
Vadybos katedra 

 

Magistrantūros studijų baigiamųjų darbų temos 2020/2021 m. m. 

 

Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa 

Aviacijos vadybos specializacija 

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

Aviacijos sektoriaus organizacijų (oro uostų/oro 

bendrovių) paslaugų teikimo efektyvumas 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

Paslaugų kokybės vertinimas tobulinant valdymo 

procesus 

Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė 

Laima.Jeseviciute-Ufartiene@vgtu.lt 

Individo ir organizacijos vertybių atitikimo įtaka 

organizaciniam įsipareigojimui 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vgtu.lt 

Aviacijos įmonių organizacinės paramos įtaka 

organizaciniam klimatui  

Mokymosi visą gyvenimą nuostatų taikymo ypatumai 

aviacijos sistemoje 

Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

Technologinių inovacijų poveikis žmogiškųjų išteklių 

valdymui aviacijos versle 

Lekt. dr. Liudmila Lobanova, 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

Aviacijos verslo įmonių žmogiškųjų išteklių valdymo 

skaitmeninimas  

Aviacijos verslo įmonių darbuotojų skaitmeninės 

paieškos vertinimas 

Aviacijos verslo ir žmogiškųjų išteklių strategijų 

sinergijos vertinimas 

Verslo modeliavimas aviacijos verslo dinamikos 

požiūriu/ Business modelling in terms of aviation 

business dynamics 

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 

Aviakompanijų veiklos tęstinumo sprendimai 

ekstremalių situacijų kontekste 

Doc. dr. Živilė Tunčikienė, 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 
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Verslo vadybos studijų programa, 2 pakopa, 

Marketingo valdymo specializacija 

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

Socialinių inovacijų taikymas siekiant marketingo 

strategijos išskirtinumo 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

Darbuotojo socialinės atsakomybės reikšmės 

organizacijos įvaizdžiui vertinimas 

Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė, 

laima.jeseviciute-ufartiene@vgtu.lt 

Marketingo valdymo veiklų sprendimai skatinant 

vartotojų socialinę atsakomybę 

Kultūrinių veiksnių įtaka vartotojų elgsenai renkantis 

prekę su ekologiška pakuote 

Marketingo veiklos poveikis rezultatams mažose ir 

vidutinėse įmonėse 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vgtu.lt 

Marketingo programų diegimo vertinimo modelis 
Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

X sektoriaus prekių/paslaugų teikiamos vartotojui 

naudos valdymas  

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 

X sektoriaus marketingo strategijos įgyvendinimo 

programos tobulinimas  

Doc. dr. Valentina Peleckienė, 

valentina.peleckiene@vgtu.lt 

Organizacijų  marketingo valdymo 

modelis nenumatytų atvejų kontekste 

Doc. dr. Živilė Tunčikienė, 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

X sektoriaus paslaugų pardavimo kanalų taikymo 

galimybės keičiantis vartotojų elgsenai 

Doc. dr. Vilma Tamulienė, 

vilma.tamuliene@vgtu.lt 

 

X prekės ženklo marketingo komunikacijos priemonių 

veiksmingumas socialinėse medijose 

Žaliosios logistikos koncepcijos diegimo ar/ir taikymo 

galimybės organizacijose 

Multi marketingo vystymo galimybės organizacijose 

Darbdavio prekės ženklo valdymo sprendimai 

Employer branding  in x  industry 

Doc. dr. Asta Radzevičienė, 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 

Suaugusiųjų ir vaikų įtakos veiksniai vaikiškų prekių 

ar paslaugų pirkimui  

Doc. dr. Monika Paulė 

monika.paule@vgtu.lt 
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Verslo vadybos studijų programa, 2 pakopa, 

Organizacijų vadybos specializacija 

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

Organizacijos pokyčių planavimo modelis Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

ilona.skackauskiene@vgtu.lt 

Nuotolinio darbo koordinavimo priemonių modeliavimas Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-

Ufartienė, 

laima.jeseviciute-ufartiene@vgtu.lt 
Organizacijos įvaizdžio atributų poveikis darbuotojų 

motyvacijai 

Organizacinių pokyčių poveikis darbuotojų įsipareigojimui 

keistis 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vgtu.lt 

X sektoriaus organizacijų verslo modelio vertinimas  Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vgtu.lt 
X sektoriaus organizacijų verslo modelio valdymas  

Verslo modelio  inovacijos MVĮ veikloje 

Busines model inovations  in  SMEs 

Doc. dr. Asta Radzevičienė, 

asta.radzeviciene@vgtu.lt 

MVĮ tarptautinės plėtros modelis ( X sektoriuje) 

Internationalisation model of  SMEs in X sector 

Tiekėjų pasirinkimo modelis X šakos įmonėse Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vgtu.lt 

X sektoriaus organizacijų valdymo efektyvumo vertinimas Doc. dr. Valentina Peleckienė, 

valentina.peleckiene@vgtu.lt Startuolių organizacinės kultūros tobulinimas 

Technologinių inovacijų poveikis žmogiškųjų išteklių 

valdymui 

Lekt. dr. Liudmila Lobanova, 

liudmila.lobanova@vgtu.lt 

Žmogiškųjų išteklių valdymo skaitmeninimas 

Verslo ir žmogiškųjų išteklių strategijų sinergijos 

vertinimas 

Darbuotojų skaitmeninės paieškos vertinimas 

Organizacijų veiklos tęstinumo veiksmų programa 

nenumatytų atvejų kontekste 

Doc. dr. Živilė Tunčikienė, 

zivile.tuncikiene@vgtu.lt 

 

Paslaugų verslo pokyčių valdymo darnaus vadovavimo 

priemonėmis modelis  

Doc. dr. Danguolė Oželienė 

danguole.ozeliene@vgtu.lt 

X industrijos įmonių bendradarbiavimo modeliai inovacijų 

skatinimui  

Doc. dr. Monika Paulė 

monika.paule@vgtu.lt 
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