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EKONOMIKA – 

S 004 

LT: Lietuvos klimato kaitos ir energetikos politikos priemonių vertinimas 

EN: Assessment of climate change and energy policies in Lithuania 

 

Doc. dr. A. Kažukauskas (VU EVAF) 

LT: Ekonomikos struktūrų kaita ir produktyvumo kėlimas  

EN: Changes in the economic structure and productivity growth 

Doc. G.Dzemydaitė (VU EVAF) 

LT: Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonių vertinimas 

EN: Evaluation of Active Labour Market Policy Measures 

 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė (VU 

EVAF) 

LT: Neįgaliųjų asmenų išsilavinimą ir rezultatus darbo rinkoje sąlygojančių veiksnių analizė 

EN: Determinants of Educational Attainments and Labour Market Performance of the Disabled 

Individuals 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė (VU 

EVAF) 

LT: Verslo ciklų sinchronizavimas ir optimali valiutos erdvė 

EN: Business Cycle  synchronization & Optimal currency area 

Doc. Laimutė Urbšienė (VU EVAF) 

LT: Finansų krizės poveikio perdavimo mechanizmai ir verslo ciklai  

EN:Transmission mechanisms of the financial crisis  and the business cycles  

 

Doc. Laimutė Urbšienė (VU EVAF) 

LT: Šešėlinės ekonomikos dinamika ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 

EN: Dynamics of the shadow economy during the periods of economic downturn 

Doc. Laimutė Urbšienė (VU EVAF) 

LT: Efektyvaus valstybės nekilnojamojo turto valdymo galimybės ir priemonės 

EN: Effective state real estate management: opportunities and tools 

Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 

LT: COVID-19 iššūkiai ir padariniai: tarptautinės prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų ateities 

scenarijaus modeliavimas 

EN: COVID-19 Challenges and Implications: Modeling the Future Scenario for International Trade 

and Foreign Direct Investment 

Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 
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LT: Koncepcinės sistemos, skirtos perėjimui prie žiedinės ekonomikos, kūrimas 

EN: Designing the conceptual framework for transition towards circular economy 

Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 

LT: Covid-19 krizės poveikio nekilnojamojo turto rinkai kompleksinis vertinimas (studentas gali 

susiaurinti temą pasirinkant komercinį arba gyvenamąjį NT rinkos sektorių) 

EN: A comprehensive assessment of the impact of the Covid-19 crisis on the real estate market (a 

student can narrow down the topic by choosing the commercial or residential/housing sector of the 

real estate market) 

Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 

LT: Užsienio prekybos poveikis užimtumui EN: The impact of foreign trade on employment Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 

LT: Lietuvos gyventojų emigracijos stūmos ir traukos veiksniai ir ekonominiai padariniai 

EN: Push-pull factors and economic consequences of emigration of Lithuanian population. 

Prof. Gindrutė Kasnauskienė 

(VU EVAF) 

LT: Rezultatyvumo matavimas ir pageidaujamos bei nepageidaujamos produkcijos gretutinė 

gamyba 

EN:  Performance Measurement and Co-production of Desirable and Undesirable Outputs 

Prof. Tomas Baležentis 

(VU EVAF) 

LT: Ekonominio ciklo įtaka įmonės kredito rizikos vertinimui 

EN: The Impact of Economic Cycle on Enterprise Credit Risk Assessment 

 

Prof. Rasa Kanapickienė (VU EVAF) 

LT: Tvaraus vystymosi poveikis įmonių finansinei veiklai  

EN: The Impact of Sustainable Development on Enterprise Financial Performance 

Prof. Rasa Kanapickienė (VU EVAF) 

LT: Perdėta finansų rinkų reakcija padidėjusio neužtikrintumo laikotarpiais 

EN: Financial markets overreaction  during periods of increased uncertainty 

Doc. dr. Greta Keliuotytė-

Staniulėnienė (VU EVAF) 

LT: Žaliosios finansinės technologijos: plėtros galimybės ir vaidmuo finansuojant tvarų ekonomikos 

augimą 

EN: Green FinTech: development opportunities and the role in financing sustainable economic 

growth 

Doc. dr. Greta Keliuotytė-

Staniulėnienė (VU EVAF) 

LT: Išvestinių finansinių priemonių rinkos vaidmuo užtikrinant finansinį tvarumą 

EN: Contribution of derivatives markets to sustainable finance 

Doc. dr. Greta Keliuotytė-

Staniulėnienė (VU EVAF) 

