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Gyvenimo aprašymas 

Dr. Kristina Kovalčikienė 
Jonavos g. 66 – 327, Kaunas 

 Tel. Nr.:  +370 37 327 825 

El. paštas: k.kovalcikiene@smf.vdu.lt 

AKADEMINĖS PAREIGOS 

 VDU Psichologijos klinikos vadovė 

 Teorinės psichologijos katedros lektorė 

IŠSILAVINIMAS 

 Socialinių mokslų (psichologija, 06S) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 
2014. Disertacija „Psichologinių, socialinių ir akademinės aplinkos veiksnių reikšmė 
trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studentų profesinio identiteto raiškai“. 

 Psichologijos magistro laipsnis (organizacinė psichologija), Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2008. 

 Psichologijos bakalauro laipsnis (sporto psichologija) ir mokytojo profesinė kvalifikacija, 
Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

 Profesiniai interesai, profesinis identitetas, psichologinių charakteristikų svarba profesinio 
identiteto formavimuisi. 

 Asmens ir darbo suderinamumas. 

 Mąstymo stilių reikšmė įvairiose darbo ir mokymosi aplinkose. 

 Darbo/mokymosi motyvacija; pasitenkinimas darbu/studijomis. 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

 Psichologijos klinikos vadovė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015 – iki dabar. 

 Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2014 – iki dabar. 

 Docentė, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 – iki dabar. 

 Lektorė, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014 – 2015. 

 Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo universitetas, 2009 – 2015. 

 Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010 – 2014. 
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DĖSTOMI KURSAI  

 Psichologija (BA) 

 Organizacinė psichologija (BA) 

 Modernių organizacijų raida (MA) 

 Organizacinės psichologijos Specialybės praktika (MA) 

 Lyderystė ir vadovavimo psichologija (MA) 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS  

 Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta (2015). Towards an understanding of doctoral 
students’ professional identity complexity // Procedia : Social and Behavioral Sciences. Oxford : 
Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428, Vol. 191, p. 2693-2698. 

 Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta (2014). Profesinio identiteto raiškos 
perspektyvos Lietuvos doktorantų karjeros vizijoje // Karjeros projektavimas: tyrimai ir 
konsultavimas = Career designing: research and counselling, ISSN 2335-2191, Nr. 3, p. 65-94. 

 Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta (2013). Doktoranto profesinį identitetą 
lemiančių veiksnių analizė // X-osios Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos medžiaga: 
Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 2029-9958. Nr. 2, p. 
40-44. 

 Kovalčikienė, Kristina (2013). Different sources of social support for different identities of 
professional roles: a survey of Lithuanian doctoral candidates // Social Transformations in 
Contemporary Society (STICS): proceedings of an annual international scientific conference for 
young researchers. ISSN 2345-0126 (online), Vol. 1, No. 1, p. 248-256. 

 Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta (2013). Thinking styles and professional choice 
satisfaction of social profile students: Implications for academic achievement in university // 
Psychology Research. USA: David Publishing Company. ISSN 2159-5542 (print), ISSN 2159-5550 
(online). Vol. 3, No. 1, p. 40-51. 

 Bukšnytė-Marmienė, Loreta, Kovalčikienė, Kristina; Ciūnytė, Aldona (2012). Didžiojo penketo 
asmenybės bruožų ir kognityvinio stiliaus sąsajos // Tarptautinis psichologijos žurnalas: 
biopsichosocialinis požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1941-7233. Nr. 
10, p. 125-143. 

 Bukšnytė, Loreta; Ciūnytė, Aldona; Kovalčikienė, Kristina (2012). Darbuotojų psichologinis 
prisitaikymas prie pokyčių organizacijoje : asmenybės bruožų svarba // Organizacijų vadyba : 
sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. Nr. 61, p. 7-
24. 

 Bukšnytė, Loreta; Švobaitė [Kovalčikienė], Kristina (2009). Valstybės tarnautojų pasitenkinimo 
darbu ir kognityvinio stiliaus ryšys// Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis 
požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1941-7233. Nr. 4, p. 9-28. 

 Bukšnytė, Loreta; Švobaitė [Kovalčikienė], Kristina (2009). Kognityvinio stiliaus reikšmė valstybės 
tarnautojų atitikimui darbo reikalavimams // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. Nr. 50, p. 23-35. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose: 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Doctoral students’ professional identity and perceptions 
of social support from their scientific supervisors“ // 17th congress of the European Association of 
Work and Organizational Psychology (EAWOP) „Respectful and effective leadership - managing 
people and organizations in turbulent times“, 20-23 May 2015, Oslo, Norway. 
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 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Professional identity of forthcoming school psychologists: 
professional role expectations and barriers“ // 36th Annual Conference of International School 
Psychology Association (ISPA) „Children’s Rights and Needs: Challenges to School, Family, and 
Society“, July 15-18, 2014, Kaunas, Lithuania.  

