
Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa 

Antrosios 

pakopos 

studijų 

programa 

Baigiamojo darbo temos 

pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos 

išskirtinumas ir vadovo  

pasiekimai, siejant su 

siūloma tema 

 

 

Baigiamojo darbo 

vadovas 

IEV, AV Aviacijos sektoriaus personalo 

parengimo inovatyviems 

pokyčiams veiksmų 

modeliavimas 

Tinkamai parengti 

pokyčiai organizacijose yra 

veiklos sėkmės laidas. 

Vienas iš svarbiausių 

organizacijos pokyčių 

rengimo aspektų yra 

sėkmingo personalo 

paruošimas.  

Inovacijų diegimo 

klausimai yra išskirtinė 

vadovo mokslinių tyrimų 

kryptis, kurioje yra 

paskelbta virš 40 

publikacijų 

respublikiniuose bei 

tarptautiniuose leidiniuose. 

doc. dr. Rolandas 

Drejeris 

IEV, AV 1. Individo ir organizacijos 

vertybių atitikimo įtaka 

organizaciniam 

įsipareigojimui 

Impact of Person-Organization 

Value Congruence on 

Organizational Commitment 

 

2. Organizacnės paramos 

įtakos organizacinio 

klimato formavimui 

aviacijos įmonėse 

 

Impact of organizational 

support on development of 

organizational climate in 

aviation companies 

Tema aktuali sprendžiant 

darbuotojų kaitos 

problemas. Publikacijos 

nagrinėjama tema 

tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose (virš 80), 

mokomosios knygos 

studentams. 

 

 

  

Tema aktuali sprendžiant 

darbuotojų motyvacijos ir 

įsitraukimo į darbą 

problemas. Publikacijos 

nagrinėjama tema 

tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose (virš 80), 

mokomosios knygos 

studentams. 

 

 

 

prof. dr. Renata 

Korsakienė 



 Aviacijos specialistų rengimo 

ir tobulinimo vertinimas 
 

Auganti kvalifikuotų 

aviacijos specialistų 

paklausa: 

- Atlikta civilinės aviacijos 

pasaulinės plėtros ir 

aviacijos specialistų 

paklausos iki 2035 metų 

prognozė; 

- Nuo 2019 m. sausio 1 d. 

pasikeitė LR Civilinės 

aviacijos specialistų 

licenzijavimo nuostatai; 

- 2016 m. parengta 

Civilinės aviacijos 

valdymo ir priežiūros 

organizacinės sistemos ir 

finansavimo tobulinimo 

galimybių studija. 

Vadovės patirtis: 

- ilgametė darbo patirtis 

VGTU AGAI ir 

Aviakompanijų mokymo 

skyriuose; 

- publikuota monografija 

apie intelektinį potencialą 

lekt. dr. Liudmila 

Lobanova 

IEV, AV Oro linijų bendrovių vartotojų 

lojalumo programų naudos 

vertinimas (vartotojų požiūriu)  

Vartotojų lojalumas – itin 

svarbi oro linijų bendrovių 

plėtros sąlyga. Siekdamos 

konkurencinio pranašumo, 

oro linijų bendrovės 

aktyviai kuria ir savo 

veikloje diegia lojalumo 

programas, tačiau 

naujausių tyrimų 

duomenimis, lojalumo 

programos ne visuomet 

užtikrina laukiamų 

rezultatų pasiekimą. 

Atsižvelgiant į tai, kad 

sėkmingos oro linijų 

bendrovės veiklos garantas 

yra lojalus vartotojas, 

tikslinga nagrinėti, ar 

lojalumo programos 

reikšmingai prisideda prie 

vartotojų lojalumo 

stiprinimo. Nustačius 

menką lojalumo programų 

naudą vartotojų požiūriu, 

vartotojų lojalumo 

dr. Neringa 

Vilkaitė-Vaitonė 



ugdymui tikslinga būtų 

rinktis kitus lojalumo 

ugdymo sprendimus.  

Vadovė daugiau nei 

dešimtmetį tyrinėja 

vartotojų lojalumo 

vertinimo ir didinimo 

sprendimus.   

IEV, AV Oro linijų bendrovių 

marketingo komunikacija 

socialiniuose tinkluose 

Socialiniai tinklai, kurių 

skvarba pastaraisiais 

metais intensyviai didėja, 

tapo svarbiu oro linijų 

bendrovių marketingo 

komunikacijos įrankiu, 

suteikiančiu galimybę 

operatyviai, tikslingai 

pasiekti esamus bei 

potencialius paslaugų 

vartotojus. Iki šiol 

nežinomi socialinių tinklų 

kaip komunikacijos terpės 

panaudojimo mastai oro 

linijų bendrovėse, skatina 

imtis šios srities tyrimų.  

