
Verslo vadybos studijų programa, Elektroninių medijų vadybos specializacija (VV, EVM) 

Antrosios 

pakopos 

studijų 

programa 

Baigiamojo darbo temos 

pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos 

išskirtinumas ir vadovo  

pasiekimai, siejant su siūloma 

tema 

Baigiamojo darbo 

vadovas 

VV, EVM 

Virtualių bendruomenių 

naudojimo įmonės 

marketinge modelis 

Virtualių bendruomenių rūšys, jų 

sukuriamos vartotojų pasiekimo 

galimybės ir nuolatiniai pokyčiai 

yra viena iš svarbių tyrimų sričių 

sprendžiant marketingo bei 

komunikacijos klausimus. 

 

Prof. V. Davidavičienė turi 19 

metų mokslinių tyrimų 

informacinių technologijų plėtros 

poveikio verslui patirtį. 

8 metus praktikavo elektroninio 

marketingo versle. 

Yra parengusi daugiau nei 100 

mokslinių straipsnių, 4 

mokomąsias knygas, 5 knygų 

dalis, 2 monografijų dalis. 

Prof. dr. Vida 

Davidavičienė 

VV, EVM 

Elektroninių medijų 

efektyvumo vertinimas 

(Užtarnautų medijų 

Nuosavų medijų, Mokamų 

medijų) 

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų plėtros kontekste 

virtualių bendruomenių taikymas 

įgauna vis didesnę reikšmę ir 

marketingo internete sprendimų 

efektingumas ir efektyvumas yra 

viena iš svarbiausių sričių. 

 

Prof. V. Davidavičienė turi 19 

metų mokslinių tyrimų 

informacinių technologijų plėtros 

poveikio verslui patirtį. 

8 metus praktikavo elektroninio 

marketingo versle. 

Yra parengusi daugiau nei 100 

mokslinių straipsnių, 4 

mokomąsias knygas, 5 knygų 

dalis, 2 monografijų dalis. 

Prof. dr. Vida 

Davidavičienė 

VV, EVM 

Prekės ženklo elektroninėje 

erdvėje stiprinimo/ kūrimo 

modelis 

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų plėtros kontekste 

virtualių bendruomenių taikymas 

įgauna vis didesnę reikšmę ir 

prekės ženklo vertė elektroninėje 

erdvėje yra viena iš verslui 

svarbių sričių. 

 

Prof. V. Davidavičienė turi 19 

metų mokslinių tyrimų 

informacinių technologijų plėtros 

poveikio verslui patirtį. 

Prof. dr. Vida 

Davidavičienė 



8 metus praktikavo elektroninio 

marketingo versle. 

Yra parengusi daugiau nei 100 

mokslinių straipsnių, 4 

mokomąsias knygas, 5 knygų 

dalis, 2 monografijų dalis. 

VV, EVM 

E-pakuotės poveikio 

produkto įsigijimui 

vertinimo modelis 

Pakuotė daro didelę įtaką prekės 

apsisprendimo pirkti procese, o 

tyrimų koks yra šis poveikis 

elektroninėje erdvėje renkantis 

virtualią prekę yra ne 

pakankamai. Dėl šios priežastis – 

tokia tema ir tyrimų rezultatai 

verslininkams yra itin aktualūs. 

 

Prof. V. Davidavičienė turi 19 

metų mokslinių tyrimų 

informacinių technologijų plėtros 

poveikio verslui patirtį. 

8 metus praktikavo elektroninio 

marketingo versle. 

Yra parengusi daugiau nei 100 

mokslinių straipsnių, 4 

mokomąsias knygas, 5 knygų 

dalis, 2 monografijų dalis. 

Prof. dr. Vida 

Davidavičienė 

VV, EVM 
Darbo vietos 

sužaidybinimo modelis 

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų plėtros kontekste 

darbo vietos sužaidybinimas 

įgauna vis didesnę reikšmę 

siekiant sukurti patrauklesnes 

darbo vietas ir motyvuoti 

specialistus. 

 

Prof. V. Davidavičienė turi 19 

metų mokslinių tyrimų 

informacinių technologijų plėtros 

poveikio verslui patirtį. 

8 metus praktikavo elektroninio 

marketingo versle. 

