
Vadybos katedra 

 

Magistrantūros studijų baigiamųjų darbų temos 2021/2022 m. m. 

 

Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa 

Aviacijos vadybos specializacija 

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

Oro bendrovių teikiamų paslaugų vertinimas 

ekologiškumo aspektu 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

ilona.skackauskiene@ vilniustech.lt  

Vartotojų elgsenos vertinimas tobulinant paslaugų 

valdymo procesus aviacijos sektoriuje / 

 

Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė 

Laima.Jeseviciute-Ufartiene@ 

vilniustech.lt  

Vartotojų elgsenos vertinimas tobulinant paslaugų 

valdymo procesus aviacijos sektoriuje 

 

Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė 

Laima.Jeseviciute-Ufartiene@ 

vilniustech.lt  

Individo ir organizacijos vertybių atitikimo įtaka 

organizaciniam įsipareigojimui 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vilniustech.lt 

Aviacijos įmonių organizacinės paramos įtaka 

organizaciniam klimatui  

Inovacijų diegimo poveikio įmonei vertinimo modelis 

aviacijos sektoriuje 

Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vilniustech.lt 

 Ekstremalių situacijų poveikis žmogiškųjų išteklių 

valdymui aviacijos versle 

Lekt. dr. Liudmila Lobanova, 

liudmila.lobanova@vilniustech.lt 

Aviakompanijų  žmogiškųjų išteklių valdymo 

sprendimai ekstremalių situacijų metu   

Aviakompanijų  veiklos restruktūrizavimas COVID-19 

pandemijos sąlygomis   
Aviacijos sektoriaus įmonių konkurencingumo vertinimas  Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vilniustech.lt 

Aviakompanijų veiklos tęstinumo sprendimai 

ekstremalių situacijų kontekste 

Doc. dr. Živilė Jezerskė, 

zivile.jezerske@vilniustech.lt 

Aviakompanijų prisitaikymo prie dinaminės aplinkos 

pokyčių sprendimai 

Oro uostų prisitaikymo prie dinaminės aplinkos pokyčių 

sprendimai 

Avialinijų pasirinkimą lemiantys veiksniai verslo 

klientų atveju 

Doc. dr. Monika Paulė 

monika.paule@vilniustech.lt 

Inovacijų taikymo įtaka aviacijos srities įmonių 

įvaizdžiui 
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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 

komplekso išskirtinumo 
Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

ilona.skackauskiene@vilniustech.lt 

Vartotojų etinio požiūrio į socialinės žiniasklaidos 

tyrimus vertinimas  
Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė, 

laima.jeseviciute-

ufartiene@vilniustech.lt 

Internetinio prekės ženklo valdymas skatinant 

vartotojo lojalumą  

Kultūrinių veiksnių įtaka vartotojų elgsenai renkantis 

prekę su ekologiška pakuote  

Marketingo veiklos poveikis verslo rezultatams 

mažose ir vidutinėse įmonėse 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vilniustech.lt 

Marketingo strategijos įgyvendinimo programų 

tobulinimas  

Doc. dr. Valentina Peleckienė, 

valentina.peleckiene@vilniustech.lt 

Organizacijų  marketingo valdymo 

modelis nenumatytų atvejų kontekste 

Doc. dr. Živilė Jezerskė, 

zivile.jezerske@vilniustech.lt 

Marketingo tyrimų modelio (metodikos) rengimas 

nenumatytų atvejų kontekste 

Verslo aplinkos palankumo X sektoriaus plėtrai 

vertinimas 
Prekybos (transporto) sektoriaus marketingo veiklos 

savanoriškų žaliųjų praktikų taikymo priemonių 

veiksmingumas 
Doc. dr. Vilma Tamulienė, 

vilma.tamuliene@vilniustech.lt 

 

Marketingo priemonių vartotojų įsitraukimui į ekologiškų 

produktų vartojimą gerinimas 
Įmonės kuriamo skaitmeninio marketingo turinio gerinimas 

vartotojų įsitraukimo elgsenai 
Prekybos įmonių marketingo veiklos gerinimas stiprinant 

vartotojų lojalumą 

Visuomenės nuomonės formuotojų įtaka darnaus 

vartojimo skatinimui Doc. dr. Danguolė Oželienė 

danguole.ozeliene@vilniustech.lt 
ES Žaliojo kurso galimybės ir kliūtys verslui 

Socialinės medijos naujųjų platformų taikymo 

efektyvumas specifinėms visuomenės grupėms 

pasiekti Doc. dr. Monika Paulė 

monika.paule@vilniustech.lt Vartotojų požiūrio į sportą, mokslą ir sveikatą įtaka 

sveiko gyvenimo būdo produktų pasirinkimui  

Vartojimo mažinimą skatinantys veiksniai  
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Verslo vadybos studijų programa, 2 pakopa, 

