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Bukšnytė L., Skliutas G. "Darbuotojo ir organizacijos vertybių suderinamumo sąsajos su
pasitenkinimu darbu bei darbo atlikimo vertinimu", konferencija "Psichologas
organizacijoje: patirtis ir iššūkiai", VU ir Lietuvos psichologų sąjunga, Vilnius, 2011
balandžio 2 d.
Kovalčikienė Kristina, Bukšnytė Loreta. 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, MRU.











Tarptautinės konferencijos “International Psychological Applications Conference and
Trends InPact“ 2016 (Lisabona), 2015 (Liublijana), 2014 mokslo komiteto narė
Tarptautinės 36-osios ISPA konferencijos ,,Children's Rights and Needs: Challenges
to School, Family, and Society", vykusios 2014 m. liepos 15-18 d.d., organizacinio
komiteto narė
Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Psichologiniai ir klinikiniai
perfekcionizmo aspektai“ organizacinio komiteto narė, 2014
Lietuvos psichologų kongreso "Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir
visuomenei" mokslo komiteto pirmininkė, 2016
Lietuvos psichologų kongreso "Ieškoti, dalintis, atrasti" mokslo komiteto narė, 2015
Kasmetinės mokslinės konferencijos "Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir
sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose" organizacinio komiteto narė 2013 2015
Kasmetinės mokslinės-praktinės konferencijos "Psichologai mokiniams apie
mokinius" organizacinio komiteto narė 2012 - 2015
Mokslinės verslo psichologijos konferencijos "Motyvavimas nieko nekainuoja?"
organizacinio komiteto narė 2015
Mokslo konferencijos "Psichologas organizacijoje: originalių sprendimų link"
organizuotos kartu su VU, Lietuvos psichologų sąjunga, organizacinio komiteto narė,
2014







Mokslinės-praktinės konferencijos "Socialiai atsakinga organizacija psichologiniu
požiūriu", organizuojamos kartu su MRU, mokslinio komiteto narė, 2014
Konferencijos "Psichologas organizacijoje: sprendimai darbuotojų gerovei kurti"
organizuotoje VDU kartu su VU ir LPS organizacinio komiteto narė, 2013
Mokslinės-praktinės organizacinės psichologijos konferencijos "Verslas ir
psichologija: (ne)suderinama?" organizuotos kartu su MRU, organizacinio komiteto
narė, 2013
Mokslinės-praktinės konferencijos "Aktyvus senėjimas ir psichikos sveikata"
organizacinio komiteto narė, 2012
Lietuvos psichologų kongreso 2011: Pasaulio lietuvių konferencija ir LPS
suvažiavimas, organizacinio komiteto narė, 2011



„Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių
organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“ VPI-3.1-ŠMM-08-K-01-016, ESF projektas,
Lietuva, 2012 – 2015 m.



MTEP užsakomasis projektas „Pretendentų į vairuotojų egzaminuotojus atrankos į darbą
sistemos sukūrimo ir testavimo paslaugų teikimas“ VĮ „Regitra“, ekspertė, 2016 m.
Valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų
ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais
dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų
priemonių sukūrimas (I etapas)“, įgyvendinamame pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“
karjeros konsultavimo srities ekspertė (psichologė), 2011 – 2014 m.
Valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų
ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais
dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų
priemonių sukūrimas (I etapas)“, įgyvendinamame pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“
ugdymo karjerai srities ekspertė (psichologė), 2011 – 2014 m.
Valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų
ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais
dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų
priemonių sukūrimas (I etapas)“, įgyvendinamame pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“
karjeros vertinimo srities ekspertė (psichologė), 2011 – 2014 m.
Užsakomasis tyrimas: UAB "TC prekyba" pardavėjų individualių ir organizacinių
veiksnių sąsajos su darbo efektyvumu“, projekto vadovė, 2013-2014 m.
Užsakomasis UAB "Kosmelita" darbuotojų psichologinės savijautos mokslinis tyrimas",
tyrėja, 2012 – 2013 m.
Projektas "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme" VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą"
VPI-2.3-ŠMM-01-V priemonę "Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir
plėtra", Projekto vykdytoja, mokymų medžiagos rengėja, mokymų lektorė, 2012 m.
ESF projektas „Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei valdymo optimizavimas
įgyvendinant švietimo reformos nuostatas“, projekto vykdytoja, 2010 – 2012 m.
Leonardo Da Vinči programos mobilumo projektas "Psichologų profesinių kompetencijų
tobulinimas: ES šalių patirtis"1. Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas Nr.
LLP-LdV-PLM-2010-LT-0418 "Psichologų profesinių kompetencijų tobulinimas: ES
šalių patirtis". Projekto vykdytoja, 2010
















LPS (Lietuvos Psichologų Sąjungos) narė



Jungtinės psichologijos mokslo krypties doktorantūros VDU kartu su MRU ir Cordoba
(Ispanija) universitetais komiteto pirmininkė
Mokslo žurnalų "International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach"
(Tarptautinis psichologijos žurnalas: Biopsichosocialinis požiūris"), „Grupės ir aplinkos“
(Groups and Environments), "Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka", „Karjeros
projektavimas: tyrimai ir konsultavimas", "Ugdymo psichologija" redakcinės kolegijos
narė
SKVC Psichologijos kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininko pavaduotoja
SKVC darbo grupės parengti psichologijos studijų krypties aprašą (psichologijos
reglamentą) narė
Stojančiųjų į edukologijos krypties studijų programas motyvacijos vertinimo komisijos
narė (remiantis LR ŠMM įsakymu ir LAMA BPO kvietimu)
Dalyvavimas psichologijos krypties daktaro disertacijų gynimo tarybose VU, MRU, VDU
2009 – iki dabar
Recenzuojami moksliniai straipsniai įvairiuose psichologijos mokslo žurnaluose nuo 2006
m., mokomosios knygos nuo 2007 m.