Yra parengusi daugiau nei 100 

mokslinių straipsnių, 4 

mokomąsias knygas, 5 knygų 

dalis, 2 monografijų dalis. 

Prof. dr. Vida 

Davidavičienė 

VV, EVM 

Papildytos realybės 

taikymo tyrimai 

(e-versle, išmaniųjų miestų 

plėtrai, kūrybingame 

mieste) 

Papildyta realybė skverbiasi į 

daugelį gyvenimo sričių, verslas į 

tai turi reaguoti ir būti savalaikis 

priimant inovatyvius sprendimus. 

Siūloma tema yra gana nauja ir 

kelianti iššūkių, tačiau, tuo pačiu, 

ir viena įdomiausių. 

 

Prof. V. Davidavičienė turi 19 

metų mokslinių tyrimų 

informacinių technologijų plėtros 

poveikio verslui patirtį. 

Prof. dr. Vida 

Davidavičienė 



8 metus praktikavo elektroninio 

marketingo versle. 

8 metus praktikavo elektroninio 

marketingo versle. 

Yra parengusi daugiau nei 100 

mokslinių straipsnių, 4 

mokomąsias knygas, 5 knygų 

dalis, 2 monografijų dalis. 

VV, EVM 

Elektroninių medijų 

panaudojimas tobulinant 

inovacijų politikos 

sprendimų komunikaciją 

Inovacijų diegimas – 

konkurencingo verslo, kiekvieno 

asmens ir valstybės prielaida. 

Todėl inovacijų politikos 

priemonių modeliavimas ir 

vertinimas, integracija į 

tarptautines vertės kūrimo 

grandines, žinių perdavimas, 

proveržio inovacijų 

modeliavimas, inovacijų 

rengimas, klasterizacijos ir 

inovacijų valdymo efektyvumo 

didinimas tampa vis 

aktualesnėmis temomis 

padedančios spręsti praktines 

verslo plėtros problemas. 

 

Prof. dr. A. Jakubavičius beveik 

20 metų dirba VšĮ Lietuvos 

inovacijų centre, turi daugiau kaip 

20 metų dėstymo bei vadovavimo 

baigiamiesiems darbams patirties. 

Su bendraautoriais yra parengęs 

monografijas: „Žinių ekonomika: 

globalizacijos iššūkiai, inovacijos 

ir kūrybingumas“; „Žinių 

ekonomikos kūrimas: Inovacijų 

paramos sistema“. 

Prof. dr. Artūras 

Jakubavičius 

VV, EVM 
Elektroninių medijų 

strategijos formavimo 

modelis 

Inovacijų diegimas – 

konkurencingo verslo, kiekvieno 

asmens ir valstybės prielaida. 

Todėl inovacijų politikos 

priemonių modeliavimas ir 

vertinimas, integracija į 

tarptautines vertės kūrimo 

grandines, žinių perdavimas, 

proveržio inovacijų 

modeliavimas, inovacijų 

rengimas, klasterizacijos ir 

inovacijų valdymo efektyvumo 

didinimas tampa vis 

aktualesnėmis temomis 

padedančios spręsti praktines 

verslo plėtros problemas. 

 

Prof. dr. A. Jakubavičius beveik 

20 metų dirba VšĮ Lietuvos 

Prof. dr. Artūras 

Jakubavičius 



inovacijų centre, turi daugiau kaip 

20 metų dėstymo bei vadovavimo 

baigiamiesiems darbams patirties. 

Su bendraautoriais yra parengęs 

monografijas: „Žinių ekonomika: 

globalizacijos iššūkiai, inovacijos 

ir kūrybingumas“; „Žinių 

ekonomikos kūrimas: Inovacijų 

paramos sistema“. 

VV, EVM 
Komunikacijos tobulinimo 

galimybės elektroninėse 

verslo derybose 

Šiuolaikiniame globaliame 

technologijų pasaulyje verslo 

derybos įgauna naujas formas. 

Sprendžiant atstumo ir kaštų 

problemas verslo derybos neretai 

persikelia į elektroninę erdvę. 

Verslo derybų procesas 

elektroninėje erdvėje pasižymi 

specifinėmis savybėmis, kurių 

neįvertinus mažėja derybų 

proceso efektyvumas ir 

nepasiekiamas optimalus derybų 

rezultatas. Todėl šios temos 

plėtotei turi būti skiriamas 

išskirtinis dėmesys. 