Organizacijų vadybos specializacija 

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 
Organizacijos pokyčių kintančios aplinkos sąlygomis 

valdymo modelis 
Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

ilona.skackauskiene@vilniustech.lt 

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

Ufartienė, 

laima.jeseviciute-

ufartiene@vilniustech.lt 

Organizacijos įvaizdžio poveikis darbuotojų motyvacijai  

Organizacinių pokyčių poveikis darbuotojų įsipareigojimui 

keistis 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vilniustech.lt 

Organizacijų veiklos tvarumo vertinimas Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vilniustech.lt 

Verslo modelio inovacijos technologinėse startuolių 

įmonėse 

Doc. dr. Asta Radzevičienė, 

asta.radzeviciene@vilniustech.lt 

Technologinių universitetų ryšių vietos ekosistemose 

valdymas 

MVĮ tarptautinės plėtros sprendimai /modelis (X 

sektoriuje) 

Verslo sėkmės matavimo modelis Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vilniustech.lt 
Technologinių inovacijų diegimo sistemos modeliavimas 

X šakos įmonių valdymo sprendimų vertinimo proceso 

modeliavimas 

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

valentina.peleckiene@vilniustech.lt Startuolių įmonių organizacinės kultūros tobulinimas 

X sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymas nuotolinio 

darbo sąlygomis 

Lekt. dr. Liudmila Lobanova, 

liudmila.lobanova@vilniustech.lt 

Nuotolinio darbo valdymo problemų vertinimas (X verslo 

sektoriaus atvejis)  

Darbuotojų paieškos ir atrankos proceso vertinimas (X 

sektoriaus atvejis) 

X verslo technologinių inovacijų poveikis žmogiškųjų 

išteklių valdymui 

Organizacijų veiklos tęstinumo sprendimai 

nenumatytų atvejų kontekste 

Doc. dr. Živilė Jezerskė, 

zivile.jezerske@vilniustech.lt 

Organizacijos darnios plėtros vertinimas ES Žaliojo kurso 

kontekste Doc. dr. Danguolė Oželienė 

danguole.ozeliene@vilniustech.lt Darni organizacijos plėtra siekiant konkurencinio 

pranašumo rinkoje 

X šakos įmonių bendradarbiavimo modeliai inovacijų 

skatinimui   
Doc. dr. Monika Paulė 

monika.paule@vilniustech.lt 
Lyčių lygybės politikos įdiegimo modelis verslo įmonėse 
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Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programa, 2 pakopa, 

Versliosios lyderystės specializacija anglų kalba 

 

Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, jo 

kontaktai 

A model for measuring leadership success Doc. dr. Rolandas Drejeris, 

rolandas.drejeris@vilniustech.lt 

  

Modelling business leadership of X industry companies 

Suppliers’ leadership evaluation model for X industry 

companies 

Assessment of suppliers’ selection and the aspects of 

leadership in business 

Governance efficiency assessment in the public (or private) 

enterprises  

Doc. dr. Andrius Tamošiūnas, 

andrius.tamosiunas@vilniustech.lt 

The leadership influence on the development of organizations 

management  

Doc. dr. Valentina Peleckienė, 

valentina.peleckiene@vilniustech.lt 

 Assessment of leader’s role in management of organizational 

changes   

The role of the founding team in start-up performance success Doc. dr. Monika Paulė 

monika.paule@vilniustech.lt 
The phenomena of executives’ loneliness in the growth stage 

of the firm 

Modelling the impact of leadership on business innovation 

development 

Prof. dr. Laima Jesevičiūtė-

Ufartienė, 

laima.jeseviciute-

ufartiene@vilniustech.lt 

 

Assessing the impact of leadership on business performance 

Assessing the impact of inclusive leadership for business 

innovations  

Modeling the impact of leadership style on employee’s 

motivation  

Strengthening entrepreneurship solutions for local 

tourism enterprises 

Prof. dr. Ilona Skačkauskienė, 

ilona.skackauskiene@vilniustech.lt 

The influence of the characteristics of managerial decision 

makers on business internationalization 

Prof. dr. Renata Korsakienė, 

renata.korsakiene@vilniustech.lt 

The influence of personality aspects of entrepreneurship on 

the performance of born-global firms 

Business model innovations in tech start-ups Doc. dr. Asta Radzevičienė, 

asta.radzeviciene@vilniustech.lt Internationalisation model of SMEs in X sector 

High tech business eco-systems development 

 

mailto:rolandas.drejeris@vgtu.lt
mailto:andrius.tamosiunas@vgtu.lt
mailto:valentina.peleckiene@vgtu.lt
mailto:ilona.skackauskiene@vgtu.lt
mailto:renata.korsakiene@vgtu.lt
mailto:asta.radzeviciene@vgtu.lt

