

laima.jeseviciute-

ufartiene@vgtu.lt 

1. X“ paslaugų rinkos plėtros galimybių vertinimas  

2. Paslaugų kokybės poveikio jų paklausai vertinimas 

3. "X" rinkos paslaugų efektyvumo vertinimas  

4. „X“ rinkos aplinkos poveikio vertinimas 

Doc. dr. Valentina Peleckienė 

valentina.peleckiene@vgtu.lt 

1. Aviacijos sektoriaus įmonių partnerystės  valdymas Doc. dr. Asta Radzevičienė 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 

mailto:laima.jeseviciute-ufartiene@vgtu.lt
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1. Ūkio subjektų tinklaveikos modeliavimas/valdymas/efektyvumo 

vertinimas  

2. Sumaniųjų („smart“) technologijų  taikymo naudos  (ir/ar rizikos) 

valdymas/vertinimas 

3. Viešojo/privataus sektoriaus organizacijų strateginių pokyčių 

modeliavimas/valdymas/vertinimas 

4. Poveikio priemonių vartotojų elgsenai 

modeliavimas/valdymas/vertinimas 

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 

1. Aviacijos verslo plėtros prielaidų kūrimas  

2. Aviacijos verslo infrastruktūros gerinimas  

3. Aviakompanijų veiklos plėtros valdymo sprendimai  

4. Aviakompanijų / oro navigacijos įmonių / oro uostų 

bendradarbiavimo valdymo modelis  

Doc. dr. Živilė Tunčikienė 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

1. Vadybiniai sprendimai bepilotėje aviacijoje Lekt. dr. Aušra Katinienė, 

ausra.katiniene@vgtu.lt 

1. Aviakompanijos valdymo sprendimai. 

2. Aviakompanijos plėtros valdymas aviacijos paslaugų nuomos 

rinkoje 

Lekt. dr. Liudmila Lobanova 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizacijų vadybos specializacija 

 

Preliminarus baigiamojo magistro darbo temos pavadinimas Vadovas, kontaktai  

1. Lietuvos įmonių skaidrios ir etiškos verslo praktikos vertinimas 

2. Pokyčių valdymo mažose ir vidutinėse įmonėse modelis 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė 

ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

1. Vyresnio amžiaus darbuotojų įsitraukimas į darbą 

2. Individo ir organizacijos vertybių atitikimas  

3. Konfliktų organizacijose sprendimas 

Prof. dr. Renata Korsakienė 

Renata.Korsakiene@vgtu.lt 

1. X sektoriaus socialinio marketingo vertinimas 

2. Marketingo komunikacija kuriant nevyriausybinių organizacijų ir 

organizacijų-donorų tinklą  

3. Ryšių marketingo panaudojimas kuriant vertę vartotojui 

Prof. dr. Rasa Smaliukienė 

rasa.smaliukiene@vgtu.lt 

1. Tiekėjų parinkimo vertinimas socialinės atsakomybės aspektu 

2. X verslo produktų vartotojų poreikių kitimo tendencijos  

3. X šakos įmonių inovacinės veiklos tobulinimas darnios plėtros 

kontekste  

4. X sektoriaus verslo įmonių veiklos sėkmės matavimo modelis 

Doc. dr. Rolandas Drejeris 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

1. Darbuotojų motyvacijos darbe ir jo pilietiškumo sąsajos vertinimas. 

2. Organizacijos vaidmuo formuojant darbuotojų socialinę 

atsakomybę 

Doc. dr. Laima Jesevičiūtė-

Ufartienė 

laima.jeseviciute-

ufartiene@vgtu.lt 

1. "X" rinkos paslaugų efektyvumo vertinimas  

2. X“ paslaugų rinkos plėtros galimybių vertinimas 

3. Paslaugų kokybės poveikio jų paklausai vertinimas 

4. “X”paslaugų rinkos vartotojų lojalumo vertinimas 

Doc. dr. Valentina Peleckienė 

valentina.peleckiene@vgtu.lt 

1. X verslo įmonių veiklos  tarptautinė plėtra Doc. dr. Asta Radzevičienė 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 

1. Ūkio subjektų tinklaveikos modeliavimas/valdymas/efektyvumo 

vertinimas 

2. Sumaniųjų („smart“) technologijų  taikymo naudos  (ir/ar rizikos) 

valdymas/vertinimas 

3. Viešojo/privataus sektoriaus organizacijų strateginių pokyčių 

modeliavimas/valdymas/vertinimas 

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 
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4. Poveikio priemonių vartotojų elgsenai 

modeliavimas/valdymas/vertinimas 

1. X verslo plėtros prielaidų kūrimas 

2. X verslo infrastruktūros gerinimas 

3. X sektoriaus organizacijų veiklos plėtros valdymo sprendimai  

4. X verslo paslaugų valdymo efektyvumo didinimas 

Doc. dr. Živilė Tunčikienė 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

1. X verslo sektoriaus inovacijų sėkmės veiksniai  

2. X verslo sektoriaus vadovų vadovavimo sėkmės veiksniai  

Lekt. dr. Aušra Katinienė, 

ausra.katiniene@vgtu.lt 

1. X verslo plėtros Lietuvoje vertinimas Lekt. dr. Liudmila Lobanova 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