 

Prof. dr. K. Peleckis turi 20 metų 

praktinės patirties (tame tarpe ir 

vadovavimo) verslo įmonėse, 

daugiau kaip 10 metų dėstymo ir 

vadovavimo baigiamiesiems 

darbams patirties. Profesorius yra 

2 vadovėlių iš komunikacijos  

srities bendraautorius, yra 

publikavęs mokslinių straipsnių iš 

šios temos. 

Prof. dr. Kęstutis 

Peleckis 

VV, EVM 
Verslo derybų elektroninėje 

erdvėje problemos ir jų 

sprendimų būdai 

Šiuolaikiniame globaliame 

technologijų pasaulyje verslo 

derybos įgauna naujas formas. 

Sprendžiant atstumo ir kaštų 

problemas verslo derybos neretai 

persikelia į elektroninę erdvę. 

Verslo derybų procesas 

elektroninėje erdvėje pasižymi 

specifinėmis savybėmis, kurių 

neįvertinus mažėja derybų 

proceso efektyvumas ir 

nepasiekiamas optimalus derybų 

rezultatas. Todėl šios temos 

plėtotei turi būti skiriamas 

išskirtinis dėmesys. 

 

Prof. dr. K. Peleckis turi 20 metų 

praktinės patirties (tame tarpe ir 

vadovavimo) verslo įmonėse, 

daugiau kaip 10 metų dėstymo ir 

Prof. dr. Kęstutis 

Peleckis 



vadovavimo baigiamiesiems 

darbams patirties. Profesorius yra 

2 vadovėlių iš verslo derybų  

srities bendraautorius, yra 

publikavęs mokslinių straipsnių iš 

šios temos. 

VV, EVM 
E-medijų vertinimas žinių 

valdyme 

Globalizacijos ir transformacijų 

kontekste efektyvi priemonė 

organizacijų veiklos 

veiksmingumui didinti yra e-

medijos žinių valdyme ir jų 

vertinimas.  

 

Prof. dr. J. Raudeliūnienė šia 

tematika yra parengusi mokslo 

publikacijų, monografiją ir 

mokomųjų priemonių. Profesorės 

monografija yra laimėjusi VGTU 

konkurse III vietą. 

Prof. dr. Jurgita 

Raudeliūnienė 

VV, EVM 
Medijų naudojimo 

prekybos sektoriuje 

modelis 

Komunikacinių technologijų 

plėtros kontekste tema yra itin 

aktuali. Tyrimai rodo, kad medijų 

panaudojimo prekybos sektoriuje 

galimybės pilnai nėra išnaudotos, 

todėl tikslinga kurti ir praktiškai 

taikyti jų naudojimo šiame 

sektoriuje modelį. 

 

Doc. dr. A. Burinskienė turi 8 

metų darbo patirtį privačiame 

sektoriuje, atlieka tyrimus šioje 

tematikoje. Jos mokslinių tyrimų 

rezultatai publikuoti Lietuvos ir 

užsienio mokslo žurnaluose, 

pristatyti tarptautinėse mokslo 

konferencijose. Docentė yra 5 

monografijų / mokslo knygų 

bendraautorė. Pagrindiniai šios 

krypties tyrimų rezultatai 

publikuoti straipsnyje:  

Burinskienė, A., & Pipirienė V. 

(2014). The comparison of trade 

enterprises. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 110, 267-

275. Amsterdam: Elsevier Science 

Ltd.  

Doc. dr. Aurelija 

Burinskienė 

VV, EVM 
Daiktų interneto 

technologijų taikymas 

logistikoje ir transporte 

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų svarbos kontekste, 

tema įgauna vis didesnį 

aktualumą. Daiktų interneto 

technologijų taikymo logistikoje 

ir transporte galimybės nėra 

pakankamai išnaudotos. Jų 

panaudojimas įgalintų padidinti 

logistikos sektoriaus efektyvumą. 

