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Vytauto Didžiojo universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Finansų sistemos tyrimai ir jų pokyčių modeliavimas makro ir instituciniu lygmeniu inovacijų kontekste 

Financial system research and modelling of its changes on macro and institutional level in the context of 

innovations 

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė 

Finansinių santykių  verslo struktūrose ir veiksnių, lemiančių jų pokyčius globalioje aplinkoje, tyrimai 

Research of the financial relations in business structures and factors influencing their changes in the global 

environment 

Prof. dr. Kristina  Levišauskaitė 

Socialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir 

eksperimentai 

Research and experiments of socio-economic politic and finance stability and smart growth 

Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka 

Prof. dr. Violeta Pukelienė 

Prof. dr. K. Levišauskaitė 

Doc. dr. Mindaugas Dapkus 

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Organizacijų veiklos efektyvumo, inovacijų politikos ir konkurencingumo tarptautinėse rinkose moksliniai 

tyrimai 

Research of organization performance, innovation policy and competitiveness in international markets 

Doc. dr. Mihnea Constantinescu 

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė 

Organizacijų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo tyrimai; Tarptautinis verslas ir prekyba 

Research on organization efficiency and competitiveness; international business and trade 

Doc. dr. Tadas Šarapovas 

 

Šiaulių universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Socialinių-ekonominių procesų modeliavimas gerovės užtikrinimo kontekste 

Modelling of socio-economic process in the context of welfare assurance 

Prof. dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė 

Prof. dr. Zita Tamašauskienė 

Doc. dr. Rasa Balvočiūtė 



Finansinių sprendimų modeliavimas finansų sistemos tvarumo kontekste 

Financial decisions modelling in the context of the financial system sustainability 

Doc. dr. Angelė Lileikienė 

Prof. dr. Diana Cibulskienė 

Doc. dr. Dalia Rudytė 

 

Mykolo Romerio universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Kriptovaliutų rinkų plėtros poveikio ES šalių finansų sistemos stabilumui vertinimas 

Evaluation of cryptocurrency market growth impact on EU financial system stability 

 

Potemės: 
Kriptovaliutų rinkų plėtros poveikio ES šalių mokėjimo sistemoms vertinimas 

Evaluation of cryptocurrency market growth impact on EU payment systems 
 

Kriptovaliutų rinkų plėtros poveikio ES šalių finansų sistemai vertinimas 

Evaluation of cryptocurrency market growth impact on EU financial systems 
 

Kriptovaliutų rinkų poveikio ES šalių ekonomikai vertinimas 

Evaluation of cryptocurrency market growth impact on EU economy 

 

Prof. dr. Gintaras Černius 

Prof. dr. Eduardas Freitakas 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

Doc. dr. Jekaterina Kartašova 

Doc. dr. Askoldas Podviezko 

Pinigų politikos poveikio ES finansų rinkų plėtrai verinimas 

Evaluation of monetary policy impact on financial market development in the EU 

 

Potemės: 
Standartinių ir nestandartinių pinigų politikos priemonių poveikio ES finansų rinkų plėtrai vertinimas 

Evaluation of standard/non-standard monetary policy instruments impact on financial market development in the EU 
 

Makroprudencinės politikos poveikio ES finansų rinkų plėtrai vertinimas 

Evaluation of macroprudential policy impact on financial market development in the EU 

Prof. dr. Eduardas Freitakas 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Ligita Gasparėnienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

Doc. dr. Jekaterina Kartašova 

Prof. dr. Aleksandra Lezgovko 

Doc. dr. Rita Remeikienė 

Doc. dr. Askoldas Podviezko 

Ekonominių naujienų poveikio finansinių priemonių rinkos kainoms vertinimas 

Evaluation of economic news impact on financial instruments market prices 

Prof. dr. Ligita Gasparėnienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Doc. dr. Jekaterina Kartašova 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Eduardas Freitakas 

Doc. dr. Rita Remeikienė 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

Komercinio banko vidaus procesų inovacijų poveikio banko efektyvumui vertinimas 

Evaluation of impact of commercial bank’s innovation processes on bank’s efficiency 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Prof. dr. Eduardas Freitakas 

Doc. dr. Askoldas Podviezko 

Finansinio saugumo koncepcijos raiška finansų sektoriaus globalizacijos kontekste 

Financial security concept in the context of financial sector globalization 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 



Sumaniųjų technologijų naudojimas energijos taupymui keičiant vartotojų elgseną 

Use of smart technology for energy saving by changing consumer behavior 

Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė  

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė  

Tinklų ekonomikos plėtra 

Development of networks economy 

Prof. dr. Eglė Kazlauskienė 

 

ES socialinės ir ekonominės sanglaudos politika ir jos įgyvendinimo iššūkiai  
EU social and economic cohesion policy and challenges of its implementation 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

Prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė 

ES šalių ekologiškos gyvenimo kokybės plėtra 

Development of ecological life quality in the EU countries 
Prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė 

Šešėlinės ekonomikos poveikio ES šalių ekonomikos augimui vertinimas 

Evaluation on the impact of shadow economy on the economy growth of the EU state members 

 

Potemės: 
Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos įvertinimo metodologija 

The methodology of evaluation of digital shadow economy 
 

Šešėlinės ekonomikos poveikio Rytų Europos šalių ekonomikai vertinimas 

Evaluation of the impact of shadow economy on economy of Eastern European countries 

Prof. dr. Irena Mačerinskienė 

Prof. dr. Ligita Gasparėnienė 

Doc. dr. Rita Remeikienė 

 

Aleksandro  Stulginskio universitetas 

 

Tematikos lietuvių ir anglų kalbomis Galimi vadovai 

Optimalios mokesčių sistemos ūkininkų ūkiuose tyrimai 

Research of the farm’s optimal tax system 

Prof. dr. Astrida Miceikienė 

Doc. dr. Vida Čiulevičienė 

Pasėlių draudimo efektyvumas 

Efficiency of crop insurance 

Doc. dr. Daiva Makutėnienė 

Prof. dr. Vlada Vitunskienė 

Žemės ūkio verslo subjektų apskaitos politikos įtaka investuotojų sprendimams 

Impact of agricultural business subjects accounting policy on investors decisions 

Prof. dr. Neringa Stončiuvienė 

Prof dr. Danutė Zinkevičienė 

Žemės ūkio ir maisto prekių rinkų ir jų sąveikų su kitomis finansų rinkomis tyrimai 

Research of agricultural and food commodities’ markets and their interactions with other financial markets 

Prof. dr.  Vilija Aleknevičienė 

Doc. dr. Bernardas Vaznonis 
 


