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Jonavos g. 66-331, Kaunas 

Tel. Nr.: +370 37 327 947  

El. paštas: r.petrolienė@smf.vdu.lt 
 

IŠSILAVINIMAS 

 Psichologijos doktorantūros studijos, Vytauto Didžiojo universitetas, nuo 2012 m. iki 
dabar. 

 Podiplominės studijos, Bazinio lygio Geštaltinė psichoterapija, VšĮ Praktinės 
psichologijos studijų centras, Vilnius, 2009 m. 

 Psichologijos magistro laipsnis, Sveikatos psichologijos programa, Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2008 m. 

 Psichologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2005 m. 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

 Sveikatos psichologija. 

 Psichosocialinė reabilitacija. 

 Motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimai keičiant išemine širdies liga sergančiųjų su 
sveikata susijusį elgesį. 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

 Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012-2016 m.   

DĖSTOMI KURSAI  

 Psichologija (BA) 

 Pedagoginė psichologija (BA) 

 Psichosocialinės reabilitacijos metodai (MA)   

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS  

 Petrolienė, Raimonda,  Motivational interviewing : theoretical model and working 
mechanism. // Social transformations in contemporary society (STICS) : proceedings of 
an international scientific conference for young researchers [elektroninis išteklius]. 
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2345-0126. 2013, [t.] 1(1), p. 61-69. 
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 Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Ekspresyvaus rašymo taikymo galimybės 
išemine širdies liga sergantiesiems. // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius : 
Vilniaus universitetas. ISSN 2029-9958. 2013, Nr. 2, p. 77-79. 

 Alčiauskaitė, Laura,  Šinkariova, Liuda,  Zajančkauskaitė, Loreta,  Misiūnienė, Jurga,  
Petrolienė, Raimonda,  Does the transtheoretical model show health behaviour changes 
for patients with musculoskeletal disorders? // Procedia : social and behavioral sciences. 
Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 205, p. 429-436. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 

 Petrolienė, Raimonda,  Petrolis, Robertas,  Factors influencing rehabilitation outcomes. // 
Psychology and health. London : Routledge, Taylor & Francis Group. ISSN 0887-0446. 
Vol. 27, suppl. 1, 2012, p. 304-305. (stendinis pranešimas) 

 Petrolienė, Raimonda,  Pacientų psichologinės gyvenimo kokybės kitimai reabilitaciniu 
gydymo laikotarpiu. // Mokslas praktikai - praktika mokslui : Lietuvos psichologų 
kongresas, 2012 m. gegužės 10-13 d., Klaipėda : recenzuotas kongreso pranešimų 
santraukų leidinys. Klaipėda: Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. p. 102-
103. (žodinis pranešimas) 

 Šinkariova, Liuda,  Petrolienė, Raimonda,  Motivational interviewing in ischemic heart 
disease patients clinic : applicability and effectiveness. // Aktualitātes veselības aprūpes 
izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne : 4. starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums = New approaches to improving health care education: today and 
tomorrow : 4th international scientific conference, abstracts. Riga : LU Rīgas Medicīnas 
koledža, 2013. p. 47-47. (žodinis pranešimas) 

 Petrolienė, Raimonda,  Motivational interviewing : theoretical model and working 
mechanism. // Social transformations in contemporary society (STICS) : proceedings of 
an international scientific conference for young researchers [elektroninis išteklius]. 
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2345-0126. 2013, [t.] 1(1), p. 61-69. 
(žodinis pranešimas) 

 Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Ekspresyvus rašymas : teorinis modelis ir 
veikimo mechanizmas. // Psichologija sveikatai ir gerovei : Lietuvos psichologų 
kongresas, 2013 m. balandžio 25-27 d., Vilnius : kongreso pranešimų santraukų leidinys. 
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945. p. 48-48. (žodinis 
pranešimas) 

 Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Ekspresyvaus rašymo taikymo galimybės 
išemine širdies liga sergantiesiems. // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius : 
Vilniaus universitetas. ISSN 2029-9958. 2013, Nr. 2, p. 77-79. (žodinis pranešimas) 

 Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Motivational interviewing effect on ischemic 
heart disease patients : aliterature review. // Psychology and health. London : Routledge, 
Taylor & Francis Group. ISSN 0887-0446. Vol. 28, suppl. 1, 2013, p. 136-136. (žodinis 
pranešimas) 

 Šinkariova, Liuda,  Jušinskaitė, Milda,  Petrolienė, Raimonda,  Išemine širdies liga 
sergančiųjų sveikatos rodikliai ir ketinimai keistis. Ar tai susiję? // Quo vadis, 
psichologija? : kongreso pranešimų santraukų leidinys, 2014, gegužės 9-11 d., Kaunas. 
Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. ISBN 9789955153481. p. 26-27. 
(žodinis pranešimas) 

 Jušinskaitė, Milda,  Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Motyvavimo pokalbio 
galimybės keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai nepalankų elgesį : 
žvalgomasis tyrimas. // JMPK 2014 : Psichologiniai tyrimai. Reikšmė visuomenei - 
iššūkis tyrėjui : 11-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2014 m. balandžio 
25 d., Vilnius : pranešimų santraukos. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2014. ISBN 
978609459178. p. 14-15. (žodinis pranešimas) 

 Jušinskaitė, Milda,  Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Does the Transtheoretical 
Model Show Health Behaviour Changes for Ischemic Heart Disease Patients? // Beyond 
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prevention and intervention: increasing well-being : 28th conference, Innsbruck, Austria. 
Insbruk : European Health Psychology Society, 2014. p. 1-1. (stendinis pranešimas) 

 Petroliene, Raimonda, Jusinskaite, Milda, Sinkariova,  Liuda, The transtheoretical model 
as a method to show health behaviour changes: a pilot study // Resent research topics in 
psychology: international experience: International symposium, 2014 m. gruodžio 9 d., 
Kaunas. (žodinis pranešimas) 

 Šinkariova, Liuda,  Misiūnienė, Jurga,  Petrolienė, Raimonda,  Zajančkauskaitė, Loreta,  
Alčiauskaitė, Laura,  Jušinskaitė, Milda,  The Motivation interviewing effectiveness of 
health risk behavior changes for ischemic heart disease patients. // EFRR2015 : beeing, 
doing, participating : 13th congress of European forum for research in rehabilitation, 
Helsinki, Finland, 6-9 May 2015 : book of abstracts. Helsinki : University of Helsinki. 
ISBN 9789529355488. p. 80-80. (stendinis pranešimas) 

 Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Jušinskaitė, Milda,  Karpovaitė, Dalia,  The 
Link between personality traits and health behaviour. Can we find it in IHD patients? // 
EHPS 2015 : Principles of behaviour change in health and illness : 29th conference of the 
EHPS, 1st - 5th September 2015, Limassol - Cyprus : conference abstracts. Cyprus : 
European Health Psychology Society, 2015. p. 106-106. (žodinis pranešimas) 

 Petrolienė, Raimonda,  Šinkariova, Liuda,  Karpovaitė, Dalia,  Misiūnienė, Jurga,  
Zajančkauskaitė, Loreta,  Alčiauskaitė, Laura,  IŠL pacientų, konsultuotų motyvavimo 
pokalbiu, asmenybės bruožų ir elgesio ypatumai. // Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos 
psichologų kongresas, 2015 m. gegužės 8-9 d. Vilnius : recenzuota kongreso medžiaga. 
Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2015. ISBN 9786099560823. p. 68-68. (žodinis 
pranešimas) 

 Karpovaitė, Dalia,  Šinkariova, Liuda,  Petrolienė, Raimonda,  Misiūnienė, Jurga,  
Zajančkauskaitė, Loreta,  Alčiauskaitė, Laura,  Motyvavimo pokalbio taikymo galimybės 
ir nuotaikos reikšmė koreguojant išemine širdies liga sergančių pacientų su sveikata 
susijusį elgesį. // Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos psichologų kongresas, 2015 m. 
gegužės 8-9 d. Vilnius : recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius : Lietuvos psichologų 
sąjunga, 2015. ISBN 9786099560823. p. 58-58. (žodinis pranešimas) 

 Alčiauskaitė, Laura,  Šinkariova, Liuda,  Zajančkauskaitė, Loreta,  Misiūnienė, Jurga,  
Petrolienė, Raimonda,  Does the transtheoretical model show health behaviour changes 
for patients with musculoskeletal disorders? // Procedia : social and behavioral sciences. 
Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 205, p. 429-436. (stendinis 
pranešimas) 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

 VDU klasterių mokslinis projektas „Motyvavimo pokalbio veiksmingumo ir asmenybės 
bruožų sąsajos formuojant išemine širdies liga sergančiųjų elgesį, susijusį su sveikata“ Nr. P-
S-13-11, 2013-2014 m. 

