
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETE 
Padalinio pavadinimas Pareigų 

pavadinimas 

Etato 

dalis 

Studijų kryptis Reikalingos kompetencijos 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademiniame 

centre 

Docentas 1,0 Ekonomika, L100 Pedagoginė kompetencija: 

inžinerinės ekonomikos,  vyriausybinio verslo rinkų reguliavimo, energijos išteklių rinkų reguliavimo 

ir valdymo, finansų ekonomikos srityse.  

Dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirtis.  

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams patirtis.  

 

Mokslinė kompetencija  

 

Kandidatas demonstruoja tyrimų kompetenciją bent vienoje iš išvardintų  

 

Tvaraus valdymo mokslo grupės tematikoje: 

 

Darni valstybės-verslo-visuomenės sąveika užtikrinant tvarų darbo rinkos vystymąsi: investicijų į 

žmogiškąjį kapitalą vertinimas, akcentuojant investicijas į aukštąjį išsilavinimą;  

darbo rinkos pokyčių vertinimas ir poveikis investicijoms į išsilavinimą;  

ekonominės situacijos kitimo poveikio darbo rinkai vertinimas. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademiniame 

centre 

Docentas 1,0 Finansai, N300 

 
Pedagoginė kompetencija: 

finansinių institucijų veiklos, draudimo, rizikos valdymo srityse.  

Dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirtis.  

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos finansų krypties baigiamiesiems darbams.  

 

Mokslinė kompetencija  

  

Kandidatas demonstruoja tyrimų kompetenciją bent vienoje iš išvardintų  

 

Tvarios ekonomikos mokslo grupės tematikoje:  

 

Finansų ekonomikos tyrimai: finansų sektoriaus raidos ir ekonomikos vystymosi sąveikos tyrimai; 

finansinių paslaugų ir institucijų transformacija;  

bankų, draudimo įmonių veiklos, pelningumo, rizikos valdymo, verslo finansavimo galimybių tyrimai 

darnaus vystymosi kontekste;  

tvarus valstybės finansų valdymas. 

Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademiniame 

centre 

Docentas 

 

1,0 Vadyba, N200 Pedagoginė kompetencija: 

procesų valdymo, operacijų vadybos, verslo sistemų aplikacijų kūrimo ir modeliavimo, kokybės 

vadybos srityse.  

Dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirtis. 

Vadovavimas pirmosios ir antrosios pakopos baigiamiesiems darbams. 

 

Mokslinė kompetencija  

 

Kandidatas demonstruoja tyrimų kompetenciją bent vienoje iš išvardintų  

 

Skaitmenizavimo mokslo grupės tematikoje: 

Lietuvos pramonės skaitmeninimo ir technologinio atsinaujinimo tyrimai.  



Ekonomikos, verslo ir 

vadybos akademiniame 

centre 

Docentas 1,0 Vadyba, N200 Pedagoginė kompetencija: 

intelektinio kapitalo valdymo ir vertinimo, nematerialiųjų išteklių apskaitos, intelektinės nuosavybės 

valdymo, žinių valdymo, verslo vertinimo ir ryšių su investuotojais valdymo srityse.  

Dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirtis. 

Vadovavimas pirmosios ir  antrosios pakopos baigiamiesiems darbams. 

 

Mokslinė kompetencija  

 

Kandidatas demonstruoja tyrimų kompetenciją bent vienoje iš išvardintų  

 

Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupės tematikoje:  

 

Inovacijų ir verslo ekosistemos: atvirųjų inovacijų ekosistemos ir inovacijų valdymas;  

Socialinių – ekonominių sistemų sumanaus vystymo ir konkurencingumo tyrimai –  organizacijų ir 

regionų intelektinio kapitalo valdymo tyrimai.  

 


