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Bakalauro studijų studentams temos pagal 

specializaciją  

Ekonomikos inžinerijos studijų programa, 

Tarptautinių ekonominių ryšių specializacija 

Eil. 

Nr. 

 

Temos pavadinimas (lietuvių, anglų kalbomis) Vadovas, jo el. pašto adresas 

1 X įmonės veiklos diversifikavimo užsienio rinkose 

galimybių vertinimas  

Estimation of opportunities to diversify activities 

across foreign markets for 'X' company 

 

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

mindaugas.butkus@vgtu.lt 

 

2 Eksportas ir ekonomikos augimo galimybės 

Europos Sąjungos šalyse 

Exports and economic growth opportunities in the 

countries of the European Union 

 

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė 

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt 

 

3 X įmonės tarptautinių ekonominių ryšių plėtros 

galimybės Šiaurės šalyse 

X opportunities for the development of international 

economic relations in the Nordic countries 

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

 k.peleckis@vgtu.lt 

 

4 Prekybos sektoriaus plėtra Europos Sąjungoje.  

Trade Sector Development in the European Union 

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

 

5 Tarptautinių įmonių grupės dalyvių veiklos 

efektyvumo vertinimas 

Performance valuation techniques for multinational 

corporations group participants. 

 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 

 

6 Laisva tema, kad vadovas suformuluotų su 

studentu(-e). 

Doc. dr. Viktorija Skvarciany 

viktorija.skvarciany@vgtu.lt 

 

7 Tarptautinio kapitalo srautų įtaka kylančioms 

rinkoms 

Impact of International capital flows on emerging 

markets 

 

 

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 
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8 Migracijos tendencijų tyrimas globaliame kontekste 

Migration trends in a global context  

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 

 

9 Internacionalizacijos procesų plėtojant „X“ verslo 

sektorių tyrimas  

Development of internationalization processes A 

study of "X" business sectors 

 

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė  

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

 

10 Ekonominių santykių plėtra tarptautiniame versle 

Development of economic relations in international 

business 

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

k.peleckis@vgtu.lt 

 

11 Tarptautinio kapitalo įtaka šalies X ekonomikos 

augimui 

Influence of international capital on economic 

growth in X country 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė       

daiva.jureviciene@vgtu. 

 

 

 

Verslo vadybos studijų programa 

Įmonių ekonomikos ir vadybos specializacija 

 

Eil. 

Nr. 

 

Temos pavadinimas (lietuvių, anglų kalbomis) Vadovas, jo el. pašto adresas 

1 Investicinių perspektyvų vertinimas „X“ įmonėje.  

(Estimation of investment perspectives in „X“  

company) 

 

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

mindaugas.butkus@vgtu.lt 

 

2 X įmonės ekonominė analizė makroekonominių 

rodiklių kontekste 

Economic analysis of the X Company in the 

context of macroeconomic indicators. 

 

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė 

gitana.dudzeviciute@vgtu.lt 

 

3 X įmonės veiklos ekonominės analizės  

tobulinimas valdymo sistemoje. 

X company's economic analysis of business 

performance improvement in the management 

system. 

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

k.peleckis@vgtu.lt 

 

4 Darbo išteklių problemų tyrimas.  

Study of labor resource problems. 

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

 

5 Darbo našumo problemų Lietuvoje tyrimas.  

Study of labor productivity problems in Lithuania. 

 

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

 

6 Įmonių kapitalo struktūros kitimas verslo ciklų 

kontekste 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 
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Corporate capital structure change in the context 

of the business cycle. 

 

 

 

7 Įmonių finansavimo sprendimai verslo ciklų 

kontekste 

Corporate financing decisions‘ peculiarities in the 

context of the business cycle 

 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 

 

8 Įmonės veikos efektyvumo vertinimas 

The company's activity efficiency assessment 

 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 

 

 

9 Įmonės biudžetų sudarymo sistema 

Companies budgeting system 

 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

asta.vasiliauskaite@vgtu.lt 

 

10 Marketingo priemonių efektyvumas didmeninės 

prekybos įmonėje 

Evaluation of the marketing program for the 

wholesale company 

 

Doc. dr. Vladislavas Petraškevičius 

vladislavas.petraskevicius@vgtu.lt 

 

11 Gamybinės įmonės konkurencingumo didinimas 

Inreasing the competitiveness of the production 

enterprise 

 

Doc. dr. Vladislavas Petraškevičius 

vladislavas.petraskevicius@vgtu.lt 

 

12 Logistikos paslaugų įmonės pelningumo rodiklių 

vertinimas ir jo didinimas 

Profitability evaluation and it’s development at the 

logistics enterprise. 

