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II studijų pakopos temos pagal specializacijas 

Eil. 
nr. 

Tema Dėstytojas 

                                                                                             Finansinės technologijos (FinTech) 

1. Finansinių inovacijų įtakos tradicinei bankininkystei tyrimas/ Investigation of Financial Innovations Influence on Traditional Banking dr. K. Taujanskaitė 

3. Blokų grandinės technologijos pritaikymo galimybių finansų sektoriuje tyrimas dr. T. Mendelsonas 

4. Atviros bankininkystės poveikio finansų sektoriui vertinimas 

6. Naujų FINTECH priemonių ir (arba) rinkų bei jiems funkcionuoti būtino metodinio pagrindo modeliavimas/ Modelling of new FINTECH 
instruments and (or) markets and methodical framework for their operation 

dr. G. Žilinskij 

7. FINTECH įtakos šalies ūkio arba konkretaus sektoriaus plėtrai vertinimas/ Evaluation of FINTECH influence on development of state 
or sector economy 

8. Didieji duomenys finansuose: gavyba, analizė, prognozavimas/ Big data in finance: mining, analysis, forecasting dr. N. Maknickienė 

12. FinTech išvestinių finansinių priemonių rinkoje tyrimas/ Research on FinTech in derivative market 

13. Išvestinių finansinių priemonių kaip rizikos valdymo priemonių taikymo vertinimas ir perspektyvos/ Evaluation of derivative 
instruments as risk management measures and perspective 

doc. dr. K. Garškaitė-
Milvydienė 

14. Diskonto normos apskaičiavimo modelio pagrindimas globaliam atvejui/ ustification of diccount rate for global case) doc. dr. A. Dzikevičius 

19. Elektroninių pinigų įstaigos licencijavimo reikalavimų susietis su tarptautiniais standartais/ Mapping of the electronic money 
institution requirements with international standards 

kreiptis į katedros 
vedėją 

20. Virtualiųjų valiutų žetonų platinimas (ICO) kaip verslo plėtros strategija dr. M. Laurinaitis 

21. Tarpusavio skolinimosi platformų veikla Lietuvoje: plėtros strategijos 

22. Elektroninių atsiskaitymų sistemų įtaka verslo transformacijoms Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 

23. Sutelktinio finansavimo platformų veikla kaip alternatyvus verslo finansavimo šaltinis 

24. Įmonių vertės nustatymo fundamentinių analizės metodų lyginamasis tyrimas/ Comparative study of fundamental company 
valuation methods 

dr. V. Filipavičius 

                                                                                                         Investavimo vadyba 

1. Investavimas į Baltijos šalių akcijų rinką skirtingais ekonominio ciklo etapais tyrimas doc. dr. R. 
Martinkutė-Kaulienė 

2. Lietuvos komercinių bankų konkurencingumo vertinimas/ Assessment of the Competitiveness of Lithuanian Commercial Banks 
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3. Rizikos kapitalo fondų investicijų poveikio šalies ekonomikai vertinimas/ The assessment of the impact of risk capital funds’ 
investments on the national economy 

4. Portfelio optimizavimo modelių lyginamoji analizė/ Comparative analysis of portfolio optimization models dr. N. Dobrovolskienė 

5. Aktyviai ir pasyviai valdomo investicijų portfelio vertinimas dr. G. Ševčenko 

7. Investicinių fondų daugiakriterinis vertinimas  

8. Pasirinkto objekto investicijų rizikos valdymas 

9. Investavimo strategijų ir (arba) sprendimų paramos sistemų kūrimas (modeliavimas) ir testavimas pinigų arba kapitalo rinkoje/ 
Modelling and testing of investment strategies and (or) decision support systems in money or capital markets 

dr. G. Žilinskij 

12. Investicijų į įmonių antikrizinio valdymo sistemos parengimą ir įgyvendinimą vertinimas Assessment of investment in the 
development and implementation of corporate anti-crisis management system 

doc. dr. K. Garškaitė-
Milvydienė 

13. Įmonių investicijų poreikio didinant verslo potencialą vertinimas ir perspektyvos/ Evaluation and Perspective  of the Investment 
Needs of Enterprises in Increasing Business Potential 

