
 

 

 

 

 

BAKALAURO BAIGIAM ŲJŲ DARBŲ GALIM Ų TEMŲ SĄRAŠAS  

PAGAL  STUDIJŲ KRYPTIS: 

 

 

MARKETINGAS : 

 

• Inovatyvių marketingo sprendimų taikymo įmonių veikloje analizė;  

• Įvaizdžio analizė "…" organizacijoje;  

• Marketingo komplekso analizė "…" organizacijoje; 

• Marketingo komunikacijų analizė "…" organizacijoje; 

• Nuolaidų naudojimo pardavimams skatinti vertinimas;  

• “…” prekės ženklo įvedimo į rinką tyrimas; 

• Produkto/paslaugos pozicionavimo sprendimų analizė; 

• Reklaminės kampanijos planavimo ir vykdymo analizė "…" organizacijoje; 

• Reklamos analizė "…" organizacijoje; 

• Socialinių tinklų kaip komunikacijos su vartotojais kanalo galimybių analizė; 

• ... strategijos analizė "…" organizacijoje;  

• Tiekimo grandinės strategijos analizė"…" organizacijoje; 

•  „…“ įmonės vartotojų lojalumo įvertinimas;  

• Vartotojų lojalumo skatinimo programų analizė; 

• „…“ įmonės vartotojų/rinkos analizė;  

• „…“ įmonės vartotojų rinkos segmentavimo analizė; 

• Verslo įmonių socialinės reklamos analizė; 

• Marketingo/pardavimo personalo elgesio analizė "…" organizacijoje;  

• Marketingo/pardavimo personalo kūrybiškumo analizė "…" organizacijoje;  

• Marketingo/pardavimo personalo lojalumo įvertinimas "…" organizacijoje;  

• Marketingo/pardavimo personalo motyvavimo/motyvacijos įvertinimas (….teorijos/koncepcijos 

pavyzdžiu) "…" organizacijoje;  
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• Marketingo/pardavimo personalo konfliktų valdymo analizė "…" organizacijoje;  

• Marketingo/pardavimo personalo valdymo veiklų analizė "…" organizacijoje;  

• Patrauklaus darbdavio požymių tyrimas "…" organizacijoje; 

 

 

 

VADYBA: 

 

• Inovacijų personalo valdyme taikymas (outsourcing; talentų valdymas, patrauklus darbdavys); 

• Personalo valdymo  organizacijose problemos / pokyčiai; 

• Sprendimų priėmimo organizacijose situacijų/sąlygų analizė; 

• Atskirų organizacijų valdymo veiklų vertinimas (motyvavimas, lyderystė, vadovavimas); 

• Įmonių socialinė atsakomybė ir organizacinė kultūra; 

• Vertės inovacijų diegimas;  

• Novatoriško verslo modelio dizainas pasirinktoje srityje/ įmonėje; 

• Inovacinė kultūra, jos vertinimas įmonėje; 

• Sektoriaus konkurencingumo analizė; 

• Entreprenerystė, strateginis valdymas; 

• Tarpkultūrinė vadyba; 

• Vadovavimas (vadovo kompetencijos aspektai);  

• Planavimas organizacijose ( strateginis planavimas ir pan.); 

• Nišinio verslo marketingas; 

• Lyderystė organizacijose; 

• Motyvavimas; 

• Tarpkultūriniai santykiai; 

• Darbuotojų elgsena  organizacijoje; 

• Organizacijos aplinka; 

• Organizacijos valdymo veiklų vertinimas (Planavimas, Organizacinės struktūros, Organizacijų 

projektavimas, Motyvavimas, Lyderiavimas, Darbas komandose, Komunikacija, 

Koordinavimas, Kontrolė); 

• Organizacinė elgsena; 
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• Organizacinė kultūra ; 

• Pokyčių valdymas; 

• Personalo valdymas; 

• Operacijų strategijos;  

• Operacijų valdymo tobulinimo galimybės; 

• Operacijų projektavimo ir teikimo proceso analizė; 

• Tiekimo grandinės organizacijose; 

• Organizacijos strategijos/strateginio plano analizė organizacijoje; 

• Soc. anterprenerystės vystymas neapibrėžtoje aplinkoje; 

• Svanoriškos veiklos valdymas; 

• Verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas; 

• Kokybės vadybos metodo parinkimas ir principų diegimas organizacijose; 

• Organizacijos procesų brandos lygio /paslaugų kokybės įvertinimas ; 

• Organizacijos aplinkosaugos vadybos vertinimas Organizacijos vadybos sistemos atitikties 

tarptautiniams kokybės ir aplinkosaugos vadybos standartams vertinimas. 

 

 

EKONOMIKA: 

 

• Mikro-makro ir tarptautinės ekonomikos  problemos;  

• Makroekonominės problemos; 

• Mikro-makro ir tarptautinės ekonomikos  problemos;  

• Makro ir tarptautinės ekonomikos  problemos;  

• Makro ir gerovės ekonomikos  problemos;  

• Realiųjų/finansinių investicijų efektyvumo ir rizikos vertinimas. Ekonominių reiškinių 

ekonometrinė analizė;  

• Mikro-makro ir tarptautinės ekonomikos  problemos;  

• Mikro-makro ir tarptautinės ekonomikos  problemos;  

• Mikro-makro ir tarptautinės ekonomikos  problemos;  

• Finansų, kredito unijų ekonomikos problemos;  
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FINANSAI: 

 

• Valstybės finansų, bankininkystės problemos;  

• Apskaitos, ir įmonių informacijos atskleidimo problemos;  

• Finansų valdymo problemos, finansinių institucijų veiklos problemos;  

• Įmonių finansų valdymo, vertinimo problemos;  

• Finansų rinkų, investicijų vertinimo problemos;  

• Finansų valdymo, finansų apskaitos problemos;  

• Įmonės socialinės atsakomybės, finansų valdymo problemos;  

• Valstybės finansų, bankų, finansų rinkų vertinimo problemos.  