Doc. dr. Aurelija 

Burinskienė 



 

Doc. dr. A. Burinskienė turi 8 

metų darbo patirtį privačiame 

sektoriuje, atlieka tyrimus šioje 

tematikoje. Jos mokslinių tyrimų 

rezultatai publikuoti Lietuvos ir 

užsienio mokslo žurnaluose, 

pristatyti tarptautinėse mokslo 

konferencijose. Docentė yra 5 

monografijų / mokslo knygų 

bendraautorė. Pagrindiniai šios 

krypties tyrimų rezultatai 

publikuoti moksliniuose 

straipsniuose:  

Burinskienė, A. (2015). The 

efficiency evaluation when RFID 

is used in warehouses. Vadyba = 

Journal of management,  26(1), 7-

15.  

Burinskienė, A. & Pipirienė, V. 

(2014). Technological innovations 

and technology achievement. The 

8th international scientific 

conference "Business and 

Management 2014", selected 

papers, (pp. 371-378). 

Docentės mokslinių tyrimų sritis 

yra skirta inovatyvių logistikos 

technologijų temai. 

VV, EVM 
Virtualių organizacijų 

darbo optimizavimo e-

medijų pagalba modelis 

Virtuali organizacija – tai 

organizacija, kurios nariai 

geografiškai nutolę vienas nuo 

kito, atliekant bendrą darbą 

dažniausiai susisiekiantys 

tarpusavyje moderniomis 

elektroninės komunikacijos 

priemonėmis. Ši darbo forma vis 

labiau plinta šiuolaikiniame versle 

ir tyrimai šioje srityje įgauna vis 

didesnį aktualumą. 

 

Doc. dr. J. Merkevičius turi 

dagiau nei 20 metų mokslinių 

tyrimų informacinių technologijų 

plėtros poveikio verslui patirtį. 

Lygiagrečiai darbuojasi versle. 

Yra parengęs daugiau nei 20 

mokslinių straipsnių, 2 

mokomąsias knygas, 1 

monografijos dalį. 

 

 

 

Doc. dr. Juozas 

Merkevičius 



VV, EVM 
Virtualios organizacijos 

personalo motyvavimo e-

medijų pagalba modelis 

Virtuali organizacija – tai 

organizacija, kurios nariai 

geografiškai nutolę vienas nuo 

kito, atliekant bendrą darbą 

dažniausiai susisiekiantys 

tarpusavyje moderniomis 

elektroninės komunikacijos 

priemonėmis. Ši darbo forma vis 

labiau plinta šiuolaikiniame 

versle. 

 

Doc. dr. J. Merkevičius turi 

dagiau nei 20 metų mokslinių 

tyrimų informacinių technologijų 

plėtros poveikio verslui patirtį. 

Lygiagrečiai darbuojasi versle. 

Yra parengęs daugiau nei 20 

mokslinių straipsnių, 2 

mokomąsias knygas, 1 

monografijos dalį. 

Doc. dr. Juozas 

Merkevičius 

VV, EVM 
Didžiųjų duomenų 

panaudojimo klientų 

pažinimui modelis 

Kasdien vartotojai savo veiksmais 

sukuria begalę įvairių duomenų, 

kurie gali būti panaudojami 

geresniam jų pačių pažinimui bei 

įmonių konkurencinio pranašumo 

sukūrimui. 

 

Dr. J. Sabaitytė turi daugiau kaip 

7 metus mokslinių tyrimų 

patirties, tiriant informacinių 

technologijų taikymo galimybes 

verslo ir viešojo sektoriaus 

procesų gerinimui. Jos mokslinių 

tyrimų rezultatai pristatyti 

skirtingose tarptautinėse ir 

nacionalinėse konferencijose, 

publikuoti mokslinių tyrimų 

žurnaluose bei užsienio 

monografijose. 

Dr. Jolanta Sabaitytė 

VV, EVM 

Virtulių medijų 

panaudojimo inovacijų 

procese modelis 

Naujųjų technologijų bei medijų 

pabaudimas skirtingose 

inovacinio proceso stadijose yra 

aktuali problema, ypač 

atsižvelgiant į kūrybinio 

potencialo panaudojimą įmonėse. 

 

Dr. E. Žemaitis turi 15 metų 

inovacijų konsultanto ir mokslinių 

tyrimų patirtį, dirbęs daugelyje 

Lietuvos universitetų, dėstęs 

Medijų bei technologijų, žaidimų 

dizaino disciplinas. Yra 

sertifikuotas Lego Serious play 

fasilitatorius. Kolektyvinių 

monografijų „Intelektinis 

Dr. Eigirdas Žemaitis 



potencialas: globalizacija ir 

žiniomis grindžiamos visuomenės 

kūrimas"; "Žinių̨ ekonomika: 

globalizacijos iššūkiai, inovacijos 

ir kūrybingumas"; "Žiniomis 

grįsto verslumo skatinimas: 

metodai ir taikymo praktika" 

bendraautorius. 

