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PAREIGOS
•

VDU Psichologijos klinikos vadovė

•

VDU SMF Psichologijos katedros lektorė

•

VDU ŽŪA Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros docentė

IŠSILAVINIMAS
•

•
•

Socialinių mokslų daktaro laipsnis (psichologija, 06S), Vytauto Didžiojo universitetas,
2014. Disertacijos tema: „Psichologinių, socialinių ir akademinės aplinkos veiksnių
reikšmė trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studentų profesinio identiteto raiškai“.
Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, specializacija – organizacinė psichologija,
Vytauto Didžiojo universitetas, 2008.
Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, specializacija – sporto psichologija ir
mokytojo profesinė kvalifikacija, Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos
sporto universitetas), 2006.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•
•
•
•
•
•

Asmens atitikimas darbui/profesijai.
Profesinis identitetas bei psichologinių charakteristikų svarba profesinio identiteto
formavimuisi.
Mąstymo stilių reikšmė įvairiose darbo ir mokymosi aplinkose.
Darbo/mokymosi motyvacija.
Pasitenkinimas darbu/studijomis.
Studentų psichologinės gerovės tyrimai.

DARBO PATIRTIS
•
•
•
•

Psichologijos klinikos vadovė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015 – iki dabar.
Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2014 – iki dabar.
Mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo universitetas, 2018 – iki dabar.
Docentė, Aleksandro Stulginskio universitetas (dabar – VDU Žemės ūkio akademija),
2015 – iki dabar.
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•
•
•

Lektorė, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014 – 2015.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo universitetas, 2009-2015.
Asistentė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2010 – 2014.

DĖSTOMI KURSAI
•
•
•
•
•
•
•

Psichologija (BA)
Lyderystė ir vadovavimo psichologija (MA)
Organizacinės psichologijos Specialybės praktika (MA)
Modernių organizacijų raida: seminarai (MA)
Konfliktai, jų valdymas: seminarai (MA)
Sveikatos darbe psichologija: seminarai (MA)
Organizacinė psichologija (BA)

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. (2018). Doctoral students’ professional
identity: Psychosocial antecedents of those who work in practice. Global Journal of
Psychology Research: New Trends and Issues, 8(1), 1-9.
Kovalčikienė, K., Daukilas, S. (2018). Vocational teachers’ personality, career calling
and the aspects of teaching quality. Contemporary Educational Researches Journal, 8 (1),
39–49.
Stelmokienė, A., Gustainienė, L., Kovalčikienė, K. (2018). Psychosocial factors that
predict safety climate of organization in agricultural industry. Management Theory and
Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40 (2), 254–262.
Kovalčikienė, K. (2017). Towards the well-being of vocational teachers: the role of
personality characteristics. International Journal of Psychology: Biopsychosocial
Approach, 21, 9–28.
Daukilas, S., Kovalčikienė, K., Baltakienė, L. (2017). Hedonic and eudaimonic values in
sport participation of the youth. Management theory and studies for rural business and
infrastructure development, 39 (4), 409–420.
Kovalčikienė, K., Milušauskienė, S. (2017). Vocational purposefulness of young people
in rural communities: the significance of socio-environment factors. Proceedings of the
8th International Scientific Conference: Rural Development 2017: Bioeconomy
Challenges. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. p. 11241127.
Daukilas, S., Mičiulienė, R., Kovalčikienė, K., Kasperiūnienė, J. (2016). Profesijos
pedagogų veiklos turinys: profesinis tobulėjimas, identitetas, ugdymo turinio
metodologija ir kokybė. Kolektyvinė monografija. Akademija: Aleksandro Stulginskio
universiteto Leidybos centras, ISBN 9786094491122. 344 p.
Kovalčikienė, K. (sudaryt.). Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir
visuomenei : Lietuvos psichologų kongreso pranešimų santraukų leidinys, 2016 m.
gegužės 6-7 d, VDU, Kaunas / sudarytoja Kristina Kovalčikienė. Kaunas : Vytauto
Didžiojo universitetas, 2016. 84 p. ISBN 9786094542176.
Kovalčikienė, K. (2015). Extrinsic regulation vs. intrinsic motivation as predictors of
professional choice satisfaction in agriculture study programs. Proceedings of the 7th
International Scientific Conference: Rural Development 2015: Towards the Transfer of
Knowledge, Innovations and Social Progress. Akademija: Aleksandras Stulginskis
University. ISSN 2345-0916, ISBN 9786094490927. p. 1-6.
Jonušienė, D., Kovalčikienė, K. (2015). Mental health and occupational identity of 1st
year agronomy students in Lithuania. Proceedings of the 7th International Scientific
Conference: Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations
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•

and Social Progress. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2345-0916,
ISBN 9786094490927. p. 1-6.
Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. (2015). Towards an understanding of doctoral
students’ professional identity complexity. Procedia : Social and Behavioral Sciences,
191, 2693–2698.