14. Investicijų poreikio įmonių klasterizacijos vystymui tyrimas ir perspektyvos/ Investigation of the investment demand for enterprise 
cluster development and perspective 

15. Pasirinkimo sandorių vertė ir jos nustatymas/ Value of option contract and its assessment doc. dr. R. 
Martinkutė-Kaulienė 

16. Investavimo į įmonių plėtrą vertinimas ir valdymas/ Assessment and Management of Investment in the Companies Development doc. dr. D. 
Burkšaitienė 

17. Socialiai atsakingų įmonių investicinio patrauklumo vertinimas/ Evaluation of investment attractiveness of socially responsible 
companies 

doc. dr. R. 
Tamošiūnienė 

18. Investicijų projektų į atsinaujinančius energijos išteklius rengimas ir efektyvumo vertinimas/ Preparation and Evaluation of 
Effectiveness of Investment projects to renewable energy sources 

19. Investicijų į nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyje palyginamoji analizė/ Comparative analysis of real estate investment in the Baltic 
countries 

20. Investicijų į skirtingų rūšių nekilnojamąjį turtą palyginamoji analizė/ Comparative analysis of different forms real estate investment 

21. Prekybinio portfelio rizikos/grąžos valdymo strategijos kūrimas (valdymas)/ (Development (management) of trading portfolio 
risk/return strategy) 

doc. dr. A. Dzikevičius 

22. Kreditų (portfelio) rizikos/grąžos valdymo strategijos kūrimas (valdymas)/  (Development (management) of credit portfolio 
risk/return strategy) 

23. ES struktūrinių fondų investicijos: numatomi pokyčiai ir pasekmių vertinimas / Investments from EU structural funds: prospective 
changes and its consequences 

doc. dr. A. 
Miečinskienė 

24. Įmonės kūrimo užsienyje tikslingumo tyrimas / Research on expedience of company creation abroad  
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25. Susijungimų ir įsigijimų sandorių kainai įtaką darančių veiksnių tyrimas / Research on factors influencing transaction price of mergers 
and acquisitions  

26. Tiesioginio investavimo užsienyje projektavimas / Projection of foreign direct investment abroad  

27. FinTech reguliavimo tendencijos pasaulyje ir Lietuvos patirtis dr. I. Rotomskis 

28. Markovičiaus ir Bleko-Litermano (Black–Litterman) portfelio optomizavimo metodų palyginimas/Comparison of portfolio 
optimization methods: Markowitz vs Black–Litterman 

dr. R. Vilkancas 

29. „Išmanaus“ beta koeficiento investavimo strategijos/Smart beta investment strategies 

30. Įmonės "X" investicijų į ilgalaikį turtą vertinimo ypatumai, atsižvelgiant į naujus reikalavimus apskaitant nuomojamas priemones/  
The impact of new rules in accounting for operational lease on the assessment of the investment projects in company "X" 

dr. V. Filipavičius 

                                                                                                           Finansų ekonomika 

1. Pasirinkto sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo formavimas ir dividendų politika doc. dr. J. Žaptorius 

2. Įmonių investicinės elgsenos tyrimas/ Investigation of companies investment behaviour prof. dr. D. 
Jurevičienė 

3. Namų ūkių įsiskolinimų įtaka šalių finansiniam stabilumui/ Influence of households' debts on countries financial stability 

4. Mokėjimo įstaigų plėtros poveikis bankiniam sektoriui/ Impact of payment companies development on banking sector 

5. Investicijų skirtų darniam įmonės vystymuisi optimalus paskirstymas/ Optimal distribution of investment for company‘s sustainable 
development 

dr. I. Lapinskaitė 

6. Investicijų skirtų darniam įmonės vystymuisi pritraukimo galimybių analizė/ Analysis of investment possibilities for company’s 
sustainable development 