1. X verslo procesų valdymo tobulinimo strategija 

2. X verslo subjekto vertės kūrimo grandinės vertinimo modelis 

3. Konkurencinio pranašumo didinimas optimizuojant verslo valdymo 

procesus 

4. Verslo procesų valdymo tobulinimo strategija siekiant 

konkurencinio pranašumo  

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marketingo specializacija 

 

Preliminarus baigiamojo magistro darbo temos pavadinimas Vadovas, kontaktai  

1. X sektoriaus įmonių socialinių inovacijų taikymo marketingo 

komplekse vertinimas 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė 

ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

1. Marketingo strategijos poveikio verslo rezultatams vertinimas 

2. Internetinio marketingo gebėjimų ir rizikos suvokimo įtaka 

tarptautinės plėtros rezultatams 

3. Internetinio marketingo gebėjimų ir inovacijų kūrimo sąsajos 

Lietuvos įmonėse  

Prof. dr. Renata Korsakienė 

Renata.Korsakiene@vgtu.lt 

1. X sektoriaus socialinio marketingo vertinimas  

2. Marketingo komunikacija kuriant nevyriausybinių organizacijų ir 

organizacijų-donorų tinklą  

3. Ryšių marketingo panaudojimas kuriant vertę vartotojui 

Prof. dr. Rasa Smaliukienė 

rasa.smaliukiene@vgtu.lt 

1. X sektoriaus įmonių marketingo strateginių sprendimų vertinimas  

2. Marketingo priemonių darnos efektyvumo didinimo modelis 

3. Marketingo programų plėtros krypčių vertinimas 

4. X sektoriaus įmonių strateginių marketingo sprendimų tobulinimas  

Doc. dr. Rolandas Drejeris 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

1. Organizacijos vaidmuo formuojant vartotojų socialinę atsakomybę 

2. Darbuotojo socialinės atsakomybės reikšmė organizacijos 

įvaizdžiui 

Doc. dr. Laima Jesevičiūtė-

Ufartienė 

laima.jeseviciute-

ufartiene@vgtu.lt 

1. X sektoriaus įmonių tradicinio ir socialinio marketingo ypatumų 

vertinimas  

2. X sektoriaus įmonių socialinio marketingo panaudojimo ir 

marketingo kampanijos parengimo modelio vertinimas  

3. X sektoriaus įmonių marketingo modelio vertinimas 

4. Naujo vartotojo bruožų „X“rinkoje vertinimas 

Doc. dr. Valentina Peleckienė 

valentina.peleckiene@vgtu.lt 

1. X verslo įmonių partnerystės valdymas  Doc. dr. Asta Radzevičienė 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 

1. Ūkio subjektų tinklaveikos modeliavimas/valdymas/efektyvumo 

vertinimas  

2. Sumaniųjų („smart“) technologijų marketingo priemonių taikymo 

naudos  (ir/ar rizikos) valdymas/vertinimas  

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 
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3. Viešojo/privataus sektoriaus organizacijų, teikiančių marketingo 

paslaugas, strateginių pokyčių modeliavimas/valdymas/vertinimas 

4. Viešojo/privataus sektoriaus organizacijų marketingo priemonių 

modeliavimas/valdymas/vertinimas 

5. Marketingo priemonių poveikio vartotojų elgsenai 

modeliavimas/valdymas/vertinimas 

1. Marketingo komunikacijos socialiniuose tinkluose gerinimo 

galimybės 

2. Prekybos internetu paslaugų kokybės tobulinimas 

3. Integruotos marketingo komunikacijos formavimas vartotojų 

lojalumo didinimui 

4. Klientų lojalumo didinimo galimybės, taikant marketingo priemones 

Doc. dr. Vilma Tamulienė 

vilma.tamuliene@vgtu.lt 

1. Postmodernių organizacijų marketingo aplinkos tyrimo 

instrumentarijaus kūrimas  

2. Postmodernių organizacijų marketingo valdymo sprendimai  

3. Postmodernių organizacijų marketingo strategijos kūrimas  

4. Postmodernių organizacijų kuriamų produktų vartotojų lojalumo 

tyrimai  

Doc. dr. Živilė Tunčikienė 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

1. Reklamos įtaka Lietuvos vaikų ir paauglių blogų įpročių plitimui Lekt. dr. Bahman Peyravi 

bahman.peyravi@vgtu.lt 

1. X sektoriaus įmonių vidinio marketingo valdymas  

 

Lekt. dr. Liudmila Lobanova 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

1. Socialinio marketingo priemonių siekiant konkurencinio 

pranašumo X rinkoje vertinimas. 

2. Socialinės reklamos priemonių, skirtų neigiamiems (žmonių 

migracijos) reiškiniams stabdyti,  poveikio vertinimas 

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

 

 

 

 