Vadovė daugiau nei 

penkerius metus tyrinėja 

marketingo komunikacijos 

sprendimus, tobulina savo 

kvalifikaciją aktyviai 

dalyvaudama Lietuvoje 

vykstančiuose renginiuose 

marketingo komunikacijos 

tematika.   

dr. Neringa 

Vilkaitė-Vaitonė 

IEV, AV X organizacijos verslo 

racionalizavimas/modeliavimas 

X pramonės transformacijos 

(Industry 4.0, Industry 3.0) 

kontekste 

Modelling/rationalizing 

business of X organization in 

the context of X industry 

transformation (Industry 4.0, 

Industry 3.0) 

Verslo modelių 

efektyvumas yra 

neišvengiama 

konkurencingumo sąlyga 

kaip ekonominių krizių 

taip ir technologinės 

pažangos ar rinkos 

struktūrinių pokyčių 

kontekstuose.  

Daugiau nei 15 metų 

praktinės ir mokslinės 

veiklos patirtis.  

doc. dr. Andrius 

Tamošiūnas 

 

 

 

 

 



IEV, AV Aviacijos sektoriuje veikiančių 

organizacijų veiklos plėtros 

aktyvinimas 

Be abejones, aviacijos 

sektoriaus augimas yra 

ekonomiškai naudingas, 

leidžia gerinti susisiekimą 

globaliu, nacionaliniu ar 

regioniniu lygmeniu, 

skatina investicijas į naujas 

technologijas ir pan. 

Siekiant potencialiai naujų 

galimybių spręsti su 

aviacijos sektoriaus 

poveikiu darniai plėtrai 

globaliu, nacionaliniu ar 

regioniniu lygmeniu 

problemas, aktualu 

pasinaudoti didesniais 

kompetencijos ištekliais, 

naujoviškais kituose 

sektoriuose taikomais 

vadybos metodais. Tyrimai 

šia linkme sudarytų 

prielaidas aktyvinti 

pavienių aviacijos 

sektoriaus organizacijų 

veiklą siekiant darnios 

plėtros aviacijos sektoriuje.      

doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 

IEV, AV Aviacijos sektoriuje veikiančių 

organizacijų partnerystės 

skatinimas  

Be abejones, aviacijos 

sektoriaus augimas yra 

ekonomiškai naudingas, 

leidžia gerinti susisiekimą 

globaliu, nacionaliniu ar 

regioniniu lygmeniu, 

skatina investicijas į naujas 

technologijas ir pan. 

Siekiant potencialiai naujų 

galimybių spręsti su 

aviacijos sektoriaus 

poveikiu darniai plėtrai 

globaliu, nacionaliniu ar 

regioniniu lygmeniu 

problemas, aktualu 

pasinaudoti didesniais 

kompetencijos ištekliais, 

naujoviškais kituose 

sektoriuose taikomais 

vadybos metodais. Taigi 

siekiant aktyviai reaguoti į 

aplinkos iššūkius, 

efektyvus suinteresuotų 

šalių veiklos 

doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 



koordinavimas, taip 

užtikrinant aviacijos 

sektoriaus kryptingą 

vystymą. Taigi aktualūs 

tyrimai bendradarbiavimo 

tarp aviacijos sektoriuje 

veikiančių organizacijų 

gerinimo linkme.  

 

Verslo vadybos studijų programa, Organizacijų vadybos specializacija (VV, OV) 

Antrosios 

pakopos 

studijų 

programa 

Baigiamojo darbo temos 

pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos 

išskirtinumas ir vadovo  

pasiekimai, siejant su siūloma 

tema 

Baigiamojo darbo 

vadovas 

 

 

 

 

 

VV, OV 

X organizacijos strateginių 

veiklos pokyčių 

vertinimas/valdymas X 

pramonės transformacijos 

(Industry 4.0, Industry 3.0) 

kontekste 

 

Assessment/management of 

strategic changes of X 

organization in the context of X 

industry transformation 

(Industry 4.0, Industry 3.0) 

Gebėjimas ne tik inertiškai 

prisitaikyti prie besikeičiančių 

verslo sąlygų, bet jas programuoti 

ir iš anksto transformuoti verslo 

modelį prie būsimos rinkos 

dinamikos yra vienas iš esminių 

organizacijos strateginio 

pranašumo veiksnių.  

 

Doc. dr. A. Tamošiūnas turi 

daugiau nei 15 metų praktinės ir 

mokslinės veiklos patirties. 

 

 

 

 

Doc. dr. Andrius 

Tamošiūnas 

 

VV, OV 

Mikro ir mažų verslo įmonių 

tarptautinė plėtra 

Internationalisation of micro and 

small enterprises 

Augant jaunų verslų skaičiui, 

stiprėjant mažų įmonių 

lūkesčiams ir galimybėms plėtoti 

verslą užsienio rinkose, viena 

įdomiausių temų yra verslo 

tarptautinės plėtros būdų tyrimai 

(dalyvavimas tarptautinėse vertės 

grandinėse, partnerystė tinklinėse 

struktūrose, savarankiškas 

išėjimas į rinkas, technologinių 

sprendimų testavimas užsienio 

rinkose, verslo modelio 

perkėlimas ir kt.).  Tai labai 

įdomus, aktualus ir praktinį 

pritaikymą turintis tyrimų laukas.  

