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AKADEMINĖS PAREIGOS


Teorinės psichologijos katedros doktorantė (VDU).



Bendrosios psichologijos katedros asistentė (VDU).



Bendrosios psichologijos katedros jaunesnioji mokslo darbuotoja (VDU).



Psichologijos klinikos psichologė (VDU).

IŠSILAVINIMAS


Socialinių mokslų (psichologija) doktorantūros studijos, Vytauto Didžiojo universitetas,
2014 spalio 1 d. – iki dabar.



Sveikatos psichologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2014.



Psichologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012.



Anglų k. filologijos gretutinės specialybės pagrindai, Vytauto Didžiojo universitetas,
2011.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS


Su rizikingu vairavimu susijusių psichologinių veiksnių tyrimai



Įvairaus rizikingo, sveikatai nepalankaus elgesio tyrimai



Psichologiniai žmogaus įvertinimo metodai

AKADEMINĖ PATIRTIS


Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015 – iki dabar.



Asistentė, Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, 2014 – 2015.

DĖSTOMI KURSAI


Psichologinė diagnostika (vedami seminarai) (BA)
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MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)


Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina; Markšaitytė, Rasa; Šeibokaitė,
Laura; Endriulaitienė, Auksė. Personality profiles of Lithuanian traffic offenders //
Transport means - 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference,
October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kaunas
University of Technology. ISSN 1822-296. 2015, p. 207-210.



Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina; Differences in emotional
expressivity according to the stages of motivation to refuse alcohol in alcohol dependent
patients. Central European Journal of Public Health (recenzuojamas).



Slavinskienė Justina. Asmenų, netekusių teisės vairuoti transporto priemonę, alkoholio
vartojimo ir rizikingo vairavimo sąsajos. Tiltas į ateitį. (priimtas spaudai).



Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina. Importance of alcohol related
expectations and emotional expressivity for prediction of motivation to refuse alcohol in
alcohol dependent patients // Medicina. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
ISSN 1010-660. 3 (2014), p. 169-174.



Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina. The significance of
demographic variables and alcohol consumption in predicting emotional expressivity in
alcohol dependence // European scientific journal (ESJ). Macedonia: European Scientific
Institute. ISSN 1857-7881. 10, 23 (2014), p. 142-157.



Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina; Markšaitytė, Rasa;
Pranckevičienė, Aistė; Šeibokaitė, Laura; Endriulaitienė, Auksė. Relations between traffic
safety attitudes and self-reported risky driving in a sample of young traffic offenders //
Transport means - 2014 : proceedings of the 18th international conference, October 2324, 2014, Kaunas university of technology, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822296. 18 (2014) p. 289-292.



Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina. Sutuoktinių turimų klaidingų
įsitikinimų apie bendravimą poroje ir pasitenkinimo santuoka ryšys // Tarptautinis
psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology:
a biopsychosocial approach. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 19417233. 13 (2013), p. 49-68.



Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina. The relations between sociodemographical factors, irrational beliefs, adult insecure attachment style and marital
satifaction of Lithuanian married couples // ARSA-2012 : the 1st virtual international
conference on advanced research in scientific areas, Slovakia, December 3-7, 2012:
conference proceedings. Zilina: EDIS, ISBN 9788055406060. p. 1042-1047

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
Pranešimai tarptautinėse konferencijose:


Personality profiles of Lithuanian traffic offenders (žodinis pranešimas)// 19th tarptautinė
konferencija ,,Transport Means”, Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015 m.
spalio 22 d. (bendraautorės Žardeckaitė-Matulaitienė, K., Markšaitytė, R., Šeibokaitė, L.,
Endriulaitienė, A.).



Differences in emotional expressivity according to the stages of motivation to refuse
alcohol in alcohol dependent patients (stendinis pranešimas)// 28th EHPS conference
„Principles of Behaviour Change in Health and Illness“, Limassol (Kipras), 2015 m.
rugsėjo 1-5 d. (bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).



Alcohol dependency as predictor of objective aspects and self-reported risky driving in
Lithuanian traffic offenders (stendinis pranešimas)// 28th EHPS conference „Principles of
Behaviour Change in Health and Illness“, Limassol (Kipras), 2015 m. rugsėjo 1-5 d.
Žardeckaitė-Matulaitienė, K., Markšaitytė, R., Šeibokaitė, L., Endriulaitienė, A.).
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The significance of demographic variables in predicting the emotional expressivity of
alcohol-dependent people (žodinis pranešimas)// 13th international symposium "Resent
research topics in psychology: international experience". Nebraska (JAV), Kaunas
(Lietuva), 2014 gruodžio 9 d. (bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).