 

Doc. dr. Vladislavas Petraškevičius 

vladislavas.petraskevicius@vgtu.lt 

 

13 Pasirinktos pramonės šakos įmonių ekonominis 

vertinimas 

Economic valuation of selected industries 

 

Doc. dr. Viktorija Skvarciany 

viktorija.skvarciany@vgtu.lt 

 

14 Slapto pirkėjo tyrimo metodikos taikymas x 

įmonėje 

Covert customer research methodology x 

company 

 

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 

 

15 Verslo klasterio kūrimo galimybių vertinimas 

Assessment of business cluster development 

opportunities 

 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė  

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

     

 +370 615 99505                                

16 Įmonės paslaugų produktyvumo vertinimas 

Assessment of the productivity of the company's 

services 

 

 

 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė  

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

     

 +370 615 99505 
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17 Ryšių su klientais (CRM) valdymo tobulinimas 

įmonėje 

Customer Relationship Management (CRM) 

management in the enterprise 

 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė 

egle.kazlauskiene@vgtu.lt 

 +370 615 99505  

18 Vartotojų elgsenos vertinimo modelis     

Consumer behavior assessment model 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė       

daiva.jureviciene@vgtu. 

 

19 Įmonių konkurencingumo vertinimas klientų 

pasitenkinimo aspektu 

The competitiveness of enterprises in terms of 

customer satisfaction 

 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė       

daiva.jureviciene@vgtu. 

 

 

Verslo analitikos studijų programa. 

Eil. 

Nr. 

 

Temos pavadinimas (lietuvių, anglų 

kalbomis) 

Vadovas, jo el. pašto adresas 

1 X įmonės veiklos ekonominė analizė ir 

plėtros galimybių vertinimas 

X company economic analysis and 

evaluation of development opportunities 

 

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

mindaugas.butkus@vgtu.lt 

 

2 X įmonės verslo galimybių alternatyvų 

vertinimas 

X company's business opportunity 

alternatives 

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

k.peleckis@vgtu.lt 

 

3 Verslo įžvalgų analizė naudojant sentimentų 

duomenis 

Predictive analytics by using sentiment data 

 

Doc. dr. Nijolė Maknickienė 

nijole.maknickiene@vgtu.lt 

 

4 Smulkaus ir vidutinio verslo situacija ir 

perspektyvų X regione analizė 

The situation of small and medium-sized 

business and the analysis of prospects in the 

X region 

 

 

Prof. dr. Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė 

laima.okuneviciute.neverauskiene@vgtu.lt 

 

5 Tikslinių grupių padėties darbo rinkoje 

vertinimas 

Assessment of the situation of the target 

groups in the labor market 

 

Prof. dr. Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė 

laima.okuneviciute.neverauskiene@vgtu.lt 
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6 Darbo užmokestis ir jį įtakojančių veiksnių 

vertinimas 

Wages and the factors influencing it 

 

Prof. dr. Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė 

laima.okuneviciute.neverauskiene@vgtu.lt 

 

7 Smulkaus ir vidutinio verslo efektyvumo 

vertinimas Lietuvoje 

Evaluation of the Efficiency of Small and 

Medium Business in Lithuania 

 

Doc. dr. Viktorija Skvarciany 

viktorija.skvarciany@vgtu.lt 

 

8 Klientų kapitalo analizė taikant intelektinį 

modeliavimą 

Customer Capital Analysis by Intelligent 

Modeling 

 

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 

 

9 X svetainės lankytojų elgsenos analizė 

taikant Google Analytics 

X Website Visitor Behavior Analysis by 

Google Analytics 

 

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 

 

10 Pagrindinių internetinių peržiūros platformų 

lyginamoji analizė: socialinės žiniasklaidos 

poveikis x verslo srityje 

 

Doc. dr. Agnė Šimelytė   

agne.simelyte@vgtu.lt 

 

11 Samdos santykių problemų poveikio šalies 

ekonominei raidai tyrimas  

Investigation of the impact of recruiting 

relations on the economic development of 

the country 

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

 

12 Prekybos sektoriaus plėtra Lietuvoje 

Trade Sector Development in Lithuania 

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

13 Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus 

raidos analizė. Analysis of real estate 

development in Lithuania 

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

daiva.andriusaitiene@vgtu.lt 

 

14 Verslo ryšių plėtros galimybių vertinimas 

Assessment of business communication 

development opportunities 

 

Doc. dr. Žaneta Karazijienė 

zaneta.karazijiene@vgtu.lt 

 

15 Finansinio raštingumo vertinimas 

Financial literacy assessment 

 

Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė 

kristina.matuzeviciute@vgtu.lt 

16 Naujų technologijų diegimo e-versle 

poveikio jo produktyvumui vertinimas     

Evaluating the impact of the introduction of 

new technologies in e-business on its 

productivity 

 

Lekt. dr. Jolanta Solnyškinienė 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 
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