 LMT mokslininkų grupių projektas „Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, 
mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius“ Nr. MIP-081/2014, 2014-2016 m. 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

 Lietuvos psichologų sąjungos narė nuo 2011 m. 

 Kauno miesto savivaldybės žalingų įpročių prevencijos komisijos narė nuo 2012 m. 

 EuroPsy sertifikatas klinikinės ir sveikatos/edukacinės psichologijos srityje nuo 2015 m. 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 PhD Frank Thomas seminaras „Postmodern practices in family therapy“. Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2012 09 24. 
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 PhD Brett Laursen seminaras „Meta-Analysis“. Mykolo Romerio universitetas, 2012 09 
27-28. 

 Prof. Jon Carlson seminaras „Niekada nebūk vienišas“. Vytauto Didžiojo universitetas, 
2012 10 05. 

 Praktinė-metodinė konferencija „Mergaičių, moterų psichikos sveikata šiandien“. 
Lietuvos sporto universitetas, 2012 10 09. 

 7-oji Baltijos šalių fizinės medicinos ir reabilitacijos asociacijos konferencija. Vilniaus 
universitetas, 2012 11 30-12 01. 

 PhD Ulpukka Isopahkala-Bouret seminaras „Narrative Analysis“. Mykolo Romerio 
universitetas, 2013 01 21-25. 

 S. Frenkel seminaras. Vytauto Didžiojo universitetas, 2013 04 10. 

 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Psichologinės gerovės ypatumai socio-
ekonominių transformacijų kontekste“. Mykolo Romerio universitetas, 2013 05 16. 

 Dr. Aurelijos Stelmokienės seminaras „Drakonas numirė, tegyvuoja drakonas“. Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2013 05 31. 

 Klasterio „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo 
galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“ vykdomų mokslinių tyrimų 
metodologiniai seminarai. Vytauto Didžiojo universitetas, 2012-2015 m. 

 Motyvavimo pokalbio mokymai „Introduction  & Update“. Cardiff universitetas, Jungtinė 
Karalystė, 2013 07 22-23. 

 E. Ortega seminaras „Setting up research projects considering the limits of inferential 
statistical and research methods“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2013 10 04. 

 A. Pundzevičienės seminaras „Vaikystės pasaulio labirintai“. Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2014 01 14. 

 Dr. L. Zajančkauskaitės-Staskevičienės paskaita „Supervizijos: teoriniai ir praktiniai 
aspektai“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2014 11 28. 

 Konferencija „Žmogus, verslumas, organizacija: paslaugas senyvo amžiaus žmonėms 
teikiančių organizacijų plėtros galimybės“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2015 04 23. 

 V. Narkevičienės ir A. Kerpaitės seminaras „Psichologinė pagalba intelekto sutrikimą 
turintiems vaikams“. Vytauto Didžiojo universitetas, 2015 05 12. 

 Prieškonferencinis EHPS Konstadina Griva ir Graeme Horridge seminaras „Motivational 
Interviewing in Health Care – willing ready and able to change health behaviours“. 
Limasolis (Kipras), 2015 09 01. 

 A. Kukenienės ir V. Šap diskusijoje „Savižudybių prevencija Lietuvoje“. Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2015 09 10. 

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI 

 VDU aktyviausio doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso premija už 2013 ir 2014 m. 
pasiekimus (VDU Rektoriaus įsak. 2014 02 11 Nr. 52 ir 2015 02 19 Nr. 49). 

 Gautas LMT finansavimas mokslinei išvykai (reg. Nr. DOC-14106, 2014 m.).  

 Laimėta LMT skiriama doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus (reg. Nr. DOK-
15010, 2015 m.). 

