
 

Eil. 
Nr. 

Temos pavadinimas Vadovas 

1. Turistinės vietovės darnaus turizmo plėtros vertinimas 

Prof.dr. Edmundas 
Jasinskas 

2. 
Vartotojo emocijos poveikis paslaugos kokybės vertinimui sporto / turizmo 
įmonėje 

3. Virtualaus turizmo /sporto žaidimų poveikis paslaugų kokybei 
4. Atlyginimų skirtumų priežastys turizmo / sporto sektoriaus įmonės 
5. Paramos poveikis turizmo / sporto rinkos konkurencijai. 
9. Sporto įstaigų galimybės turizmo plėtrai Kaune (Kauno buriavimo m-kla) 

Doc.dr. Biruta 
Švagždienė 

10. Žirginio sporto tendencijos ir ateities perspektyvos Lietuvoje 
11. „X“ kaip besimokanti organizacija: situacijos analizė ir vystymo galimybės 

12. 
Besimokančios organizacijos gebėjimų ugdymas „X“ turizmo organizacijoje per 
pasidalytąją lyderystę 

13. Besimokančios organizacijos kūrimo perspektyva: kelionių organizatorių atvejis 
14. Turizmo vadybininko įvaizdžio dimensijos ir veiklos tobulinimo gairės 

15. 
Žmogiškųjų išteklių valdymas sporto/turizmo organizacijoje: tobulinimo 
galimybės Doc.dr. Vilija Bitė 

Fominienė 
16. 

Kauno sporto įstaigų veiklos skatinimas, motyvavimas bei rekomendacijos 
atsakingiems asmenims 

17. Atletų dvigubos karjeros planavimo lyginamoji analizė 

Doc.dr. Irena 
Valantinė 

18. Sporto klubų organizacinių gebėjimų palyginamoji analizė 
19. Sporto organizacijos ir lyderio dermė 
20. Viešasis sporto finansavimas: Lietuvos atvejis 
21. Sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo institucinio modelio analizė  
22. Sporto trenerių ir vadybininkų kvalifikacijos kėlimo galimybių poreikio analizė 
23. Sporto organizacija: inovacijos, vadybiniai sprendimai ir IT vertinimo aspektai 

Doc.dr. Rimantas 
Mikalauskas 

24. Strateginė sėkmė ir organizacijos struktūra: sporto organizacijos pavyzdžiu 
25. Socialinių medijų įtaka sporte: sportininkai ir Online komunikacija 
26. Sporto paslaugų kokybės ir vartojimo įpročių lyginamoji analizė ir vertinimas 
27. Motyvacijos ir vartotojų elgsenos pokyčių sporto paslaugose vertinimas 
28. Komercinio rėmimo įtakos studentų sporte vertinimas 
29. Turizmo ir sporto vadybos studentų praktikos įtaka jų sprendimų priėmimui 
30. Šiauliečių sporto renginių poreikis 
31. Sporto/ turizmo organizacijos paslaugų kokybės vertinimas 

Lekt.dr. Laima 
Jesevičiūtė-
Ufartienė 

32. Sporto/ turizmo organizacijos kūrybiškumo motyvuojant darbuotojus vertinimas 
33. Sporto/ turizmo organizacijos paslaugų asortimento vertinimas 
34. Sporto/ turizmo organizacijos strateginių krypčių galimybių vertinimas 

35. 
Lietuvos sporto šakų federacijų metinio vertinimo koncepcijos sukūrimas ir 
analizė (Lietuvos sporto federacijų sąjunga) 

36. Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos laisvalaikio organizacijoje tobulinimas 

Lekt.dr. Regina 
Andriukaitienė 

37. Personalo kompetencijų ugdymo X turizmo įmonėje tobulinimas 

38. 
Turizmo paslaugas teikiančios(ų)  organizacijos(ų)  socialinės atsakomybės 
lygis   

39. 
Vadybos kultūros lygio įvertinimas  turizmo paslaugas teikiančiose  
organizacijose 

40. Atletų pasirengimas antrepreneriškai veiklai 

Lekt.dr. Inga 
Staškevičiūtė-
Butienė 

41. Sporto organizacijų pasirengimo inovacijoms analizė 
42. Sporto organizacijų įvaizdžio formavimo analizė 

43. 
Sporto organizacijos komunikacijos galimybių analizė per mobiliuosius vaizdo 
žaidimus 

44. 
Lietuvoje vykdomų kompleksinių sporto renginių analizė (privalumai ir 
trūkumai)  

45. Sveikatinimo sektoriuje veikiančios įmonės intrepreneriškumo vertinimas  

46. 
Profesionalus žirginis sportas pasaulyje – sportas vs verslas. Atvejo analizė 
(Žirginio sporto federacija) 

Lekt.dr. Artūras 
Simanavičius 

47. Žirginio sporto istorinė raida ir plėtra Lietuvoje. (Žirginio sporto federacija) 
Lekt.dr. Daiva 
Majauskienė 48. 

Žirginio sporto vadyba Lietuvoje ir pasaulyje. Lyginamoji analizė (Žirginio 
sporto federacija) 

49. 
Atleto dalyvavimas sporto organizacijos valdyme: Lietuvos sporto federacijos 
atvejis 

Asist. Edvinas 
Eimontas 

50. Vadovo kompetencijų vertinimas turizmo sektoriuje (Jolita Kazlauskaitė) 
Rekomenduojama 
Doc.dr. Vilija 



Fominienė 

51. Vadovavimo stiliaus įtaka futbolininkų rengimui (Eduardas Batiuto) 
Rekomenduojama 
Doc.dr. Vilija 
Fominienė 

52. 
Etikos principų nesilaikymo poveikio sportui analizė (Mindaugas Kariniauskas) Rekomenduojama 

Doc.dr. Irena 
Valantinė 

53. 
Sporto sirgalių elgesio įtaka organizacijos įvaizdžiui (Ingrida Grigaliūnaitė) Rekomenduojama 

Doc.dr. Irena 
Valantinė 

54. 
Krizių valdymo svarba sporto renginių metu (Kornelija Andrulytė) Rekomenduojamas 

Asist. Edvinas 
Eimontas 

55. 
Išsamiosios statistikos nauda krepšinyje / LKL vadovų požiūris į išsamiąją 
statistiką (Julius Demenius) 

Rekomenduojama 
Lekt.dr. Rasa 
Kreivytė 

56. 
Elektroninių verslo priemonių įtaka organizacijos valdymui ir rezultatų 
efektyvumui (Rytis Vitkus) 

Rekomenduojamas 
Lekt.dr. Artūras 
Simanavičius 

 