 

Doc. dr. A. Radzevičienė turi 10 

metų praktinės patirties verslo - 

mokslo  bendradarbiavimo srityje, 

plačius asmeninius ryšius su 

įmonėmis, verslu (nuo  startuolių 

iki  multinacionalinių kompanijų). 

10 m.  patirtis dėstant  Tarptautinę 

Doc. dr. Asta 

Radzevičienė 



vadybą ir Tarptautinių ryšių 

vadybą. 

 

 

 

 

 

VV, OV 

Aukštojo mokslo paslaugų plėtra 

užsienio rinkose/ Aukštojo 

mokslo paslaugų eksporto 

vadyba  

 

Internationalisation of Higher 

education services 

(Transnational Higher Education 

(TNE) management) 

Tarptautinio verslo  elgsenos 

modelių perkėlimas į aukštojo 

mokslo sektorių, paslaugų 

eksporto plėtra užsienio rinkose 

(padalinių užsienyje kūrimas, 

studijų programų ir atskirų 

paslaugų teikimas užsienio 

klientams komerciniais pagrindais 

ir kt.) yra  mažai tirtas, todėl labai  

aktualus  tiek  teoriniu, tiek 

praktiniu požiūriu tyrimų laukas. 

 

Doc. dr. A. Radzevičienė turi 20  

metų praktinės vadovavimo 

patirties aukštojo mokslo vadybos 

ir tarptautinės plėtros srityje, 

plačius asmeniniai ryšius daugiau 

nei 60 šalių su užsienio 

universitetais, eksportuojančiais 

studijų paslaugas užsienyje ir 

galinčiais  dalyvauti būsimuose 

tyrimuose. 10 m.  patirtis dėstant  

Tarptautinę vadybą ir Tarptautinių 

ryšių vadybą. 

Doc. dr. Asta 

Radzevičienė 

 

 

 

 

 

 

VV, OV 
Darnios komercinės veiklos 

(prekių gamybos, paslaugų 

teikimo) procesų modeliavimas 

Ilgalaikė organizacijų sėkmė 

priklauso nuo sugebėjimo darniai 

integruotis į aplinką, todėl 

šiuolaikiniame versle darni veikla 

tampa išskirtine, prioritetine ir 

viena ambicingiausių.  

 

Doc. dr. R. Drejeris daugybę metų 

gilinasi į darnumo principus 

dėstydamas „Darnios verslo 

plėtros“ dalyką magistratūros 

studijose, yra parengęs daugiau 

kaip 10 publikacijų verslo 

darnumo tematika, skaitė 

pranešimus respublikinėse ir 

tarptautinėse konferencijose. 

Doc. dr. Rolandas 

Drejeris 

VV, OV 

Organizacinių pokyčių poveikis 

darbuotojų įsipareigojimui 

keistis 

 

Impact of organizational 

changes on employees' 

commitment to change 

Tema aktuali sprendžiant pokyčių 

valdymo problemas 

organizacijose.  

 

Prof. dr. R. Korsakienė yra 

parengusi ir publikavusi 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose 

virš 80 mokslo straipsnių 

nagrinėjama tema, yra parengusi 

mokamąsias knygas studentams 

bei vadovėlį „Strateginis 

organizacijų valdymas“. 

Prof. dr. Renata 

Korsakienė 



VV, OV 
Motyvuojančių priemonių 

sistema darbuotojų žinių 

tobulinimui 

Motyvuoti darbuotojus įprastomis 

– materialinėmis, 

nematerialinėmis – priemonėmis 

nepakanka. Norint pasiekti 

geresnių veiklos rezultatų reikia 

žvelgti giliau, todėl magistrinio 

darbo tema privers studentą 

ieškoti atsakymų į klausimus: kas 

svarbu darbuotojui, o kas 

organizacijos vadovui? Studentas 

bus skatinamas išskirti svarbos 

veiksnius ir kurti motyvacinių 

priemonių rinkinį, sudarantį 

sąlygas skatinti darbuotojų žinių 

tobulinimą ir norą gerinti veiklos 

rezultatus. 

 

Dr. A. Katinienės tyrimai 

glaudžiai siejasi su darbuotojų 

žinių sinergijos procesais, 

bendravimu ir bendradarbiavimu, 

veiklos gerinimu.  

Dr. Aušra 

Katinienė 

VV, OV 
Įmonių tarptautinio 

verslo plėtros N regione 

galimybių vertinimas 

Tema aktuali tiek teoriniu, tiek 

praktiniu požiūriu, leidžianti 

praplėsti pažinimo ribas apie 

tarptautinio verslo valdymo 

ypatumus, vystant tarptautinio 

verslo aplinkos tyrimus. 

