
Informacinių sistemų programų inžinerija 

studijų programos siūlomos baigiamųjų darbų temos magistrantams 

Baigiamojo darbo temos 
pavadinimas 

Baigiamojo darbo vadovas 

Dirbtinio intelekto metodų 
panaudojimo procesų simuliacijoje 
tyrimas 

 

Research on application of artificial 
intelligence methods to business 
process simulation 

Prof. dr. Olegas Vasilecas dirba Informacinių Sistemų (IS) 
katedroje profesoriaus pareigose. Jis skaito paskaitas ir 
vadovauja magistrantų baigiamiesiems darbams nuo pat IS 
krypties magistrantūros įkūrimo ir yra 5 vadovėlių IS kūrimo srityje 
bendraautorius. O. Vasilecas skaitė paskaitas 7-iose Europos 
universitetuose, tame tarpe Barselonoje, Londone, Atėnuose ir 
Liublianoje. Jis vadovavo 13-kai sėkmingai apgintų daktaro 
disertacijų. O. Vasilecas aktyviai dirba mokslinį ir praktinį darbą 
žiniomis grindžiamų IS kūrimo srityje. Pastarųjų metų jis su savo 
mokiniais ir dabartiniais doktorantais vysto tyrimus dinaminių, 
tikslo siekiančių verslo procesų bei jų optimizacijos srityje. O. 
Vasilecas turi vadovavimo tarptautiniams mokslo ir studijų 
projektams patirtį. Vienas jų, kurio tematika ir dabar vystoma IS 
katedroje, buvo „Verslo taisyklių sprendimai IS kūrime“. 

Informacinių sistemų modernizavimo 
metodų tyrimas 

 

Research on methods for 
modernization of information systems 

Daugiatikslių dinaminių verslo 
procesų modeliavimas ir simuliacija 

 

Multi-criteria dynamic business 
process modelling and simulation 

Doc. dr. Diana Kalibatienė yra Informacinių sistemų katedros 
docente. Ji kartu su bendraautoriais parašė daugiau negu 40 
mokslinių straipsnių ir vieną knygą informacinių sistemų kūrimo 
srityje. Jos tyrimų sritis apima verslo taisyklėmis ir ontologija 
grindžiamų informacinių sistemų modeliavimas ir kūrimas, 
žiniomis grindžiamų daugiatikslių dinaminių verslo procesų 
modeliavimas ir simuliavimas, daugiakriterinių sprendimo rengimo 
metodų taikymas įvairiose srityse sprendimams priimti. 

Ji dalyvavo VMSF aukštųjų technologijų plėtros programos 2007–
2013 m. projekte „Veiklos taisyklių sprendimai informacinių 
sistemų kūrimui“ (VeTIS). Ji yra SOCRATES/ERASMUS tematinio 
tinklo projekto "Future Education and Training in Computing: how 
to support learning at anytime anywhere" (FETCH), LLP Erasmus 
tematinio tinklo projekto „Teaching, Research, Innovation in 
Computing Education“ (TRICE), SOCRATES/ERASMUS 
tematinio tinklo projekto "Doctoral Education in Computing" (ETN 
DEC) narė. Ji dalyvavo rengiant bakalauro studijų programas 
"Verslo informacinės sistemos" (dabar „Informacinės sistemos“) ir 
"Programų inžinerija". Ji dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir 
dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose 

Mikroservisų ir nepriklausomų 
funkcijų išgavimas iš monolitinių 
programų sistemų 

 

Extracting Microservices and 
Serverless functions from Monolithic 
Enterprise Software Systems 

Prof. dr. Dalius Mažeika yra Informacinių sistemų katedros 
vedėjas. Jis publikavo daugiau nei 100 mokslinių straipsnių 
Lietuvos ir užsienio žurnaluose, aktyviai dalyvauja tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose. Jo mokslinių tyrimų sritis – debesų 
kompiuterijos programų sistemų inžinerijos problemos, 
mikroservisų architektūra, anomalijų atpažinimas duomenų 
srautuose. Jis yra bakalauro studijų programų Informacinės 
sistemos ir Programų inžinerija SPK pirmininkas. 

Organizacijos verslo procesų 
atitikimo įstatyminiams aktams 
vertinimas taikant dirbtinio intelekto 
metodus 

 

Assesment of enterprise bussiness 
process aligment to the government 
legal acts applying artificial intelligent 
methods 

 

Atkreipiame dėmesį, kad būsimieji magistrantai gali siūlyti ir gvildenti savo siūlomas tematikas. 