VV, EVM 

Inovacinės veiklos 

plėtojimas panaudojant 

elektronines medijas 

 

Elektroninių medijų taikymas ir 

integracija į inovacinės veiklos 

plėtrą yra aktuali problema, 

taikytina didėjant poreikiams 

adaptuoti dirbtinio intelekto 

sprendimus versle. Todėl tokio 

pobūdžio tyrimai yra itin aktualūs 

ateities verslo plėtrai. 

 

Dr. E. Žemaitis turi 15 metų 

inovacijų konsultanto ir mokslinių 

tyrimų patirtį, dirbęs daugelyje 

Lietuvos universitetų, dėstęs 

Medijų bei technologijų, žaidimų 

dizaino disciplinas. Yra 

sertifikuotas Lego Serious play 

fasilitatorius. Kolektyvinių 

monografijų „Intelektinis 

potencialas: globalizacija ir 

žiniomis grindžiamos visuomenės 

kūrimas"; "Žinių̨ ekonomika: 

globalizacijos iššūkiai, inovacijos 

ir kūrybingumas"; "Žiniomis 

grįsto verslumo skatinimas: 

metodai ir taikymo praktika" 

bendraautorius. 

Dr. Eigirdas Žemaitis 

VV, EVM 

Elektroninių medijų 

panaudojimas kūrybiškumo 

skatinimui  

 

Kūryboškumo skatinimas ir jo 

panaudojimas įmonės veikloje yra 

aktuali šiuolaikinių įmonių 

problematiką. Elektroninių medijų 

plėtra įgalina ieškoti naujų 

taikomųjų instrumetų, siekiant 

apjungti šias sritis ir integruoti 

elektrininius sprendimus į 

kūrybiškumo skatinimo veiklas.  

 

Dr. E. Žemaitis turi 15 metų 

inovacijų konsultanto ir mokslinių 

tyrimų patirtį, dirbęs daugelyje 

Lietuvos universitetų, dėstęs 

Medijų bei technologijų, žaidimų 

dizaino disciplinas. Yra 

sertifikuotas Lego Serious play 

fasilitatorius. Kolektyvinių 

monografijų „Intelektinis 

potencialas: globalizacija ir 

žiniomis grindžiamos visuomenės 

Dr. Eigirdas Žemaitis 



kūrimas"; "Žinių̨ ekonomika: 

globalizacijos iššūkiai, inovacijos 

ir kūrybingumas"; "Žiniomis 

grįsto verslumo skatinimas: 

metodai ir taikymo praktika" 

bendraautorius. 

 

Verslo vadybos studijų programa, Tarptautinio verslo specializacija (anglų kalba) (VV, TV) 

Antrosios 

pakopos 

studijų 

programa 

Baigiamojo darbo temos 

pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos 

išskirtinumas ir vadovo  

pasiekimai, siejant su siūloma 

tema 

Baigiamojo darbo 

vadovas 

VV, TV 

Innovations and international 

participation for pollution 

management influencing 

sustainable development of 

business 

The topic is very important from 

the sustainable management 

perspective of developing 

business, new kinds of green 

business and innovations and 

applications in international 

cooperation. 

 

Influence of supervisor to the 

development of the research area 

are previous research results and 

publications: 

Dzemydienė, D., Maskeliūnas, S., 

Dzemydaitė, G., & Miliauskas, A. 

(2016). Semi-automatic service 

provision based on interaction of 

data warehouses for evaluation of 

water resources. Informatica, 

27(4), 709-722.  

Gricius, G., Drungilas, D., 

Andziulis, A., Dzemydienė, D., & 

Voznak, M. (2014). SOM based 

multi-agent hydro meteorological 

data collection system. 

Nostradamus 2014: prediction, 

modeling and analysis of complex 

systems (Eds.: I. Zelinka, et al.) 

(pp. 31-41). Springer International 

Publishing. 