7. Research on Capital structure and its Determinants in Specific Companies/ Kapitalo struktūros ir jos veiksnių pasirinktose įmonėse 

tyrimai  

 

prof. dr. J. 
Stankevičienė 

8. Dinaminė akcijų grąžos ir makroekonominių kintamųjų analizė/ Dynamic analysis between the stock returns and the macroeconomic 

variables 

 

9. Pasirinktų įmonių ekonominio rezultatų veiksnių tyrimai/ Research on the Determinants of the Economic Performance of Specific 

Companies 

 

10. Finansų tvarumo vertinimas žaliųjų technologijų įmonėse/ Assessment of Financial Sustainability in Green Technology Start'up 

Companies 
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11. Vertės kūrimas vertės grandinės valdyme pasirinktose įmonėse/ Value Creation through Value Chain Management in Specific 

Companies     

 

13. Pasirinktos įmonių grupės, orientuotos į socialinį atsakingumą veiklos finansinė analizė ir jos vertinimas/ Financial analysis and 
evaluation of the activities of the selected group of companies oriented to social responsibility 

doc. dr. R. 
Tamošiūnienė 

14. Atsakingo investavimo strategijos kūrimas/ Creation of responsible investment strategy Doc. dr. A. 
Miečinskienė 

15. Finansų valdymo sprendimų modeliavimas siekiant įmonės veiklos efektyvumo didėjimo/ Modeling of decisions on financial 
management aiming increase in efficiency of activity of enterprise 

                                                                                                        Verslo finansų valdymas 

1. Pramonės įmonių gamybos išlaidų valdymas ir produkcijos savikainos skaičiavimo tobulinimas doc. dr. J. Žaptorius 

2. Investicijų į darnų vystymąsi įtakos analizė įmonės vertės didinimui/ Analysis of the impact of investment for sustainable 
development on company's value 

dr. I. Lapinskaitė 

3. Darnaus vystymosi įtaka įmonės finansiniams rodikliams/ Influence of sustainability on financial ratios of a company 

4. Įmonių susijungimų ir įsigijimų integracinio proceso vertinimas ir valdymas/ Assessment and management of the integration process 
of mergers and acquisitions 

doc. dr. K. Garškaitė-
Milvydienė 

5. Įmonių bankroto prevencijos priemonių vertinimas (atvejų analizė) ir perspektyvos/ Assessment of enterprise bankruptcy prevention 
measures (case analysis) and perspective 

6. Įmonių finansinių krizių įveikimo strategijos sukūrimas ir vertinimas/ Establishing and evaluating corporate financial crisis 
management strategy 

7. Įmonių restruktūrizavimo proceso analizė ir vertinimas/ Analysis and evaluation of enterprise restructuring process 

8. Įmonių pajamingumo ir pelningumo vertinimas bei jų didinimo galimybės/ Assessment of the profitability and profitability of 
enterprises and their possibilities to increase 

9. Europos Sąjungos mokesčių sistemos tyrimas / Investigation of Tax System of European Union doc. dr. D. 
Burkšaitienė 

10. Evaluation of the impact of intellectual capital to the company’s business value/ Intelektinio kapitalo įtakos įmonės verslo vertei 
vertinimas 

doc. dr. R. 
Tamošiūnienė 

11. Įmonės finansų prognozavimo modelio tobulinimas/ Improvement of company financial forecasting model doc. dr. A. Dzikevičius 

12. Bendrovių finansinių rodiklių naudojimas akcijų vertės prognozavimui/Use of financial ratios of companies for stock price prediction dr. R. Vilkancas 

13. Bendrovių pelningumo ir kapitalo struktūros analizė/Corporate Profitability and Capital Structure Analysis 
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14. Įmonės „X“ gaminių (paslaugų) savikainos nustatymas, įskaitant aptarnaujančių padalinių  patiriamas sąnaudas (tema siūloma, jei 
diplomantas (-ė) turi galimybę gauti įmonės kelių metų vidinius veiklos rodiklius, ypač apie sąnaudas, o ne tik metinę finansinę 
atskaitomybę)/ Company „X“ costing system service departments' expenses being taken into account 

dr. V. Filipavičius 

 

 