 

Tarptautinio verslo valdymas – 

viena iš dr. J. Solnyškinienės 

mokslinių interesų krypčių. 

Baigiamojo darbo vadovė yra 

parengusi publikacijų šia 

tematika. 

Dr. Jolanta 

Solnyškinienė 

VV, OV 

Besimokančios organizacijos 

kūrimo proceso veiksmingumo 

vertinimas 

 

 

Besimokančios organizacijos 

kūrimas yra sudėtingas procesas. 

Sudėtingumą lemia kūrimo 

tiesioginis sąryšis su organizacijos 

darbuotojais, kurių kiekvienas yra 

individualus.  Besimokančios 

organizacijos kūrimas yra 

sąlyginai naujas procesas 

organizacijoms, kas taip pat 

apsunkina kūrimo etapų diegimą. 

Kuomet organizacijos siekia tapti 

besimokančiomis, jos 

neišvengiamai taiko žinių 

vadybos procesus, taip 

susipažindamos su besimokančios 

organizacijos samprata ir jos 

sukūrimo galimybėmis.  

 

Ši tema yra glaudžiai susijusi su 

vadovės tyrimų objektu. Šia tema 

Doc. dr. Valentina 

Peleckienė 



vadovė yra parašiusi mokomąją 

knygą: 

Besimokanti organizacija: teorija 

ir praktika: mokomoji knyga. 

Vilnius: Technika, 2014. 

VV, OV 
Organizacijos intelektinio 

potencialo vertinimas 

Organizacijų intelektinio 

potencialo vertinimas ir 

tobulinimas reikalauja sisteminio 

pagrindimo. Todėl kiekvienai 

organizacijai, teikiančiai 

intelektines paslaugas arba 

kuriančiai intelektinį produktą 

svarbu remtis sisteminiais 

intelektinio potencialo vertinimo 

kriterijais. 

 

Dr. L. Lobanovos mokslinių 

interesų sritis susijusi su 

intelektinio potencialo ir 

kompetencijų vertinimu. Ji yra 

parengusi daugiau nei 40 
mokslinių publikacijų ir daktaro 

disertacija žmogiškųjų išteklių 

valdymo srityje; monografiją apie 

intelektinį potencialą bei vadovėlį 

apie intelektinį verslą. 

Dr. Liudmila 

Lobanova 

VV, OV 

Organizacinės tylos poveikio 

vertinimas inovatyviam 

valdymui  

 

Assessment of organizational 

silence for innovative 

management 

Darbuotojas yra pagrindinis 

organizacijos išteklius, 

sąlygojantis organizacijos 

konkurencinį pranašumą 

kompleksiškoje rinkoje. Visgi 

gana dažnai darbuotojų 

organizaciniuose santykiuose 

pastebimas organizacinės tylos 

reiškinys. Kyla klausimas, kaip šis 

reiškinys pastebimas/valdomas 

organizacijoje ir koks jo poveikis 

kūrybiškam/inovatyviam 

organizacijos valdymui.  

 

Darbo vadovė nuolat analizuoja 

įvairias organizacijos valdymo ir 

vystymo galimybes, dalis jų 

pristatoma dėstomame dalyke 

„Organizacijų teorija“. Magistro 

baigiamajam darbui siūloma tema 

būtų naujo požiūrio į 

organizacijos valdymą tyrimas. 

Doc. dr. Laima 

Jesevičiūtė-

Ufartienė 

VV, OV 

Viešojo sektoriaus organizacijų 

veiklos valdymo transformacijos 

modernizavimo tradicijų 

kontekste 

 

Naujai formuojamos strategijos 

valstybės lygmeniu, nuolat 

besikeičiantys visuomenės 

lūkesčiai institucijų atžvilgiu, 

politinių ideologijų pokyčiai, 

technologiniai laimėjimai, 

ekonominiai, saugumo ir 

Doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 



ekologiniai iššūkiai ir pan.- tik 

dalis veiksnių, skatinančių 

nuolatinius viešojo sektoriaus 

modernizavimo procesus. Siekiant 

tokių procesų efektyvumo, itin 

reikšminga dedamąja tampa 

tyrimai apie institucijų veiklos 

valdymo sprendimus, kaip 

pagerinti išteklių bei 

bendradarbiavimo su verslu 

kompetencijų panaudojimą bei 

plėtojimą.  

VV, OV 
Viešojo ir privačiojo sektorių 

organizacijų bendradarbiavimo 

aktyvinimas 

Naujai formuojamos strategijos 

valstybės lygmeniu, nuolat 

besikeičiantys visuomenės 

lūkesčiai institucijų atžvilgiu, 

politinių ideologijų pokyčiai, 

technologiniai laimėjimai, 

ekonominiai, saugumo ir 

ekologiniai iššūkiai ir pan.- tik 

dalis veiksnių, skatinančių 

nuolatinius viešojo sektoriaus 

modernizavimo procesus. Siekiant 

tokių procesų efektyvumo, itin 

reikšminga dedamąja tampa 

tyrimai apie institucijų veiklos 

valdymo sprendimus, kaip 

pagerinti išteklių bei 

bendradarbiavimo su verslu 

kompetencijų panaudojimą bei 

plėtojimą.  

Doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 

 

Verslo vadybos studijų programa, Marketingo valdymo specializacija (VV, MV) 

Antrosios 

pakopos 

studijų 

programa 

Baigiamojo darbo temos 

pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos 

išskirtinumas ir vadovo  

pasiekimai, siejant su siūloma 

tema 

Baigiamojo darbo 

vadovas 

VV, MV 
Žaliosios organizacijos 

marketingo strategijos kūrimas 

Žalioji organizacija gali būti 

atpažįstama įvertinus 

organizacijos kasdieninę veiklą 

– tokia organizacija vertės 

grandinėje naudoja “žaliąjį 

objektyvą” bendradarbiaujant ir 

gaminant prekes, teikiant 

paslaugas, priimant sprendimus 

ir t.t.  

 

Vadovė, kartu su magistrantais 

ir doktorantais, gilinasi į 

žaliosios organizacijos veiklos 

ypatumus, vadovauja projektui 

„Žaliasis marketingas Lietuvoje: 

Prof. dr. Ilona 

Skačkauskienė 



kritinis vertinimas ir plėtros 

galimybės“, rengia mokslines 

publikacijas. 

VV, MV 

Produkto įsiskverbimo į 

užpildytą rinką veiksmų 

modeliavimas 

Dažnos įsiskverbimo į rinką 

nesėkmės rodo šios temos 

aktualumą globalios 

ekonomikos sąlygomis.  

 

Vadovo tyrimai verslumo 

skatinimo, procesų modeliavimo 

tematika yra paskelbti daugiau 

nei 30 publikacijų 

respublikiniuose bei 

tarptautiniuose leidiniuose.  

Doc. dr. Rolandas 

Drejeris 

VV, MV 

Verslo santykių (B2B, B2C) 

vertinimas/valdymas X 

pramonės transformacijos 

(Industry 4.0, Industry 3.0) 

kontekste 

 

Assessment/management of 

business relations ((B2B, B2C) 

in the context of X industry 

transformation (Industry 4.0, 

Industry 3.0) 

Pramonės transformacijos 

(Industry 4.0, Industry 3.0) 

kontekste būtina gebėti verslo 

santykius ne tik lanksčiai 

valdyti, bet ir užtikrinti jų 

aktualumą abipusės naudos 

požiūriu. 

 

Vadovas doc. dr. A. Tamošiūnas 

turi daugiau nei 15 metų 

praktinės ir mokslinės veiklos 

patirtis. 

 

 

 

 

Doc. dr. Andrius 

Tamošiūnas 

VV, MV 

Pardavimų skatinimas naudojant 

technologijomis įgalinto 

vartotojo patirčių žemėlapius/ 

Leveraging  technology-enabled 

customer journey maps to drive 

sales  

Skaitmeninės technologijos  

keičia požiūrį į save, atitinkamai 

keisdamos ir vartotojų patirtis. 

Gilus vartotojo elgsenos 

supratimas ir pagrįsta 

metodologinė pareiga įgalins 

magistrantą atlikti šį įdomų 

tyrimą.  

 

Vartotojo patirčių žemėlapiai 

yra vienas iš vadovės prof. dr. R. 

Smaliukienės mokslinių 

interesų.  

Prof. dr. Rasa 

Smaliukienė 

VV, MV 

Marketingo praktikos ir jų 

poveikis rezultatams mažose ir 

vidutinėsę įmonėse  

 

Impact of entrepreneurial 

marketing practices on the 

performance in SMEs 

Tema aktuali sprendžiant mažų 

ir vidutinių įmonių marketingo 

problemas.  

 

Prof. dr. R. Korsakienė 

nagrinėjama tema yra parengusi 

ir publikavusi tarptautiniuose 

mokslo leidiniuose virš 80 

mokslo straipsnių. Taip pat yra 

parengusi mokomųjų knygų 

studentams. 

Prof. dr. Renata 

Korsakienė 



VV, MV 

Vartotojų lojalumą 

formuojančių veiksnių 

vertinimas 

 

Nelabai įsivaizduotume prekės 

ar paslaugos pirkimo, nieko apie 

ją nežinant, t. y. niekur 

nereklamuota prekė vargu ar 

atsidurs Jūsų pirkinių krepšelyje. 

Tą patį galime pasakyti ir apie 

įmones, kurios perka ar 

parduoda produktus ar paslaugas 

kitoms įmonėms. Visame šiame 

procese marketingas užima 

reikšmingą vietą. Daugelis 

žmonių dalyvauja marketinge ir 

patiria jo poveikį kaip prekių ir 

paslaugų pirkėjai bei vartotojai 

ar visuomeninio gyvenimo 

dalyviai spręsdami ką ir kur 

pirkti. Dėl šių priežasčių 

marketingo žinios yra naudingos 

ir reikalingos ne tik tiems, kurie 

jį vykdo, bet ir tiems, kurie 

patiria jo poveikį.  