Prof. dr. Dalė 

Dzemydienė 

VV, TV 

Application of innovative 

information technologies in 

sustainable development and 

water management processes 

of enterprises in X region 

Innovative IT technologies for 

management and cooperation of 

business for cleaner environment 

and evaluation of situations are 

very important in nowadays 

business and the regions. 

 

Influence of supervisor to the 

development of the research area 

are previous research results and 

publications: 

Prof. dr. Dalė 

Dzemydienė 



Dzemydienė, D., Maskeliūnas, S., 

Dzemydaitė, G., & Miliauskas, A. 

(2016). Semi-automatic service 

provision based on interaction of 

data warehouses for evaluation of 

water resources. Informatica, 

27(4), 709-722.  

Dzemydienė, D., & Radzevičius, 

V. (2018). An approach for 

networking of wireless sensors 

and embedded systems applied for 

monitoring of environment data. 

DAMSS 2018: 10th International 

workshop on "Data analysis 

methods for software systems". 

Druskininkai, Lithuania: 

[abstracts]. Vilnius: VU.  

VV, TV 

Rising company’s efficiency 

through using customer's 

data analytic tools 

Prof. dr. A. Iurasov is an author 

and coordinator of the Lithuanian 

R&D project Intellect “Advanced 

data analysis and forecasting in 

the field of education” (project 

number: J05-LVPA-K-01-0009): 

using customer's data analytics for 

rising company efficiency. 

Prof. dr. A. Iurasov 

VV, TV 

Internet marketing 

performance management 

model 

Prof. dr. A. Iurasov is co-athoor 

of the monografy "Internet 

marketing". 

Prof. dr. A. Iurasov 

VV, TV 

Creation of innovative 

products based on Big Data 

Analytics 

Prof. dr. A. Iurasov is an author 

and coordinator of the Lithuanian 

R&D project Intellect “Advanced 

data analysis and forecasting in 

the field of education” (project 

number: J05-LVPA-K-01-0009): 

using Big Data Analytics for 

creation of innovative products. 

Prof. dr. Aleksei 

Iurasov 

VV, TV 

Rising the competitiveness of 

the company through using 

Machine Learning for R&D 

Usage of the Machine Learning 

for R&D is the modern tool for 

competitiveness of the company. 

However, its use options are not 

sufficiently explored and used in 

practice. 

 

Prof. dr. A. Iurasov is an author 

and coordinator of the Lithuanian 

R&D project Intellect “Advanced 

data analysis and forecasting in 

the field of education” (project 

number: J05-LVPA-K-01-0009): 

using Machine Learning 

algorithms for rising the 

competitiveness of the company 

Prof. dr. Aleksei 

Iurasov 

VV, TV 
Innovation strategies 

preparation models for the 

Implementing innovation is a 

prerequisite for competitive 

business. Therefore, modeling and 

Prof. dr. Artūras 

Jakubavičius 



development of high-tech 

export 

evaluating innovation policy 

tools, integration into 

international value creation 

chains, knowledge transfer, 

breakthrough innovation 

modeling, innovation 

development, increasing 

clustering and innovation 

management efficiency are 

becoming increasingly topical 

issues to address practical 

business development issues. 

 

Prof. dr. A. Jakubavičius has been 

working at the Lithuanian 

Innovation Center for almost 20 

years, has more than 20 years of 

experience in teaching and 

supervising master theses. He is 

co-author of monographs: 

"Knowledge Economy: 

Challenges of Globalization, 

Innovation and Creativity"; 

"Creating a knowledge economy: 

an innovation support system". 

VV, TV 
Networking models for the 

development of international 

business in X sector 

The development of the 

international business is one of 

the key sources of 

competitiveness in a country or 

region. Possibilities of the 

networking can be used for 

encouraging the international 

business development. 

 

Prof. dr. A. Jakubavičius has been 

working at the Lithuanian 

Innovation Center for almost 20 

years, has more than 20 years of 

experience in teaching and 

supervising master theses. He is 

co-author of monographs: 

"Knowledge Economy: 

Challenges of Globalization, 

Innovation and Creativity"; 

"Creating a knowledge economy: 

an innovation support system". 

Prof. dr. Artūras 

Jakubavičius 

VV, TV 
High-tech export 

development: networking 

models 

The development of high 

technologies and its export is one 

of the key sources of 

competitiveness in a country or 

region. Possibilities of the 

networking can be used for 

encouraging the development of 

these technologies.  

