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BŪSIMI 

NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 

 

 

 

 

 

PIRMAS RENGINYS 

 
Tarptautinės konferencijos 
pavadinimas: 

15-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė konferencija 

Tarptautinės konferencijos tipas: 15-oji tarptautinė  konferencija 

Organizatorius(-iai): Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios 

informatikos institutas  

Pagrindinės konferencijos temos: Konferencijos temos: 

• Verslumo, inovacijų ir antreprenerystės plėtra 

• Apskaitos ir finansų problemų sprendimas, šių sričių tobulinimo 

veiklos 

• Tvarios plėtros principai ir darnumo vertinimas 

• Kultūros ir kūrybos industrijos ir inovacijos 

• Organizacijų etika ir socialinė atsakomybė 

• Informacinių komunikacinių technologijų taikymas priimant 

finansų, vadybos ir rinkodaros sprendimus 

Kalba: Anglų kalba 

Data: 2020 m. gruodžio 3 d.  

Pagrindinės datos: Straipsnio pateikimo ir registracijos terminas: iki 2020 m. lapkričio 16 d. 

Pranešimas apie priimtus straipsnius: iki 2020 m. lapkričio 17 d. 

Vieta: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas 

Kontaktai: VU KnF Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas, 

Adresas: Muitinės g. 8, Kaunas LT-44280 

E. paštas: gronsko.konferencija@knf.vu.lt 

Konferencijos tinklapis: www.knf.vu.lt/gronsko-tarptautine-konferencija 

 

ANTRAS RENGINYS 
 

 

Tarptautinės konferencijos 
pavadinimas: 

TARPTAUTINĖ EKONOMIKOS IR VERSLO VALDYMO 

KONFERENCIJA (ICEBM) 

Tarptautinės konferencijos tipas: 989-oji tarptautinė konferencija 

Organizatorius(-iai): Organizuojama IASTEM organizacijos 

Pagrindinės konferencijos temos: Konferencijos temos apims naujų pasiekimų ir tyrimų rezultatų 

pristatymą ekonomikos ir verslo vadybos srityse. Išsamesnės temos: 

http://iastem.org/Conference2021/CzechRepublic/1/ICEBM/call.php 

Kalba: Anglų  

Data: 2020 m. sausio 21–22 d. 

Pagrindinės datos: Darbo pateikimo terminas: 2021 m. sausio 1 d. 

Paskutinė registracijos data: 2021 m. sausio 5 d. 

Vieta: Viešbutis „Ibis Praha“, senamiestis. Adresas: Na Poříčí 5, Praha 1, 110 00 

Praha, Čekija 

Kontaktai ir e. paštas: info@iastem.org 

Konferencijos tinklapis: http://iastem.org/Conference2021/CzechRepublic/1/ICEBM/ 

 

 

VERSLO ir EKONOMIKOS 
--------- TRANSFORMACIJOS-------- 
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TREČIAS RENGINYS 

 
Tarptautinės konferencijos 
pavadinimas: 

VERSLO IR KYLANČIŲ RINKŲ AKADEMIJOS (ABEM) 

KONFERENCIJA 

Tarptautinės konferencijos tipas: 6-oji tarptautinė konferencija 

Organizatorius(-iai): Organizuoja: Verslo ir kylančių rinkų akademija ir Comenius 

universitetas Bratislavoje 

Pagrindinės konferencijos temos: Konferencijos teminė sritis sietina su bendradarbiavimu ir kooperacija 

siekiant sukurti veiksmingą ekonomiką šiose trijose srityse: 

• Verslas: rinkodara, švietimas, operacijos, žmogiškieji ištekliai, finansai / 

apskaita, rinkodaros analizė, tarpkultūriniai klausimai, socialinės 

žiniasklaidos rinkodara, organizacinis elgesys, strategija / verslumas; 

• Vyriausybė: lėšų rinkimas, viešoji politika, elektroninė valdžia, 

tarptautinis verslas, tarptautiniai santykiai, genetiškai modifikuotas 

maistas, tiesioginės užsienio investicijos, aplinkos valdymas, viešojo 

sektoriaus valdymas, NVO, teisė, patentai ir išradimai;  

• Bendruomenė: žemės ūkis, ekologinis turizmas, tvarumas, 

mikrofinansai, kaimo rinkodara, ne pelno organizacija / kooperatyvas, 

sveikatos priežiūra / medicina, neformalus ekonomikos sektorius, 

jaunimas, mityba ir bendruomenė. 

Kalba: Anglų kalba 

Data: 2020 m. rugpjūčio 3–5 d.  

Pagrindinės datos: Straipsnio pateikimo terminas: 2021 m. kovo 30 d. 

Pranešimas apie rezultatus: 2021 m. balandžio 30 d. 

Ankstyvas registracijos terminas: 2021 m. gegužės 30 d. 

Straipsnio pataisymo terminas: 2021 m. birželio 30 d. 

Įprastas registracijos terminas: 2021 m. birželio 30 d. 

Programos tvarkaraštis: 2021 m. liepos 20 d. 

Vieta: Konferencija vyks Comenius universitete Bratislavoje, Vadybos fakulteto 

14 kabinete, Odbojarov 10, 82005, Bratislava, Slovakija 

Kontaktai: Kontaktinis asmuo – prof. dr. Satyendra Singh,  

Vinipego universitetas, Kanada 

E. paštas: info@abem.ca 

Konferencijos tinklapis: https://www.abem.ca/conference 

 

 