 

Vadovė doc. dr. V. Peleckienė 

domisi šia sritimi ir yra parašiusi 

14 straipsnių šia tema. 

Doc. dr. Valentina 

Peleckienė 

VV, MV 
Žaliojo marketingo taikymas X 

sektoriaus organizacijose 

Neigiamas organizacijų bei 

žmonių veiklos poveikis 

aplinkai skatina organizacijas 

kurti bei plėtoti ekologiškus 

produktus. Tokių produktų 

vartojimas bei vartotojų požiūris 

šių produktų atžvilgiu skatina 

žaliojo marketingo, nukreipto į 

aplinkos išteklių apsaugą, o tuo 

pačiu ir papildomos vertės 

prekėms bei paslaugoms kūrimą, 

plėtrą. Siekiant teigiamo žaliojo 

marketingo poveikio, kyla 

poreikis vertinti organizacijų 

pažangą žaliojo marketingo 

taikymo srityje.  

 

Vadovė vykdo projektą „Žaliasis 

marketingas Lietuvoje: kritinis 

vertinimas ir plėtros galimybės“, 

tad turi žinių ir kompetencijos 

žaliojo marketingo sprendimų 

diegimo, vertinimo ir tobulinimo 

srityse.  

Dr. Neringa 

Vilkaitė-Vaitonė 

VV, MV 

Vartotojų lojalumo vertinimas ir 

didinimo galimybės X 

sektoriaus organizacijose 

Vartotojų lojalumas – itin svarbi 

organizacijos plėtros sąlyga. 

Didėjant organizacijų aplinkos 

dinamiškumui ir 

konkurencingumui, vis daugiau 

organizacijų atkreipia dėmesį į 

dr. Neringa 

Vilkaitė-Vaitonė 



vartotojų lojalumo kūrimą, 

valdymą, vertinimą ir didinimą. 

  

Vadovė daugiau nei dešimtmetį 

tyrinėja vartotojų lojalumo 

vertinimo ir didinimo 

sprendimus, tad yra pasirengusi 

kryptingam ir tikslingam darbui 

šioje srityje.   

 

 

 

VV, MV 

Investigation on the role of 

marketing mix on non-profit 

organization in Lithuania 

Topic is valuable for its research 

result, which can possibly show 

possitive impact of marketing on 

non-profit organization and 

ways to reach it. The topic is 

matter of interest for scientists in 

which marketing issues of the 

non-profit organizations are 

focused. Marketing is a great 

force for relationship building 

between people and the non-

profit organizations. Thus the 

topic is significant in 

achievement of relationship 

building and awareness creation. 

Dr. Bahman 

Peyravi 

VV, MV 

The impact of brand image 

transfer on companies 

profitability: the case of UAB 

“Burokelis and Krapas” 

Topic is valuable for its research 

result, possibly showing the 

impact of brand on companies 

profitability and ways to reach 

it. Branding, Brand image and 

employer branding is a topic of 

interest for many researchers 

today. Possibility to transfer the 

brand image from one company 

to another or from a brand to 

another is a great achievement 

which increase the value of the 

companies and brands itself. 

Today scientists are creating 

significant models for the 

transfer of brand image and its 

positive impact on profitability 

of the companies. 

Dr. Bahman 

Peyravi 

VV, MV 
Postmodernių organizacijų 

marketingo valdymo sprendimai 

Vis didėjančio neapibrėžtumo 

dėl vartotojų poreikių bei 

lūkesčių ir kartu jų nenuspėjamo 

elgesio kontekste, organizacijos 

susirūpina marketingine veikla ir 

investicijomis į jos gerinimą. 

Pažymima, kad itin aktualus 

tampa individualizuotas 

marketingo turinys. Taigi 

atsakymų į klausimus, koks tas 

turinys ir kaip tokio pobūdžio 

marketingo sprendimus parengti, 

priimti ir įgyvendinti, paieška 

Doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 



yra svarbi mokslinių ir 

empirinių tyrimų niša.  

 

Iššūkiai organizacijų veiklos 

valdymui ir kartu iššūkiams 

atsakomųjų planavimo 

sprendimų rengimas ir 

priėmimas patenka į darbo 

vadovės mokslinių interesų 

erdvę.  

VV, MV 

Marketingo strategijos 

transformacijos didėjančio 

aplinkos neapibrėžtumo 

kontekste 

Vis didėjančio neapibrėžtumo 

dėl vartotojų poreikių bei 

lūkesčių ir kartu jų nenuspėjamo 

elgesio kontekste, organizacijos 

susirūpina marketingine veikla ir 

investicijomis į jos gerinimą. 

