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BŪSIMI 

NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 

 

 

 

 

PIRMAS RENGINYS 

 
Tarptautinės konferencijos 
pavadinimas: 

14-OJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA: 

KULTŪRA IR KŪRYBIŠKUMAS 

Tarptautinės konferencijos tipas: 14-oji tarptautinė  konferencija 

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

taikomosios informatikos institutas. 

Pagrindinės konferencijos temos: 1. Aktualūs kultūros ir kūrybinių industrijų valdymo klausimai. 

2. Šiuolaikiniai iššūkiai kultūros ir kūrybinėms organizacijoms. 

3. Savarankiškas valdymas ir organizavimasis kūrybinėse industrijose 

pandemijos metu. 

4. Kūrybinio darbo organizavimas pandemijos metu. 

5. Nauji kultūrinių ir kūrybinių produktų rinkodaros sprendimai. 

6. Kultūrinio turizmo iššūkiai pandemijos metu ir jų sprendimo būdai. 

7. Kūrybinių industrijų tiekimo ir vertės grandinių transformacijos. 

8. Kūrybinių industrijų politinės, ekonominės ir teisinės aplinkos 

pokyčiai. 

Kalba: Anglų kalba 

Data: 2021 m. gruodžio 10 d. 

Pagrindinės datos: 2021 09 15 – santraukos pateikimas. 

2021 09 30 – pranešimas apie atsiųstą santrauką. 

2021 11 02 – viso pranešimo pateikimas, registracija ir konferencijos 

mokesčio sumokėjimas. 

2021 12 10 – vyks konferencija. 

2022 02 12 – patvirtintų straipsnių leidyba elektroniniame periodiniame 

leidinyje „Kultūra ir kūrybiškumas“, Vilniaus universiteto atviroji 

prieiga. 

Vieta: Konferencija bus surengta tik kaip virtuali konferencija dėl COVID-19 

pandemijos. 

Kontaktai: Dovilė Balevičienė 

E. paštas: dovile.baleviciene@knf.vu.lt 

Konferencijos tinklapis: https://www.knf.vu.lt/ 

 

ANTRAS RENGINYS 
 

 

Tarptautinės konferencijos 
pavadinimas: 

10-OJI TARPTAUTINĖ VADYBOS KONFERENCIJA  

Tarptautinės konferencijos tipas: 10-oji tarptautinė konferencija 

Organizatorius (-iai): Mendelio universiteto Verslo ir ekonomikos fakultetas Brno, Čekijos 

Respublika; Čenstakavos technologijos universiteto Vadybos fakultetas, 

Lenkija; Slovakijos žemės ūkio universiteto Nitra Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas, Slovakija; Szent István universiteto, Ekonomikos ir socialinių 

mokslų fakultetas Gödöllő, Vengrija. 

Pagrindinės konferencijos temos: Konferencijos temos / sesijos: 

• Socialinė atsakomybė ir tvarumas 
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• Verslo strategija ir valdymas 

• Naujos rinkodaros ir tiekimo grandinės valdymo tendencijos 

• Finansų valdymas 

• Regioninės plėtros valdymas 

•Turizmo vadyba 

• Kita 

Kalba: Anglų ir čekų kalbos 

Data: 2021 m. birželio 10–11 d. 

Pagrindinės datos: Standartinė registracija ir santraukos pateikimas: 2021 m. gegužės 31 d. 

Pranešimas apie santraukos priėmimą: 2021 m. balandžio 15 d. 

Registracijos mokesčio mokėjimo terminas: 2021 m. balandžio 30 d. 

10-osios tarptautinės vadybos konferencijos data: 2021 m. birželio 10–11 

d. 

Straipsnio pateikimo galutinis terminas: 2021 m. birželio 30 d. 

Vieta: Dėl COVID-19 pandemijos konferencija vyks interneto aplinkoje. 

Nurodymai, kaip prisijungti prie konferencijos, bus išsiųsti sėkmingai 

sumokėjus registracijos mokestį. 

Kontaktai PhD Ing. Sylvie Formánková 

E. paštas: icom@pef.mendelu.cz 

Konferencijos tinklapis: http://icom.pef.mendelu.cz 

 

TREČIAS RENGINYS 

 
Tarptautinės konferencijos 
pavadinimas: 

VERSLO IR KYLANČIŲ RINKŲ AKADEMIJOS (ABEM) 

KONFERENCIJA 

Tarptautinės konferencijos tipas: 6-oji tarptautinė konferencija 

Organizatorius(-iai): 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 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: 2021 m. rugpjūčio 3–5 d.  

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

Pranešimas apie rezultatus: 2021 m. balandžio 30 d. 

Ankstyvasis 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: Comenius universitetas Bratislavoje, Vadybos fakulteto 14 kabinetas, 

Odbojarov 10, 82005, Bratislava, Slovakija 

Kontaktai: Prof. dr. Satyendra Singh, Vinipego universitetas, Kanada 

E. paštas: info@abem.ca 

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

 

 

  