Relations between traffic safety attitudes and self-reported risky driving in a sample of
young traffic offenders (žodinis pranešimas)// 18th international conference,,Transport
Means”, Kaunas: Kauno technologijos universitetas,
2015 m. spalio 23-24 d.
Žardeckaitė-Matulaitienė, K., Markšaitytė, R., Šeibokaitė, L., Endriulaitienė, A.
Pranckevičienė, A.).



Differences in emotional expressivity of Lithuanian alcohol dependent and non-dependent
persons. (stendinis pranešimas)// 28th ICAP Conference, Paryžius (Prancūzija), 2014 m.
liepos 9 d. (bendraautorės Žardeckaitė-Matulaitienė, K.; Pauliukevičiūtė, K.).



Relation between expectations about alcohol usage and motivation to refuse alcohol in a
sample of alcohol addicted adults (stendinis pranešimas)// 27th EHPS conference „Wellbeing, quality of life and caregiving“, Bordeaux (Prancūzija), 2013 m. liepos 16-20 d.
(bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).



Self-rated health and quality of life senior students related to gender (stendinis
pranešimas)// 27th EHPS conference „Well-being, quality of life and caregiving“,
Bordeaux (Prancūzija), 2013 m. liepos 16-20 d. (Bendraautoriai Urvelytė, E.; Goštautas,
A.; Murauskaitė, A.).



The relations between socio-demographical factors, irrational beliefs, adult insecure
attachment style and marital satisfaction of Lithuanian married couples (stendinis
pranešimas)// 1st virtual international conference on advanced research in scientific areas
(ARSA-2012)., Slovakija, 2012 m. gruodžio 3-7 d. (bendraautorė ŽardeckaitėMatulaitienė, K.).



Gender differences in irrational beliefs of Lithuanian married people (žodinis
pranešimas)// 10th international symposium "Resent research topics in psychology:
international experience". Nebraska (JAV), Kaunas (Lietuva), 2012 m. gruodžio 8 d.
(bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).
Pranešimai nacionalinėse konferencijose



Tipiškas pažeidėjas: ar galim nupiešti jo portretą? (žodinis pranešimas)// (žodinis
pranešimas)// Lietuvos psichologų kongresas, Vilnius (Lietuva), 2015 gegužės 9-10 d.
(bendraautorės Žardeckaitė-Matulaitienė, K., Markšaitytė, R., Šeibokaitė, L.,
Endriulaitienė, A.).



Asmenų, netekusių teisės vairuoti transporto priemonę, alkoholio vartojimo ir rizikingo
vairavimo sąsajos (žodinis pranešimas)// 13-oji studentų mokslinė konferencija
„Socialiniai ir humanitariniai mokslai – 2015: iššūkiai globalizacijos kontekste“. Kaunas:
Kauno technologijos universitetas, 2015 m. balandžio 24 d. (bendraautorės ŽardeckaitėMatulaitienė, K., Markšaitytė, R., Šeibokaitė, L., Endriulaitienė, A.).



Asmenybės savybių, apibūdinančių nuolat kelių eismo taisykles tyčia pažeidžiančius
vairuotojus, analizė (stendinis pranešimas)// 12-oje Jaunųjų mokslininkų psichologų
konferencija „Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko
vaidmuo“. Vilnius: VU, 2015 m. balandžio 24 d. (bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė,
K.).



Lūkesčių alkoholio vartojimo atžvilgiu ir emocinio išraiškingumo reikšmė priklausomų
nuo alkoholio asmenų motyvacijai atsisakyti vartoti alkoholį (žodinis pranešimas)// II-oji
mokslinė konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija
VDU magistrų darbuose, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2014 m. gegužės 22 d.
(bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).



Lūkesčių alkoholio vartojimo atžvilgiu ir emocinio išraiškingumo reikšmė priklausomų
nuo alkoholio asmenų motyvacijai atsisakyti vartoti alkoholį (žodinis pranešimas)//
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Lietuvos psichologų kongresas, Kaunas (Lietuva), 2014 m. gegužės 9 d. (bendraautorė
Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).


Sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje ryšys su jų
pasitenkinimo santuoka kaita vienerių metų laikotarpiu (stendinis pranešimas)// Lietuvos
psichologų kongresas, Kaunas (Lietuva), 2014 m. gegužės 9 d. (bendraautorė
Žardeckaitė-Matulaitienė, K.; Savickaitė, D.).



Nuo alkoholio priklausomų asmenų lūkesčių alkoholio vartojimo atžvilgiu išreikštumo
ypatumai (žodinis pranešimas)// 11-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija
„Psichologiniai tyrimai. Reikšmė visuomenei - iššūkis tyrėjui“., Vilnius: VU, 2014 m.
balandžio 25 d. (bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).



Priklausomų nuo alkoholio asmenų motyvacijos atsisakyti vartoti alkoholį bei lūkesčių
apie alkoholio vartojimo pasekmes sąsajos (žodinis pranešimas)// „Studentų moksliniai
tyrimai 2012/2013“, Vilnius: Lietuvos mokslo taryba (LMT), 2013 m. birželio 27-28 d.
(bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).



Mokinių socialinė nelygybė subjektyvaus savo sveikatos ir pasitenkinimo socialiniais
santykiais vertinime (žodinis pranešimas)// Konferencija „Kauno rajono mokinių ir
mokytojų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė, sveikatos psichologijos kontekste“,
Kaunas, Lietuva, 2013 gegužės 24 d. (bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).



Sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje ir pasitenkinimo
santuoka ryšys (stendinis pranešimas)// Lietuvos psichologų kongresas, Vilnius: VU,
2013 m. balandžio 25-27 d. (bendraautorė Žardeckaitė-Matulaitienė, K.).

Konferencijų organizavimas


Nacionalinės kasmetinės Verslo konferencijos, kurią organizuoja MRU ir VDU,
organizacinio komiteto narė 2015 m.



Nacionalinio kasmetinio Lietuvos psichologų kongreso, kurį organizuoja VDU ir LPS,
organizacinio komiteto narė nuo 2015 m.

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
 "Potencialių jaunų pažeidėjų keliuose atpažinimas prieš jiems pradedant vairuoti:
psichologinis profilis“ (PAŽEIDATPAŽINA; GER-005/2015, LMT projektas, Lietuva, 2015
– 2017 m.

PROFESINĖS NARYSTĖS

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)


2015 m. gruodžio 17 d. dalyvauta mokymuose „Nuotolinio mokymosi organizavimas
Moodle aplinkoje" (I ir II dalyse).



2014 gegužės 23-24 d. dalyvauta mokymų kurse „Kognityvinės ir elgesio terapijos
naujovės: dėmesingu įsisąmoninimu grįsti metodai psichologijoje ir medicinoje“ II
pakopa (16 val.). VŠĮ Neuromedicinos institutas, Vilnius.



2014 m. kovo 28-29 d. dalyvauta dalyvauta mokymų kurse „Kognityvinės ir elgesio
terapijos naujovės: dėmesingu įsisąmoninimu grįsti metodai psichologijoje ir medicinoje“
I pakopa (16 val.). Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, Elgesio
medicinos institutas, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija, VŠĮ Neuromedicinos
institutas, Vilnius.
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2013 m. liepos 24 – 28 d. dalyvauta Kauno rajono savivaldybės BĮ visuomenės sveikatos
biuro kartu su Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga (LSPS) surengtoje intensyvaus
bendravimo įgūdžių ugdymo stovykloje „Sniego gniūžtė“.



2013 m. vasario – birželio mėn. laimėtas LMT konkursas „Studentų mokslinės veiklos
skatinimas“. Konkurso tėmuose atliktas atliktas 4 mėnesių trukmės mokslinis tyrimas
„Lūkesčių apie alkoholio vartojimo pasekmes sąsajos su motyvacija atsisakyti vartoti
alkoholį nuo alkoholio priklausomų asmenų grupėje“.

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI

TARNYSTĖ VISUOMENEI


Psichologų pavasaryje (VU) skaityta paskaita „Lietuvių rizikingo vairavimo ypatumai:
kaip ir kodėl?“, 2015 m. kovo 18 d.



Vestos kūrybinės dirbtuves “Kūrybiškumo laboratorija: savojo Aš pažinimas“
konferencijoje "Psichologai mokiniams apie mokinius-6", 2015 m. gruodžio 3d. (kartu su
dr. J. Misiūniene).



Nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2015 m. spalio mėn. teikiamos nemokamos psichologo
konsultacijos VDU Psichologijos klinikoje savanoriškais pagrindais.
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