TARNYSTĖ VISUOMENEI 

 Paskaita moksleiviams apie psichologo darbą renginyje „Mokinių akademija“ 2012 m. 
spalio 20 d. 
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 Paskaita moksleiviams apie psichologo darbą renginyje „Matuokis profesiją“ 2012 m. 
lapkričio 16 d. 

 Paskaitos moksleiviams apie psichologo darbą renginyje „Specialybių mugė“ 2012 m. 
lapkričio 20 d. 

 Pagalba organizuojant renginį „Moksleivių diena“ 2012 m. sausio 18 d. 

 VDU absolventų dienos „Šokio žingsniu“ organizavimas 2012 m. lapkričio 8 d. 

 Praktinio seminaro VDU absolventams „Kaip surasti ir atrinkti tinkamiausius darbuotojus 
jūsų įmonei“ organizavimas 2012 m. gruodžio 7 d. 

 Vytauto Didžiojo universiteto Psichologų absolventų klubo koordinatorė nuo 2013 m. 

 Paskaitos moksleiviams „Reikia-noriu. Kaip save motyvuoti?“: 2013 m. vasario 20 d. ir 
2013 m. spalio 24 d. 

 Paskaitos moksleiviams „Trumpa instrukcija apie tai, kaip valdyti nerimą“: 2013 m. 
vasario 27 d. ir 2013 m. spalio 10 d. 

 Paskaitos moksleiviams Maironio universitetinėje gimnazijoje „Studijų savaitė“ 2013 m. 
balandžio 17 d.  

 Patyriminė paskaita moksleiviams VDU mokinių stovykloje „Aš, bendruomenė, 
visuomenė“ 2013 m. birželio 10 d. 

 Paskaita moksleiviams „Pasikalbėjimas su savimi arba kai nesinori kalbėtis“ VDU 
mokinių akademijoje 2013 m. lapkričio 30 d. 

 Teorinio-praktinio seminaro psichologijos absolventams „Drakonas numirė, tegyvuoja 
drakonas“ organizavimas 2013 m. gegužės 31 d. 

 VDU absolventų dienos „Biogrįžtamasis ryšys: aš matau, kas vyksta su mano kūnu“ 
organizavimas 2013 m. lapkričio 7 d. 

 Paskaita LiPSA narių kongrese „Psichologo darbas su jaunimu: džiaugsmai ir iššūkiai“ 
2013 m. kovo 24 d. 

 Pagalba organizuojant psichologijos studentų praktiką 2012-2015 m. 

 Konsultacijos moksleiviams VDU mokinių dienoje 2014 m. sausio 25 d. 

 Konsultacijos moksleiviams Studijų mugėje Kauno sporto halėje 2014 m. sausio 25 d. 

 Seminaro „Vaikystės pasaulio labirintai“ VDU psichologijos absolventams organizavimas 
2014 m. sausio 14 d.  

 Šokio terapijos seminaro VDU psichologijos absolventams organizavimas 2014 m. 
gegužės 8 d. 

 VDU absolventų dienos „Supervizijos: teoriniai ir praktiniai aspektai“ organizavimas 
2014 m. lapkričio 28 d. 

 Praktinio seminaro apie sapnų analizę VDU psichologijos absolventams organizavimas 
2014 m. gruodžio 11 d. 

 Paskaita-diskusija LiPSA renginyje PsiDi „Moterys psichologės - ne psichologės, vyrai 
psichologai - ne vyrai“ 2014 m. lapkričio 8 d. 

 Konsultacijos moksleiviams VDU moksleivių dienoje 2015 m. sausio 16 d. 

 VDU psichologų absolventų klubo ir LiPSA VDU susitikimo dėl bendrų veiklų 
organizavimas 2015 m. balandžio 2 d. 

 VDU psichologų absolventų klubo ir Vilmos Narkevičienės bei Audronės Kerpaitės 
paskaitos „Psichologinė pagalba intelekto sutrikimą turintiems vaikams“ organizavimas 
2015 m. gegužės 12 d. 
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 VDU psichologų absolventų klubo ir Aurelijos Kukenienės bei Valijos Šap diskusijos 
„Savižudybių prevencija Lietuvoje“ organizavimas 2015 m. rugsėjo 10 d. 

 

 

 

 

 


