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Magistro studijų studentams 

Globalioji ekonomika 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas (lietuvių, anglų 

kalbomis) 

Vadovas, jo el. pašto adresas 

1 Ūkio subjektų veiklos diversifikacijos 

efektyvumo vertinimas ekonomikos 

globalizacijos sąlygomis 

Evaluation of the efficiency of 

diversification of business activities in the 

conditions of economic globalization 

 

Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius 

romualdas.ginevicius@vgtu.lt 

 

2 Ūkio subjektų finansinio efektyvumo 

vertinimas ekonomikos globalizacijos 

sąlygomis 

Evaluation of financial efficiency of 

economic entities in the conditions of 

economic globalization 

 

Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius 

romualdas.ginevicius@vgtu.lt 

 

3 Globalios tiekimo grandinės, kaip veiklos 

kaštų mažinimo priemonės įmonėse 

vertinimas 

Evaluation of global supply chains as tool 

for reducing companies business cots 

 

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

mindaugas.butkus@vgtu.lt 

 

4 Pasaulio ekonomikų (pasirinktų šalių) 

struktūrinius pokyčius lemiančių veiksnių 

vertinimas. 

The estimation of the structural changes and 

their determinants in the world economies 

 

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė 

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt 

 

5 Šiaurės šalių ekonomikos plėtros veiksnių 

vertinimas 

Nordic Countries Economic 

Development Factors Assessment 

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

k.peleckis@vgtu.lt 

6 Bankų pelningumo tyrimas globalizacijos 

sąlygomis 

Inestigation of banking sector profitability 

within global environment 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 
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7 Bankų sektoriaus plėtros tendencijų tyrimas 

globalizacijos sąlygomis 

Inestigation of banking sector development 

within global environment 

 

 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 

 

8 Tarptautinių įmonių grupės dalyvių veiklos 

efektyvumo didinimo galimybių vertinimas 

Estimastimation of efficiency improvement 

opportunities for the firms operating in the 

multinationational corporations‘ group 

 

 

 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 

 

9 Pramonės šakos įmonių konkurencingumo 

vertinimas Baltijos šalyse 

Evaluation of competitiveness of industrial 

enterprises in the Baltic States 

 

Doc. dr. Vladislavas Petraškevičius 

vladislavas.petraskevicius@vgtu.lt 

 

10 Produkcijos eksporto ekonominės 

strategijos kūrimas pramonės įmonėse. 

Development of production export 

economic strategy in industrial enterprises 

 

Doc. dr. Vladislavas Petraškevičius 

vladislavas.petraskevicius@vgtu.lt 

 

11 DRPP (aktyvių darbo rinkos politikos 

priemonių) poveikio darbo rinkai vertinimas 

X (pasirinktose) šalyse   

The evaluation of ALMPM impact to labour 

market  

 

Prof. dr. Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė 

laima.okuneviciute.neverauskiene@vgtu.lt 

 

12  

Darbo apmokestinimo ir nedarbo sąryšio 

vertinimas: ES kontekste  

Evaluation of Relationship between Labour 

Taxation and Unemployment: Case Study of 

Lithuania in the EU context 

 

Prof. dr. Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė 

laima.okuneviciute.neverauskiene@vgtu.lt 

 

13 Minimalaus darbo užmokesčio poveikio 

užimtumui vertinimas Baltijos šalyse  

Evaluation of minimum wage to 

employment in Baltic countries  

 

Prof. dr. Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė 

laima.okuneviciute.neverauskiene@vgtu.lt 

 

 

14 ES finansinės paramos poveikio regionų 

ekonomikos plėtrai vertinimas 

Assessment of the impact of EU financial 

support on regional economic development 

 

 

Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė 

kristina.matuzeviciute@vgtu.lt 
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15 Darbuotojų imigracijos poveikio Baltijos 

regiono darbo rinkai vertinimas. 