 

Prof. dr. Artūras 

Jakubavičius 



Prof. dr. A. Jakubavičius has been 

working at the Lithuanian 

Innovation Center for almost 20 

years, has more than 20 years of 

experience in teaching and 

supervising master theses. He is 

co-author of monographs: 

"Knowledge Economy: 

Challenges of Globalization, 

Innovation and Creativity"; 

"Creating a knowledge economy: 

an innovation support system". 

VV, TV 
Evaluation of knowledge 

management processes 

The uniqueness of this topic is the 

topicalities of organization 

knowledge management and 

evaluation in the context of 

transformations, and the 

peculiarities of integrated 

knowledge management model 

evaluation. 

 

Prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė 

has published scientific 

publications, monographs and 

textbooks from knowledge 

management topic. The 

monograph “The peculiarities in 

evaluating an organization's 

knowledge potential” won the 

third place in VGTU scientific 

monographs competition. 

Prof. dr. Jurgita 

Raudeliūnienė 

VV, TV 

Evaluation of clusters‘ 

performance and their role in 

regional development 

 

Clustering of companies and other 

organizations, such as universities 

NGO‘s and public bodies 

facilitate transfer of technology, 

what impacts regional 

development. Clustering studies 

are among of priorities formulated 

by European Commission (EC). 

Analysis of case studies, 

evaluation of cluster performance 

and assessment of impact of 

clustering on regional 

development are in the focus of 

research. 

 

Prof. dr. M. Tvaronavičienė has 

experience in two projects 

financed by EC. She has got 

numerous publications in 

prestigious journals and 

conferences in this area. 

 

Prof. dr. Manuela 

Tvaronavičienė 



VV, TV 
Model of innovations for 

increasing international 

business competitiveness 

International competitiveness of 

companies is precondition of their 

viability.  

 

Prof. dr. M. Tvaronavičienė  

has got numerous publications in 

prestigious journals and 

conferences in this area. 

Prof. dr. Manuela 

Tvaronavičienė 

VV, TV 
Evaluation model of green 

business in selected countries 

Green business is in focus of 

research and practitioners due to 

need to preserve our planet.  

 

Prof. dr. M. Tvaronavičienė has 

experience in two projects 

financed by EC. She is an editor 

of a book in this area, which will 

be published by Elsevier in year 

2020. 

Prof. dr. Manuela 

Tvaronavičienė 

VV, TV 
Evaluation of energy 

efficiency in international 

companies 

Increase of energy efficiency is 

precondition of sustainable 

development. Therefore, studies 

directed to behavioral change are 

among top priorities.  

 

Prof. dr. M. Tvaronavičienė has 

experience in two projects 

financed by EC. She has got 

numerous publications in 

prestigious journals and 

conferences in this area. She is an 

editor of a book in this area, 

which will be published by 

Elsevier in year 2020. 

Prof. dr. Manuela 

Tvaronavičienė 

VV, TV 
Model of transformation of 

multinational business 

Rapid liberalization, globalization 

and technological change have 

revolutionized the transformation 

of the multinational business. 

Therefore, traditional models are 

no longer appropriate and new 

approaches and ways to ensure 

the development of multinational 

business are needed. 

 

Assoc. prof. dr. A. Burinskienė 

has 8 years of experience in the 

private sector, researches in this 

topic. Its research results are 

published in Lithuanian and 

foreign scientific journals, 

presented at international 

scientific conferences. Assoc. 

professor is a co-author of 5 

monographs / science books. She 

is a member of the Editorial 

Board of periodical scientific 

Doc. dr. Aurelija 

Burinskienė 



journal „International Business 

Research“ (Canada).  The main 

results of research in this field are 

published in scientific article: 

Burinskienė, A. (2009). 

Inovacijos tarptautinių įmonių 

veiklos praktikoje / Innovations in 

International Business Practices. 

Business, management and 

education: research papers, 2, 

246-254. 

VV, TV 
Model of virtual organization 

in international trade 

A Virtual organization is a 

network of independent 

individuals or organizations 

linked together by IT to exploit 

market opportunities by sharing 

skills, costs, and market access. 

This form of work is increasingly 

spreading in modern business. 

 

Assoc. prof. dr. J. Merkevičius 

has more than 20 years of 

experience in research 

information technology 

development impact on business. 