LT: Klimato rizikos valdymo sąrangos kūrimas bankiniame sektoriuje 

EN: Creation of climate risk management framework in the banking sector 

Doc. Deimantė Teresienė (VU EVAF) 

LT: Aplinkosauginių, socialinių ir valdymo veiksnių vertinimas kredito rizikos kontekste 

EN: ESG Factors in Credit Risk Assessment 

Doc. Deimantė Teresienė (VU EVAF) 

LT:  Inovatyvių finansinių technologijų įtakos tvariam vystymuisi vertinimas   

EN: Fintech for Sustainable Development: Assessing the Implications  
Doc. dr. Alfreda Šapkauskienė (VU 

EVAF) 
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LT:  Blokų grandinės ir skaitmeninių valiutų įtaką finansinių paslaugų sektoriui  
EN: Blockchain technology and digital currency impact on financial sector   

Doc. dr. Alfreda Šapkauskienė (VU 

EVAF) 

LT: Ekonominis vystymasis ir jos poveikis gyventojų sveikatai  

EN:Economic development and its impact on population health 
Prof. Vincentas Giedraitis (VU EVAF) 

LT: Nusikalstamumo pokyčiai vystantis ekonomikai  
EN: Changes in crime as an economy develops 

Prof. Vincentas Giedraitis (VU EVAF) 

LT: Teršalų pokyčiai vystantis ekonomikai  
EN: Changes forms of environmental pollution as an economy develops 

Prof. Vincentas Giedraitis (VU EVAF) 

LT: Žiedinės ekonomikos verslo modelių plėtra. 

EN: Opportunities for the development of circular economy business models. 

Doc. Ilona Kiaušienė (VU KnF) 

LT: Kultūros ir kūrybinių industrijų įtaka tvariai regiono plėtrai. 

EN: The impact of culture and creative industries on the sustainable development of region. 

Doc. Ilona Kiaušienė (VU KnF) 

LT: LT: Blokų grandinės ir Fintech tvarios ekonomikos kontekste: (de)centralizuotų finansų sistemų 

taikymas ir tobulinimo galimybės 

EN: Blockchain and Fintech in the Context of Sustainable Economics: Implementation of 

(De)centralised Financial Systems and Possibilities of its Improvements 

Doc. dr. Saulius Masteika (VU KnF) 

LT: Šalių darnaus vystymosi rezultatų lyginamoji analizė ir vertinimas  

EN: Comparative analysis and evaluation of countries sustainable development results 

Prof. habil. dr. Remigijus Čiegis (VU 

KnF) 

LT: Žaliosios transformacijos ekonominis vertinimas  

EN: Economic assessment of the green transformation 

Prof. dr. Asta Mikalauskienė (VU 

KnF) 

LT: Investuotojų sentimento heterogeniško poveikio akcijų rinkos grąžai krizinėse situacijose 

vertinimas 

EN: Evaluation of heterogeneous impact of investor sentiment on stock market return in crisis 

situations 

Prof. Diana Cibulskienė (VU ŠA) 

LT: Financializacijos dimensijų poveikio pajamų nelygybei vertinimas 

EN: Assessment of the impact financialisation dimensions on income inequality 

Prof. dr. Zita Tamašauskienė (VU ŠA) 

 

LT: ES finansinės paramos poveikio regionų konvergencijai vertinimas 

EN: Assessment of the impact of EU’s financial support on regional convergence 

Doc. Mindaugas Butkus (VU ŠA) 

LT: Visuomenės senėjimo poveikio darbo rinkai vertinimas ir modeliavimas imigracijos kontekste 

EN: Assessment and modelling of the impact of society aging on the labor market in the context of 

immigration 

 

Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė- 

Balčiūnienė (VU ŠA) 

LT: Valstybės skolos poveikio ekonomikos augimui vertinimas Doc. dr. Lina Garšvienė 
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EN: Assessment of the impact of public debt on economic growth  (VU ŠA) 

LT: Ekonomikos cikliškumo poveikio darbo rinkai vertinimas, atsižvelgiant į darbo jėgos 

charakteristikas bei ūkio sektorius 

EN: Assessment of the impact of economic cyclicality on the labor market, taking into account the 

characteristic of the labor force and economic sectors 

 

Doc. Janina Šeputienė (VU ŠA) 

 