Assessment of the impact of labor 

immigration on the labor market in the 

Baltic region 

 

 

 

Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė 

kristina.matuzeviciute@vgtu.lt 

16 BRIC šalių ekonominės plėtros perspektyvų 

vertinimas 

Comparative Analysis of Prospects for the 

Development of BRIC Countries 

 

 

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 

 

17 Globalios finansinės krizės poveikio 

Europos Sąjungos ekonomikai vertinimas 

Evaluation of the Effect of Global Financial 

Crisis on the European Union Economy  

 

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 

 

18 “X” produktų gamybos ir eksporto plėtra 

ekonomikos globalizacijos sąlygomis   

Development of the production and export 

of "X" products under conditions of 

economic 

 

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas 

borisas.melnikas@vgtu.lt 

 

19 Tarptautinių ekonominių ryšių tobulinimas 

plėtojant “X” ekonominę veiklą (gamybą, 

paslaugas….) globalizacijos sąlygomis  

Improvement of international economic 

relations developing  the "X" economic 

activities (production, services ...) under 

conditions of globalization 

 

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas 

borisas.melnikas@vgtu.lt 

 

20 Inovacijų skatinimas  plėtojant “X” 

ekonominę veiklą (gamybą, paslaugas….) 

ekonomikos globalizacijos sąlygomis 

Promotion of innovations to develop 

the  "X" economic activities (production, 

services ...) under conditions of economic 

globalization 

 

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas 

borisas.melnikas@vgtu.lt 

 

21 Valstybės ekonominė politika plėtojant “X” 

ekonominę veiklą (gamybą, paslaugas….) 

ekonomikos globalizacijos sąlygomis 

Economic policy of the state to develop the 

"X" activities (production, services ...) 

under conditions of economic globalization: 

advanced solutions 

  

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas 

borisas.melnikas@vgtu.lt 
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22 Tiesioginių užsienio investicijų (arba 

globalizacijos) poveikio Šiaurės šalių 

ekonominei plėtrai tyrimas 

The impact of foreign direct investment and 

globalization on the economic development 

of the Nordic region 

 

Dr. Liucija Birškytė 

lbirskyte@gmail.com 

 

23 Globalinių investicinių srautų kaitos 

veiksnių nustatymas  

The determinants of the change of the 

global investments flows during the last two 

decades and comparative analysis 

Dr. Liucija Birškytė 

lbirskyte@gmail.com 

 

24 Pabėgėlių integracijos į darbo rinką 

vertinimas EU. 

Labor Market Integration of Refugees in 

EU 

 

 

Dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

 

25 Migracijos įtakos darbo užmokesčiui 

vertinimas 

Assessment of the Effect of Migration on 

Wages 

 

Dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

 

26 Žaliosios (eco) ekonomikos plėtros 

vertinimas globalizacijos sąlygomis   

An assessment of the development of the 

green economy (eco) in the conditions of 

globalization 

 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė 

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

 

27 Skaitmeninės ekonomikos plėtros 

vertinimas globalizacijos sąlygomis 

Assessment of the development of a digital 

economy in the context of globalization 

 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė 

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

 

28 Rusijos sankcijų Baltijos šalių ekonomikai 

vertinimas 

Assessment of Russian sanctions on 

economies of the Baltics 

 

Doc. dr. Viktorija Skvarciany 

viktorija.skvarciany@vgtu.lt 

 

29 Įmonių migracijos poveikio ES šalių 

ekonomikoms vertinimas  

The assessment of the impact of enterprise 

migration on the economies of EU countries 

 

 

 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 
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30 Big data, smart data, IoT panaudojimo 

galimybės prognozuojant ir planuojant oro 

uostų veiklą. Oro uosto operacijų valdyme 

arba saugume 

High data, intelligent data, IoT utilization 

opportunities for forecasting and planning 

airport activities. Airport Operations 

Management or Security 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 

 

31 Blockchain principų taikymas oro uostų 

veiklos optimizavime 

Application of Blockchain Principles for 

Optimization of Airport Operations 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 

 

32 LEAN principų taikymas projektų valdymo 

metodikoje 

Application of LEAN principles in project 

management methodolog 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 

 

33 Bepiločių orlaivių panaudojimo paieškos ir 

gelbėjimo operacijose ekonominio 

efektyvumo vertinimas  

Evaluating the cost-effectiveness of non-

pilot aircraft search and rescue operations 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 

 

34 Elektromobilių tinklo plėtros modeliavimas 

Modeling of electric vehicle development 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 

 

35 Oro navigacijos paslaugų teikėjų kuriama 

pridėtinė vertė oro transporto grandinėje 

The added value of air navigation service 

providers in the air transport chain 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 

 

36 Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) 

pritaikymas geležinkelio transporto 

sektoriuje 

The application of renewable energy (RES) 

in the rail transport sector 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 

 

37 Lietuvos įsipareigojimų vykdymas 

tarptautiniams susitarimams klimato kaitos 

srityje diegiant inovacijas transporto 

sektoriuje 

Implementation of Lithuania's commitments 

to international agreements on climate 

change by introducing innovations in the 

transport sector 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

daiva.jureviciene@vgtu.lt 
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