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Disertacijos tematikos
1. Apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų pokyčių įtaka finansinių ataskaitų kokybei
Impact of the changes of accounting and internal control systems on the financial
reporting quality
2. Veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių kitimo ribų nustatymas skirtingoms veiklos
rūšims
Determination of activity efficiency ratios‘ variation limits for different types of activity
3. Apskaitos standartų taikymo vertinimas
Evaluation of application of accounting standards
4. Finansinių ataskaitų informacijos kokybės vertinimas
Evaluation of the quality of the information of financial statements
5. Išlaidų produkcijos kokybės užtikrinimui valdymas
Cost management for assurance of production quality
6. Savikainos kalkuliavimo metodo įtaka reguliuojamų energetikos kainų lygiui
The influence of cost calculation method on regulated level of energy prices
7. Su privatumu susijusių veiksnių įtaka vartotojų elgsenai
Impact on privacy-related factors on consumer behaviour
8. Žinių vadyba darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui
Knowledge Management for Achieving Sustainable Development Goals
9. Vadybiniai, sociologiniai, ekonominiai ir politiniai mokslinės veiklos etikos aspektai
plėtojant atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų (AMTI) koncepciją
Managerial, sociological, economic and political aspects of research ethics in the
development of the concept of responsible research and innovation (RRI)
10. Lyčių lygybė mokslo organizacijose ir praktikos bendruomenėse
Gender equality in research organizations and communities of practice
11. Ekologiškai sąmoninga elgsena
Ecologically conscious behavior
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12. Platformos vystymas meno organizacijose
Platform development in art organizations
13. Kultūrinio turizmo poveikis darniam regionų vystymui
Impact of cultural tourism on sustainable regional development
14. Kultūros įtaka minkštajai valstybės galiai
Impact of culture on soft power of the state
15. Įmonės valdymas pasitelkus modernius IT sprendimus atskiros įmonės (Digital
Transformation; Digital Innovation) ir/arba globaliame (Industry 4.0) kontekste
Using modern IT solutions in management of a company (Digital Transformation, Digital
Innovation) and/or in the global (Industry 4.0) context
16. Technologinių inovacijų (infrastruktūros skaitmeninimas, technologinių standartų
įvedimas, naujų įrankių kūrimas) ir įmonės organizacinių procesų tarpusavio
sąveika
The relationship between technological innovations (infrastructure digitalization,
technological standardization, development of new tools) and oranizational processes in
the firm
17. Finansų̨ technologijos (FinTech): finansinių įstaigų̨ procesų ir įrankių̨ valdymas bei
transformacija technologinės inovacijos kontekste
Financial technologies (FinTech): management and transformation of processes and tools
of financial organizations in the context of technological innovation
18. Skaitmeninės organizacijos verslo procesų bei modelių tyrimai produkto ir/arba
proceso skaitmeninimo kontekste
Research on digital enterprise business processes and models in the context of product
and/or process digitalization
19. Inovatyvių valdymo priemonių taikymas darbuotojų adaptacijos procesuose
organizacijoje
Applying innovative management tools to the processes of employee adaptation in an
organization
20. Demografinių pokyčių poveikis regionų gyvybingumui
The impact of demographic changes on region’s vitality
21. Strategijos novatoriškumas virtualiose meno organizacijose
Strategy innovativeness in virtual art organizations
22. Atsakinga lyderystė verslo kontekste
Responsible leadership in business context
23. Žinių valdymo instrumentų sąsaja su žmogiškųjų išteklių valdymo strategijomis
organizacijoje
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The relationship between knowledge management tools and human resource management
strategies in an organization
24. Kultūrų vertybių orientacijų sąsaja su verslo įmonių socialine atsakomybe
The Relationship between Cultural Value orientations and Corporate Social Responsibility
25. Vadovo reputacijos įtaka įmonės sėkmei
The influence of leader’s reputation for the company’s success
26. Moterų lyderystės potencialas organizacijų valdyme
The potential of women’ leadership in organizations’ management
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