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Towards an understanding of doctoral students’ 
professional identity complexity // 6th World Conference on Educational Sciences (WCES), 
February 6-9, 2014, University of Malta, Malta. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Career of doctoral candidates: new instrument to measure 
doctoral students’ professional identity“ // International Conference „Life Designing and Career 
Counseling: Building Hope and Resilience“, June 20-22, 2013, University of Padova, Italy. 

 Kovalčikienė K. „Different sources of social support for different identities of professional roles: a 
survey of Lithuanian doctoral candidates“ // International Scientific Conference „Social 
transformations in contemprorary society“, June 5-6, 2013, Vilnius, Lietuva. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Doctoral student’s professional identity: the model of 
psychological, social and environmental factors // 16th Congress of the European Association of 
Work and Organizational Psychology (EAWOP), May 22-25, 2013, Münster, Germany. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Lietuvos doktorantų profesinio identiteto raiška. Ar 
socialinis palaikymas turi reikšmę?“ // tarptautinė mokslinė konferencija „Psichologinės gerovės 
ypatumai socio-ekonominių transformacijų kontekste“, 2013 m. gegužės 16-17 d., Vilnius, Lietuva. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė L. „Thinking styles and professional choice satisfaction of social profile 
students: implications for academic achievement in university“ // 12th European Congress of 
Psychology (ECP), July 4-8, 2011, Istanbul, Turkey. 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose 

 Genevičiūtė-Janonienė G., Kovalčikienė K., Gaubė J. „Kaip efektyviau motyvuoti darbuotojus, kad 
motyvavimas kainuotų mažiau?“ // VI-oji verslo psichologijos konferencija „Motyvavimas nieko 
nekainuoja?“, 2015 m. lapkričio 13 d., Kaunas. 

 Kovalčikienė K. Kviestinis pranešimas „Lietuvos doktorantų profesinio identiteto daugialypiškumas 
– iššūkis studijų sėkmei“, XI-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologiniai 
tyrimai. Reikšmė visuomenei – iššūkis tyrėjui“, 2014 m. balandžio 25 d., Vilnius, Lietuva. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Lietuvos doktorantų profesinis identitetas: skirtingi 
asmenybės profiliai skirtingiems profesiniams vaidmenims“ // Lietuvos psichologų kongresas „Quo 
Vadis Psichologija?“, 2014 m. gegužės 9-11 d., Kaunas. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Doktoranto pasitenkinimą studijomis prognozuojantys 
veiksniai“ // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, 2013 m. balandžio 
25-27 d., Vilnius. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. „Doktoranto profesinį identitetą lemiančių veiksnių 
analizė“ // X-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2013 m. balandžio 26 d., Vilnius. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė L. „Profesinių interesų testo taikymo galimybės: psichometrinės 
charakteristikos“ // Lietuvos psichologų kongresas „Mokslas praktikai – praktika mokslui“, 2012 m. 
gegužės 10-13 d., Klaipėda. 

 Ciūnytė A., Bukšnytė L., Kovalčikienė K. „Sociodemografinių veiksnių reikšmė darbuotojų 
psichologiniam prisitaikymui prie pokyčių organizacijoje“ // Lietuvos psichologų kongresas 
„Mokslas praktikai – praktika mokslui“, 2012 m. gegužės 10-13 d., Klaipėda. 

 Kovalčikienė K., Bukšnytė L. „Mąstymo stilių reikšmė prognozuojant universiteto studentų karjeros 
interesus“ // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija pokyčių laikotarpiu“, 2011 m. gegužės 6-7 
d., Kaunas. 

 Ciūnytė A., Bukšnytė L., Kovalčikienė K. „Darbuotojų kognityvinio stiliaus ir asmenybės bruožų 
svarba psichologiniam prisitaikymui prie pokyčių organizacijoje“ // Lietuvos psichologų kongresas 
„Psichologija pokyčių laikotarpiu“, 2011 m. gegužės 6-7 d., Kaunas. 
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 Kovalčikienė K., Bukšnytė L. „Būsimų verslo administravimo ir ekonomikos specialistų karjeros 
interesų ir mąstymo stilių ypatumai“ // mokslinė-praktinė konferencija „Verslo psichologija: 
žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu“, 2011 m. balandžio 14 d., Vilnius. 