Pažymima, kad itin aktualus 

tampa individualizuotas 

marketingo turinys. Taigi 

atsakymų į klausimus, koks tas 

turinys ir kaip tokio pobūdžio 

marketingo sprendimus parengti, 

priimti ir įgyvendinti, paieška 

yra svarbi mokslinių ir 

empirinių tyrimų niša.  

 

Iššūkiai organizacijų veiklos 

valdymui ir kartu iššūkiams 

atsakomųjų planavimo 

sprendimų rengimas ir 

priėmimas patenka į darbo 

vadovės mokslinių interesų 

erdvę. 

Doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 

VV, MV 

Vartotojų į(si)traukimas į 

marketingo komunikacijos 

kompleksą per mobilias 

technologijas 

Sparti mobiliųjų technologijų 

pažanga sudaro naujas 

galimybes marketingo 

komunikacijos komplekso 

priemonių taikymui vartotojų 

į(si)traukimui. Išmanieji 

telefonai verčia pakeisti 

organizacijoms savo verslo 

įpročius, pritaikyti prie 

išmaniųjų įrenginių savo 

marketingo strategiją, siūlant 

naujus marketingo 

komunikavimo būdus su 

klientais, klientų pritraukimo bei 

prekės žinomumo didinimo 

priemones verslo efektyvumui 

padidinti. 

 

Baigiamojo darbo temos vadovė 

su magistrantais vykdo tyrimus 

marketingo komunikacijos 

komplekso aspektais ir yra 

Doc. dr. Vilma 

Tamulienė 



parašius daugiau kaip dešimt 

mokslinių straipsnių šia 

tematika.  

VV, MV 

Mobilaus marketingo poveikis 

prekės ženklo žinomumo 

didinimui 

Mobilus marketingas 

populiarėja nesuvaldomu 

greičiu, todėl šio baigiamojo 

darbo tikslas yra išanalizuoti 

mobilų marketingą ir pateikti 

prekės ženklo žinomumo 

didinimo strategijos modelį, 

įtraukiant į jį ir mobilaus 

marketingo priemones. 

 

Baigiamojo darbo temos vadovė 

su magistrantais vykdo tyrimus 

marketingo komplekso aspektais 

ir yra parašius daugiau kaip 

dešimt mokslinių straipsnių 

panašia tematika. 

Doc. dr. Vilma 

Tamulienė 

VV, MV 

Integruotos marketingo 

komunikacijos nevyriausybinių 

organizacijų sektoriuje 

vertinimas 

Marketingo valdymas NVO 

sektoriuje – viena iš mokslinių 

interesų krypčių. 

Tema aktuali tiek teoriniu, tiek 

praktiniu požiūriu, leidžianti 

praplėsti pažinimo ribas apie 

naujausias marketingo teorijas ir 

metodus, analizuoti tendencijas 

ir pokyčius NVO sektoriuje, 

sekti ir įvertinti mokslo 

naujoves, taikyti turimas žinias 

organizacijų integruotos 

marketingo komunikacijos 

tobulinimui. 

Dr. Jolanta 

Solnyškinienė 

 

Verslo vadybos studijų programa, Socialinio verslo vadybos specializacija (VV, SVV) 

Antrosios 

pakopos 

studijų 

programa 

Baigiamojo darbo temos 

pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos 

išskirtinumas ir vadovo  

pasiekimai, siejant su siūloma 

tema 

Baigiamojo darbo 

vadovas 

VV, SVV 
Inovatyvūs socialinio verslo 

veiklos sprendimai: proceso 

struktūrizavimas 

Socialinis verslas, siekdamas 

kurti vertę visuomenei ir kartu 

vykdyti pelningą veiklą, 

susiduria su iššūkiais kaip 

suderinti paradoksaliai 

skirtingus tikslus – socialinius ir 

ekonominius. Inovacijų 

taikymas veikloje gali padėti 

išspręsti kylančius iššūkius, 

tačiau tam būtina procesą 

struktūruoti. 

 

Prof. dr. Ilona 

Skačkauskienė 



Vadovė, kartu su magistrantais, 

jau keletą metų gilinasi į 

socialinio verslo veiklos 

ypatumus, domisi socialinėmis 

inovacijomis, publikuoja 

mokslinius straipsnius, 

monogarfijas šiomis temomis. 

VV, SVV 

Darnios komercinės veiklos 

(prekių gamybos, paslaugų 

teikimo) procesų modeliavimas 

Ilgalaikė organizacijų sėkmė 

priklauso nuo sugebėjimo 

darniai integruotis į aplinką, 

todėl šiuolaikiniame versle darni 

veikla tampa išskirtine, 

prioritetine ir viena 

ambicingiausių.  

 

Vadovas daugybę metų gilinasi į 

darnumo principus dėstydamas 

„Darnios verslo plėtros“ dalyką 

magistratūros studijose, yra 

parengęs daugiau kaip 10 

publikacijų verslo darnumo 

tematika, skaitė pranešimus 

respublikinėse ir tarptautinėse 

konferencijose. 