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
Pranešimai tarptautinėse konferencijose:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. Doctoral students’ professional identity:
psychosocial antecedents of those who work in practice // 6th World Conference on
Psychology and Sociology (PSY-SOC 2017), University of Barcelona, Barcelona, Spain,
23-25 November 2017.
Kovalčikienė K., Milušauskienė S. Vocational purposefulness of young people in rural
communities: the significance of socio-environment factors // 8th International Scientific
Conference Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges, Aleksandras Stulginskis
University, Lithuania, 23-24 November 2017.
Kovalčikienė K., Daukilas S. Vocational teachers’ personality, professional calling and
the aspects of teaching quality // 8th World Conference on Learning, Teaching and
Educational Leadership, Lisbon, Portugal, 26-28 October 2017.
Kovalčikienė K., Daukilas S. National survey of vocational teachers in Lithuania: career
choice, personality and the strategies of quality teaching // 15th European Congress of
Psychology, Amsterdam, Netherlands, 11-14 July 2017.
Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. How emotional aspect of professional identity
contributes to social support and satisfaction? A sample of Lithuanian doctoral students //
Conference of Latvian Society of Organizational Psychology „Emotions at work“, Latvia
7 October 2016.
Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė. Teacher’s professional role identity construction
in PhD studies: what can the psychological, social and environmental factors explain? //
8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 04-06 February 2016.
Kovalčikienė K. Extrinsic regulation vs. intrinsic motivation as predictors of professional
choice satisfaction in agriculture study programs // 7th International Scientific Conference
„Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social
Progress“, Akademija, Lithuania. 19–20th November 2015.
Jonušienė D., Kovalčikienė K. Mental health and occupational identity of 1st year
agronomy students in Lithuania //7th International Scientific Conference „Rural
Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social
Progress“, Akademija, Lithuania // 19–20th November 2015.
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“, Oslo,
Norway, 20-23 May 2015.