Working in parallel in business. 

Has prepared more than 20 

scientific articles, 2 study books, 

1 monograph. 

Doc. dr. Juozas 

Merkevičius 

VV, TV 

Model of green 

entrepreneurship for 

international business  

Green entrepreneurship concept is 

an integral part of the 

management of modern 

international business.  

 

Dr. G. Lapinskienes’ scientific 

research is based on the 

sustainable development with a 

deep interest in the concept of 

green business (by writing 

articles, textbook and giving 

lectures).  

Dr. Giedrė 

Lapinskienė 

VV, TV 

Model of sustainable 

competitiveness for the 

development of international 

business 

Sustainable competitiveness is a 

clue to successful international 

business. Even though, it may 

sound as an oxymoron. 

 

Dr. G. Lapinskienes’ scientific 

research is based on the 

sustainable development with a 

deep interest in the concept of 

green business (by writing 

articles, textbook and giving 

lectures). 

Dr. Giedrė 

Lapinskienė 



VV, TV 

Model of green business for 

international development in 

X sector 

Nowadays the structural changes 

of any sector should be related 

with a concept of green business.  

 

Dr. G. Lapinskienes’ scientific 

research is based on the 

sustainable development with a 

deep interest in the concept of 

green business (by writing 

articles, textbook and giving 

lectures). 

Dr. Giedrė 

Lapinskienė 

VV, TV 
Electronic business model 

for sustainable growth in 

foreign market 

Rapid development of 

information technologies led to 

the changes in organization and 

need for electronic business and 

electronic commerce tools 

implementation based on 

scientifically proved decisions. In 

order to maintain sustainable 

development of organization in 

accordance with the rapidly 

changing environment, the 

framework of e-business in 

foreign markets is needed. 

 

Dr. J. Sabaityte has 7 years of 

experience in information 

technologies decisions for 

business development scientific 

research. Her scientific results are 

presented in various national and 

international scientific 

conferences in Lithuania and 

abroad, she is author of more than 

17 scientific publications on e-

business topic. 

Dr. Jolanta Sabaitytė 

VV, TV 
Analysis of industry 4.0 

application possibilities for 

international logistics sector 

Technologies of industry 4.0 are 

changing manufacturing and other 

related business sectors. Industry 

4.0 is characterized by the strong 

customization of products under 

the conditions of highly flexible 

(mass-) production. Modern 

business processes, especially 

logistic, requires automation 

technology, which is improved by 

the introduction of methods of 

self-optimization, self-

configuration, self-diagnosis, 

cognition and intelligent support 

in increasingly complex work. 

 

Dr. Jolanta Sabaitytė 



Dr. J. Sabaityte has 7 years of 

experience in information 

technologies decisions for 

business development scientific 

research. Her scientific results are 

presented in various national and 

international scientific 

conferences in Lithuania and 

abroad, she is author of more than 

17 scientific publications on e-

business topic (scientific articles, 

monographs). 

VV, TV 

Model for the development 

of international innovation 

networks  

Innovation networks plays 

important role for new product 

development. In the context of 

open innovation paradigm 

networking plays crusial role for 

innovation activities. Search of 

effective networking tools is very 

important research topic. 

 

Dr. E. Žemaitis has 15 years of 

innovation consultancy and 

research experience. He has 

worked at various universities in 

Lithuania, Lithuanian innovation 

canter. He teaches various 

international business, high 

technology sector economy, 

intercultural communication 

courses. Had PhD internship in 

China and defended dissertation 

“Innovation and 

internationalization developing 

high technology sector”. Has 

published scientific articles on 

internationalization of high 

technology sector. 

Dr. Eigirdas Žemaitis 

VV, TV 
Internationalisation of high 

technology sector 

High technology sector plays 

important role in global economy. 

Search for effective 

internationalisation models and 

tools is important research topic. 

 

Dr. E. Žemaitis has 15 years of 

innovation consultancy and 

research experience. He has 

worked at various universities in 

Lithuania, Lithuanian innovation 

canter. He teaches various 

international business, high 

technology sector economy, 

Dr. Eigirdas Žemaitis 



intercultural communication 

courses. Had PhD internship in 

China and defended dissertation 

“Innovation and 

internationalization developing 

high technology sector”. Has 

published scientific articles on 

internationalization of high 

technology sector. 

 