 Švobaitė (Kovalčikienė) K., Bukšnytė L. „Kognityvinio stiliaus ir kognityvinio klimato atitikimo 
reikšmė žmogiškųjų išteklių valdymui“ // mokslinė-praktinė konferencija „Verslo psichologijos 
problemos“, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius. 

 Švobaitė (Kovalčikienė) K., Bukšnytė L. „Kognityvinio stiliaus reikšmė darbuotojo atitikimui darbo 
reikalavimams“ // mokslinė-praktinė konferencija „Psichologas organizacijoje: šiandien ir rytoj“, 
2009 m. gegužės 22 d., Kaunas. 

Konferencijų organizavimas 

 Lietuvos psichologų kongreso „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 
kurį organizuoja Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) ir VDU, organizacinio komiteto pirmininkė 
(2016). 

 Nacionalinės kasmetinės konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius“ organizacinio 
komiteto narė (2010, 2011, 2012, 2014, 2015). 

 Nacionalinės kasmetinės mokslinės-praktinės Verslo psichologijos konferencijos, organizuojamos 
MRU ir VDU, organizacinio komiteto narė (2013, 2014, 2015).  

 Kasmetinės mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija 
VDU magistrų darbuose“ organizacinio komiteto narė (2013, 2014, 2015).  

 Mokslinės-praktinės konferencijos „Socialiniai mokslai: mokiniams apie mokinius“ organizacinio 
komiteto narė (2014). 

 Kasmetinės mokslinės-praktinės konferencijos „Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo garantas“, 
organizuojamos kartu su Radviliškio Lizdeikos gimnazija, organizacinio komiteto narė (2012, 2013, 
2014).  

 Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Psichologiniai ir klinikiniai perfekcionizmo 
aspektai“ organizacinio komiteto narė (2014). 

 Mokslinės-praktinės konferencijos „Pagalba šeimai priimant šiandienos iššūkius“ organizacinio 
komiteto narė (2014). 

 Tarptautinės 36-osios mokyklų psichologų konferencijos, „Children’s Rights and Needs: Challenges 
to School, Family, and Society“, organizuotos kartu su ISPA, organizacinio komiteto narė (2014). 

 Lietuvos psichologų kongreso „Psichologija pokyčių laikotarpiu“, organizuoto kartu su Lietuvos 
psichologų sąjunga, organizacinio komiteto narė (2011). 

 Mokslinės konferencijos „Vaiko psichologijos plėtra VDU: žmonės ir darbai“, skirtos doc.dr. 
B.Grigaitės jubiliejui, organizacinio komiteto narė (2010). 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

 „Psichologų profesinių kompetencijų tobulinimas: ES šalių patirtis“, Švietimo mainų paramos fondo 
Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas, Nr. LLP-LdV-PLM-2010-LT-0418 (pareigos 
projekte: projekto koordinatorė), 2010 – 2011 m. 

 Erazmus+ programos Profesinio orientavimo projektas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, Švietimo 
mainų paramos fondas (pareigos projekte: ekspertas), 2014 m.  

PROFESINĖS NARYSTĖS 

 Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narė nuo 2009 m. 

 European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) narė nuo 2013 m. 
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PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 Nuolat keliama kvalifikacija dalyvaujant nacionaliniuose bei tarptautiniuose mokymuose, 
seminaruose, konferencijose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

 VDU Aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso premija, 2014 m. 

 VDU Aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso premija, 2012 m. 

 Laimėta LMT skiriama doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus 2013 m. 

 Laimėta Lietuvos valstybinio studijų fondo stipendija doktorantams, aktyviai 
vykdantiems mokslinius tyrimus, 2010 m. 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

Mokslo populiarinimo straipsniai internetinėje svetainėje http://www.profesinisidentitetas.lt/: 

 „Mokslininko karjera: kaip tinkamai valdyti savo karjerą?“, publikuotas 2013-04-12. 

 „Kad disertacijos rašymas nebūtų problema…“, publikuotas 2013-03-29. 

 „Kaip „išgyventi“ disertaciją: psichologų rekomendacijos“, publikuotas 2013-03-29. 
 

Viešos paskaitos visuomenei, seminarų vedimas: 

 Disertacijos tyrimo rezultatai pristatyti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) 
darbuotojams, 2014 m. gegužės 16 d., Vilnius: MOSTA. 

 Seminaras bibliotekininkams „Efektyvus bendravimas: tarpusavio santykiai darbe, namuose, kitoje 
aplinkoje“, 2013 m. lapkričio 29 d., Šakiai: Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

 Paskaita moksleiviams Mokinių akademijoje „Mąstymo laboratorija: rezultatyvių sprendimų link“, 
2013 m. rugsėjo 28 d., Kaunas: VDU. 

 