Pranešimai nacionalinėse konferencijose:
•

•

Kovalčikienė, K. Mokytojo profesinis identitetas kaip lyderystės prielaida //
Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo
garantas-7“, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija, 2018 m. gruodžio 27 d.
Pakrosnis, R., Čepukienė, V., Kovalčikienė, K., Misiūnienė, J., Slavinskienė, J.,
Zajančkauskaitė-Staskevičienė, L., Žardeckaitė-Matulaitienė, K. VDU Psichologijos
klinikos kliento portretas 2016-2018: kas, kodėl ir kaip? // VDU Psichologijos klinikos
20-mečiui paminėti organizuota konferencija „Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje:
iššūkiai ir sprendimai“, Kaunas, VDU, 2018 m. gruodžio 7 d.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Čepukienė, V., Kovalčikienė, K., Misiūnienė, J., Pakrosnis, R., Slavinskienė, J.,
Zajančkauskaitė-Staskevičienė, L., Žardeckaitė-Matulaitienė, K. VDU Psichologijos
klinikos veikla: po 20 metų“ // VDU Psichologijos klinikos 20-mečiui paminėti
organizuota konferencija „Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir
sprendimai“, Kaunas, VDU, 2018 m. gruodžio 7 d.
Genevičiūtė-Janonė, G., Gustainienė, L., Kovalčikienė, K., Stelmokienė, A. Universiteto
darbuotojų psichologinė gerovė pokyčių laikotarpiu: literatūros analizė ir integruotas
teorinis modelis // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija vakar, šiandien, rytoj“,
Klaipėda, KU, 2018 m. gegužės 17-19 d.
Gustainienė, L., Stelmokienė, A., Kovalčikienė, K. Darbuotojų pasitenkinimą darbu
prognozuojantys psichosocialiniai su darbu susiję veiksniai: X organizacijos atvejis //
Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija vakar, šiandien, rytoj“, Klaipėda, KU, 2018
m. gegužės 17-19 d.
Zabulytė, Z., Kovalčikienė, K. Policijos pareigūnų suvokiamo organizacinio teisingumo
reikšmė jų nuostatoms ir elgesiui // VI-oje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinė
mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose“, Kaunas,
VDU, 2018 m. gegužės 17 d.
Kovalčikienė K., Genevičiūtė-Janonienė G. Pedagogo asmenybė ir darbo motyvacija:
profesijos pedagogų tyrimo Lietuvoje rezultatai // Lietuvos psichologų kongresas
„Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Vilnius, MRU, 2017 m. gegužės 11-13 d.
Ramoškienė B., Kovalčikienė K. Konfliktai sveikatos priežiūros įstaigose: mąstymo
stilių reikšmė konfliktų sprendimo strategijų taikymui // Lietuvos psichologų kongresas
„Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Vilnius, MRU, 2017 m. gegužės 11-13 d.
Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. Dirbančių ir nedirbančių už universiteto ribų
doktorantų profesinio identiteto raiška // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija
tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Vilnius, MRU, 2017 m. gegužės 11-13 d.
Kovalčikienė K., Genevičiūtė-Janonienė G., Gaubė J. Kūrybiškas darbuotojas –
pozityvus požiūris į organizaciją // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu
grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, Kaunas, VDU, 2016 m. gegužės 6-7 d.
Jonušienė D., Kovalčikienė K. ASU pirmo kurso studentų savijautos, mokymosi
motyvacijos ir pasitenkinimo studijomis sąsajos // Lietuvos psichologų kongresas
„Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, Kaunas, VDU, 2016
m. gegužės 6-7 d.
Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. Lietuvos doktorantų profesinis identitetas:
kognityvinio, emocinio ir vertinamojo komponentų raiška ir reikšmė pasitenkinimui
doktorantūros studijomis // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu
grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, Kaunas, VDU, 2016 m. gegužės 6-7 d.
Genevičiūtė-Janonienė G., Kovalčikienė K., Gaubė J. „Kaip efektyviau motyvuoti
darbuotojus, kad motyvavimas kainuotų mažiau? // VI-oji mokslinė-praktinė verslo
psichologijos konferencija „Motyvavimas nieko nekainuoja?”, Kaunas, VDU, 2015 m.
lapkričio 13 d.

