
Vadybos katedra  

 

Magistrantūros studijų baigiamųjų darbų temos 2019/2020 m. m. 

 

Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa 

Aviacijos vadybos specializacija  

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

Aviacijos sektoriaus įmonių X paslaugų teikimo proceso 

racionalizavimas 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

 ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

Individo ir organizacijos vertybių atitikimo įtaka 

organizaciniam įsipareigojimui 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vgtu.lt 

Organizacinės paramos įtakos organizacinio klimato 

formavimui vertinimas aviacijos įmonėse 

Aviacijos sektoriaus personalo parengimo inovatyviems 

pokyčiams veiksmų modeliavimas 

Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

 Inovacinės veiklos tobulinimas darnios plėtros kontekste 

aviacijos sektoriaus institucijose 

Aviacijos specialistų paklausos Lietuvoje vertinimas lekt. dr. Liudmila Lobanova, 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

Oro linijų bendrovių vartotojų lojalumo programų naudos 

vertinimas  

dr. Neringa Vilkaitė-Vaitonė, 

neringa.vilkaite-vaitone@vgtu.lt 

 Oro linijų bendrovių marketingo komunikacijos socialiniuose 

tinkluose vertinimas 

Aviacijos verslo racionalizavimas/modeliavimas X pramonės 

transformacijos (Industry 4.0, Industry 3.0) kontekste 

doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 

Aviacijos sektoriuje veikiančių organizacijų veiklos plėtros 

aktyvinimas 

doc. dr. Živilė Tunčikienė,  

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

 
Aviacijos sektoriuje veikiančių organizacijų partnerystės 

skatinimas  

Aviacijos sektoriaus įmonių verslo ryšių valdymas 

 

Doc. dr. Asta Radzevičienė, 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 
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Verslo vadybos studijų programa, 2 pakopa, 

Marketingo valdymo specializacija  

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

Žaliosios organizacijos marketingo strategijos kūrimas 
Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

 ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

Ekologiškos prekės pakuotės poveikis vartotojo 

pirkimo elgsenai  Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė, 

laima.jeseviciute-ufartiene@vgtu.lt Kultūrinių vertybių poveikis ekologiškos prekės 

pakuotės pasirinkimui 

Marketingo praktikos ir jų poveikis rezultatams 

mažose ir vidutinėse įmonėse  

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vgtu.lt 

Produkto įsiskverbimo į rinką veiksmų modeliavimas 
Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

 

Marketingo strateginių sprendimų vertinimas tam 

tikros veiklos įmonėse 

Marketingo priemonių efektyvumo didinimo modelis 

Verslo santykių su klientais (B2B, B2C) 

vertinimas/valdymas X pramonės transformacijos 

(Industry 4.0, Industry 3.0) kontekste 

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 

 Marketingo priemonių poveikio X ūkio sektoriaus 

konkurencingumui tyrimas 

Pardavimų skatinimas naudojant technologijomis 

įgalintas vartotojo patirtis 

Doc. dr. Rasa Smaliukienė, 

rasa.smaliukiene@vgtu.lt 

Vartotojų lojalumą lemiančių veiksnių vertinimas 
Doc. dr. Valentina Peleckienė, 

valentina.peleckiene@vgtu.lt 

Žaliojo marketingo taikymas X sektoriaus 

organizacijose 

Dr. Neringa Vilkaitė-Vaitonė, 

neringa.vilkaite-vaitone@vgtu.lt 

 
Vartotojų lojalumo didinimo galimybės X sektoriaus 

organizacijose 

Marketingo strategijos transformacijos didėjančio 

aplinkos neapibrėžtumo kontekste 

Doc. dr. Živilė Tunčikienė, 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

Marketingo komunikacijos per mobilias technologijas 

poveikis vartotojų į(si)traukimui 

Doc. dr. Vilma Tamulienė, 

 vilma.tamuliene@vgtu.lt 

 

Mobilaus marketingo poveikis prekės ženklo 

žinomumo didinimui 

Integruotos marketingo komunikacijos 

nevyriausybinių organizacijų sektoriuje vertinimas 

Dr. Jolanta Solnyškinienė, 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

Socialinio verslo įmonių marketingo komunikacijos 

tobulinimas 

 

Doc. dr. Asta Radzevičienė, 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 
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Verslo vadybos studijų programa, 2 pakopa, 

Organizacijų vadybos specializacija  

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

X sektoriaus organizacijų paslaugų teikimo vertinimas Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

 ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

X organizacijos strateginių veiklos pokyčių 

vertinimas/valdymas X pramonės transformacijos 

(Industry 4.0, Industry 3.0) kontekste 

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 

X ūkio sektoriaus našumo didinimo galimybių 

vertinimas 

Mikro ir mažų verslo įmonių tarptautinės plėtros 

modeliavimas 

Doc. dr. Asta Radzevičienė, 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 

Aukštojo mokslo paslaugų plėtros galimybių vertinimas 

užsienio rinkose 

Darnios komercinės veiklos (prekių gamybos, paslaugų 

teikimo) procesų modeliavimas 

Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

 X sektoriaus inovatyvumo vertinimo modelis 

Personalo poreikio pagrindimo modelis  X sektoriuje 

X sektoriaus tiekėjų pasirinkimo modelis. 

 

Vidinės kontrolės tobulinimo modelis X sektoriuje. 

Organizacinių pokyčių poveikis darbuotojų 

įsipareigojimui keistis 

 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vgtu.lt 

Tarptautinio verslo plėtros N regione galimybių 

vertinimas 

Dr. Jolanta Solnyškinienė, 

jolanta.solnyskiniene@vgtu.lt 

Besimokančios organizacijos kūrimo proceso 

veiksmingumo vertinimas 

Doc. dr. Valentina Peleckienė, 

valentina.peleckiene@vgtu.lt 

X sektoriaus intelektinio potencialo vertinimas  lekt. dr. Liudmila Lobanova, 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

Organizacinės tylos poveikio vertinimas inovatyviam 

valdymui  

Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė, 

laima.jeseviciute-ufartiene@vgtu.lt 

Viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų 

bendradarbiavimo aktyvinimas 

doc. dr. Živilė Tunčikienė,  

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 
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