
Kūrybos visuomenės komunikacija 

studijų programos siūlomos baigiamųjų darbų temos magistrantams 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas 

Medijų auditorijų tyrimai prof. dr. Jūratė Černevičiūtė 

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų teorija ir tyrimai 

Meno marketingas 

Kūrybinio miesto sampratos ir komunikacija 

Vietovių prekių ženklai 

Vizualinė komunikacija ir reklama, dizainas, medijos dr. Eglė Jaškūnienė 

Sociokultūriniai diskursai 

Sovietologija 

Kūrybiškumas reklamoje ir medijose 

Kūrybingumo valdymas: kūrybininkų vadybos ypatumai kūrybinėse 

organizacijose 

prof. dr. Tomas Kačerauskas 

Kūrybinis ir socialinis kapitalas: rodikliai ir jų lyginamoji analizė 

regionuose 

Kūrybos ekologija: sampratos ir analizė organizacijose 

Kūrybos geografija: regionų konkurencija dėl kūrybininkų 

Visuomenės kūrybingumo indeksai: regionų (miestų) palyginamoji 

analizė 

Miestiečių dalyvavimas miesto valdyme, kūrybinių iniciatyvų 

vystymas formuojant vietovės (miesto, rajono, kaimynijos) tapatybę. 

dr. Jekaterina Lavrinec 

Vietos bendruomenių formavimas ir įsitraukimas į vietos vystymą 

Vietos bendruomenę stiprinančios komunikacijos modeliai. 

Bendruomenės veiklos poveikis socialiniam kapitalui B. Nikiforovas 

Kūrybinių grupių (kūrybinės klasės) ypatumai ir analizė regionuose 

Kūrybinė klasė visuomenėje: ribos ir ribotumai 

Kūrybos visuomenės komunikacijos diskursai medijose 

Audiovizualinio transliuotojo santykio su auditorija kaita dr. Žygintas Pečiulis 

Užsienio laidų formatų adaptavimas televizijoje 

Masinės komunikacijos kaita skaitmeninėje eroje 

Asmeninis brendo kūrimas ir komunikacija (,,influenceriai”, žmonės-

prekiniai ženklai, vadovai) 

doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-

Pačiauskienė 

Tarpkultūrinė komunikacija: nuostatos ir lūkesčiai akademinėje 

bendruomenėje 

Mažų ir vidutinių įmonių vadovo komunikacijos analizė 

(komunikacijos kanalai, turinys, darbuotojų požiūris) 

Valstybinio sektoriaus viešųjų ryšių kanalai ir išorinės komunikacijos 

galimybės 



Kultūros ir kūrybinių projektų komunikacija visuomenei 

Vidinės komunikacijos tobulinimas kūrybinio verslo įmonėse prof. dr. Rolandas Strazdas 

Rinkodaros komunikavimo tobulinimas kūrybinio verslo įmonėse 

Kūrybiškumo skatinimas kūrybinio verslo įmonėse 

Inovacijų valdymo tobulinimas kūrybinio verslo įmonėse 

Naujos paslaugos/produkto  kūrimas kūrybinio verslo įmonėse 

Koncertinių įstaigų komunikacija doc. dr. Vytis Valatka 

Teatro įvaizdžio kūrimas 

Teatro įvaizdžio komunikacija 

Kalbos politikos raiška socialiniuose tinkluose doc. dr. Rasuolė Vladarskienė 

Kalbos politikos raiška reklamos kalboje 

Kalbos politikos raiška medijose 

Kalbos politikos priemonių poveikis interneto kalbai 

Kalbos politikos priemonių poveikis reklaminiams tekstams 

Inovacijų ir startuolių komunikacija ir tinklaveika dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytienė 

Tradicinės kultūros komunikacija šiandienos visuomenėje (Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro siūloma tema) 

Kultūros centrų komunikacijos ypatumai (Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro siūloma tema) 

Bendruomenės lūkesčiai kultūros centrų atžvilgiu (Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro siūloma tema) 

Kūrybiškumo reikšmė bendruomenės ir individo gyvenimo kokybei 

(Lietuvos nacionalinio kultūros centro siūloma tema) 

Meno kolektyvų reikšmė gyvenimo kokybei (Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro siūloma tema) 

 

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

 