Doc. dr. Rolandas 

Drejeris 

VV, SVV 

Socialinio verslo projektų 

rengimo ir priėmimo 

tobulinimas 

Nuolat besipildančio socialinių 

problemų bagažo faktas 

neišvengiamai skatina plėtoti 

žmonių̨ sąmoningumą̨, viešojo ir 

privačiojo sektorių atsakomybę 

už pokyčių̨ valdymą socialinės 

ekonomikos srityje. Akivaizdu, 

kad viena tokios iniciatyvos 

įgyvendinimo priemonių̨ – 

socialinio verslo plėtra. 

Socialinis verslas turi 

perspektyvas, nes jo atsiradimo 

veiksniai – gana naujos ir opios 

visuomenės problemos, kaip 

didėjanti imigracija ir 

emigracija, narkomanija, 

alkoholizmas, socialinė atskirtis 

ir nemažas procentas jaunų 

bedarbių – visai tai skatina 

tobulinti socialinį verslą̨, kuris 

padėtų̨ šias problemas spręsti. 

Taigi tyrimai, kokius ir kaip 

rengti ir priimti socialinio verslo 

projektus, sudarytų prielaidas 

didinti socialinio verslo indėlį 

prisidedant prie šalies socialinių 

ekonominių problemų 

sprendimo. 

Doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 

VV, SVV 
Socialinio verslo projektų 

vertinimo gerinimas 

Nuolat besipildančio socialinių 

problemų bagažo faktas 

neišvengiamai skatina plėtoti 

Doc. dr. Živilė 

Tunčikienė 



žmonių̨ sąmoningumą̨, viešojo ir 

privačiojo sektorių atsakomybę 

už pokyčių̨ valdymą socialinės 

ekonomikos srityje. Akivaizdu, 

kad viena tokios iniciatyvos 

įgyvendinimo priemonių̨ – 

socialinio verslo plėtra. 

Socialinis verslas turi 

perspektyvas, nes jo atsiradimo 

veiksniai – gana naujos ir opios 

visuomenės problemos, kaip 

didėjanti imigracija ir 

emigracija, narkomanija, 

alkoholizmas, socialinė atskirtis 

ir nemažas procentas jaunų 

bedarbių – visai tai skatina 

tobulinti socialinį verslą̨, kuris 

padėtų̨ šias problemas spręsti. 

Taigi tyrimai, kokius ir kaip 

rengti ir priimti socialinio verslo 

projektus, sudarytų prielaidas 

didinti socialinio verslo indėlį 

prisidedant prie šalies socialinių 

ekonominių problemų 

sprendimo. 

VV, SVV 

Integruota marketingo 

komunikacija socialiniame 

versle 

Praktikoje pastebimi atvejai, kai 

socialinio verslo tikslinė 

auditorija pasiekiama ne itin 

tinkamai parinktais 

komunikacijos kanalais, kai 

kuriais atvejais skirtinguose 

kanaluose komunikuojant 

nevienodus komunikacinius 

pranešimus. Visa tai užkerta 

kelią sėkmingai ir efektą 

duodančiai marketingo 

komunikacijai. Tad svarbu 

nagrinėti, kokios marketingo 

komunikacijos klaidos daromos 

socialiniame versle ir kokių 

priemonių tikslinga būtų imtis, 

siekiant rezultatyvios 

integruotos marketingo 

komunikacijos.  

 

Vadovė daugiau nei penkerius 

metus tyrinėja marketingo 

komunikacijos sprendimus, 

tobulina savo kvalifikaciją 

aktyviai dalyvaudama Lietuvoje 

vykstančiuose renginiuose 

marketingo komunikacijos 

tematika.   

Dr. Neringa 

Vilkaitė-Vaitonė 



VV, SVV 

žmogiškųjų išteklių valdymo 

praktikos mažose ir 

vidutinėse įmonėse 

 Socially responsible human 

resource management 

practices in SMEs 

 

Tema aktuali sprendžiant 

mažų ir vidutinių įmonių 

socialinės atsakomybės 

problemas.  

 

Vadovė nagrinėjama tema yra 

parengusi ir publikavusi 

tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose virš 80 mokslo 

straipsnių. Taip pat yra 

parengusi mokomąsias 

knygas studentams, veda 

mokymus pradedantiesiems 

verslininkams. 

Prof. dr. Renata 

Korsakienė 

VV, SVV 

Socialinio verslumo veiklos 

vertinimas Lietuvoje 

 

Assessment of social 

entrepreneurship activity in 

Lithuania 

Tema aktuali sprendžiant mažų 

ir vidutinių įmonių socialinės 

atsakomybės problemas.  

 

Vadovė nagrinėjama tema yra 

parengusi ir publikavusi 

tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose virš 80 mokslo 

straipsnių. Taip pat yra 

parengusi mokomąsias knygas 

studentams, veda mokymus 

pradedantiesiems verslininkams. 

Prof. dr. Renata 

Korsakienė 

 

 