Konferencijų organizavimas:
•

•

•

•

Mokslinės-praktinės konferencijos mokytojams „Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo
garantas-7“ organizacinio komiteto pirmininkė (VDU rekt. įsk. 2018-12-18, Nr. 607),
Radviliškis, 2018-12-27.
VDU Psichologijos klinikos 20-mečiui paminėti skirtos konferencijos „Psichologinė
pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“ organizacinio komiteto pirmininkė
(VDU rekt. įsk. 2018-09-24, Nr. 436), Kaunas: VDU, 2018-12-07.
Mokslinės-praktinės konferencijos mokytojams „Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo
garantas-6“ organizacinio komiteto pirmininkė (VDU rekt. įsk. 2017-12-12, Nr. 521),
Radviliškis, 2017-12-28.
Lietuvos psichologų kongreso „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir
visuomenei“ organizacinio komiteto pirmininkė (VDU rekt. įsk. 2015-12-11, Nr. 480),
Kaunas, 2016-05-6/7.
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•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija
VDU magistrų darbuose“ organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2016-03-31, Nr.
109), Kaunas, 2016-05-04.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius – 6“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsk. 2015-09-22, Nr. 326), Kaunas, 2015-11-26.
Mokslinės verslo psichologijos konferencijos „Motyvavimas nieko nekainuoja?“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsk. 2015-10-07, Nr. 359), Kaunas, 2015-11-13.
Mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija
VDU magistrų darbuose“ organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2015-04-09, Nr.
120), Kaunas, 2015-05-22.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo garantas – 4“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsk. 2014-12-11 Nr. 448), Kaunas, 2014-12-29.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Socialiniai mokslai: mokiniams apie mokinius“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2014-10-08 Nr. 362), Kaunas, 2014-11-14.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Socialiai atsakinga organizacija psichologiniu
požiūriu“, organizuojamos kartu su MRU, organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak.
2014-04-15, Nr. 125), Vilnius, 2014-11-07.
Mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija
VDU magistrų darbuose“ organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2014-05-12 Nr.
157), Kaunas, 2014-05-22.
Tarptautinės konferencijos „Psichologiniai ir klinikiniai perfekcionizmo aspektai“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2014-01-27 Nr. 27), Kaunas, 2014-02-20.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius – 4”
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2013-10-03 Nr. 451), Kaunas, 2013-11-14.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Verslas ir psichologija: (ne)suderinama?“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. Nr. 452, 2013-10-03), Kaunas, 2013-10-25.
Mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija
VDU magistrų darbuose“, organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2013-05-13 Nr.
229), Kaunas, 2013-05-24.
Tarptautinės 36-osios mokyklų psichologų konferencijos „Children’s Rights and Needs:
Challenges to School, Family, and Society“ organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak.
2013-09-05 Nr. 413), Kaunas, 2014-07-15/18.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo garantas“,
organizuotos kartu su Radviliškio Lizdeikos gimnazija, organizacinio komiteto narė (rekt.
įsak. Nr. 526), Radviliškis, 2013-01-03.
Mokslinės - praktinės konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsk. 2011-10-12 Nr. 501), 2012-01-19
Radviliškyje ir 2012-01-24 Marijampolėje.
Mokslinės konferencijos „Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo garantas“,
organizuotos kartu su Radviliškio Lizdeikos gimnazija, organizacinio komiteto narė (rekt.
įsak. 2011-12-09, Nr. 671), Radviliškis, 2012-01-05.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius – 2“
organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2011-10-12 Nr. 501), Kaunas, 2011-11-24.
Lietuvos psichologų kongreso: „Psichologija pokyčių laikotarpiu“, organizuotos kartu su
Lietuvos psichologų sąjunga, organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2010-11-15
Nr. 589), Kaunas, 2011-05-06/07.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius“ organizacinio
komiteto narė (VDU rekt. įsak. 2010-10-04 Nr. 408a), Kaunas, 2010-11-25.
Mokslinės konferencijos „Vaiko psichologijos plėtra VDU: žmonės ir darbai“, skirtos
doc.dr. B.Grigaitės jubiliejui organizacinio komiteto narė (VDU rekt. įsk. Nr. 579),
Kaunas, 2010-01-08.
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PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

•
•

Projekto „Developing the Employability Skills of Displaced Persons (ON-D-GO)”
(perkeltų asmenų (migrantų, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų) įgūdžių, reikalingų ieškant
darbo, gerinimas), Nr. 2017-1-IE01-KA202-025694, vykdytoja. Erasmus+, 2018-2019.
VDU mokslininkų grupės projekto „Universiteto darbuotojų psichologinė gerovė pokyčių
laikotarpiu“, vykdytoja, 2018-2019.
Užsakomojo projekto „AB Achema darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas“ vykdytoja
Užsakomasis mokslinis projektas, 2017.

PROFESINĖS NARYSTĖS
•
•
•

Sveikatą stiprinančių universitetų tinklo VDU koordinacinės tarybos narė nuo 2017 m.
(VDU rekt. įsk. 2017-11-15, Nr. 467).
European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) narė nuo 2013 m.
Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narė nuo 2011 m.

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

Konferencija „Tema šėšėliuose: psichikos sveikata ir studijos aukštojoje mokykloje?“
Vilniaus universitetas, 2018-12-06.

•

Projekto „The Academic Profession in The Knowledge based Society (APIKS)“ rezultatų
pristatymas ir diskusija, Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-11-06.

•

Konferencija „Nacionalinės ir ES teisės pagrindai dėl (seksualinio) priekabiavimo ir
diskriminacijos dėl lyties“, Šiaulių universiteto biblioteka, Šiauliai / VDU, Kaunas
[interaktyvus], 2018-10-25.

•

Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija vakar, šiandien, rytoj“, Klaipėdos
universitetas, 2018-05-17/19.

•

Profesinio tobulėjimo mokymai „Design thinking ir Lego Serious Play metodai ir jų
taikymo paskaitose principai“, Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-05-04.

•

Seminaras „Factors affecting employee retention“. Lektorė: Turan Topalova, Director of
Human Resources, Azerbaijan Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-05-10.

•

Mokymai „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“, Lietuvos
mokslų akademija, Vilnius, 2018-05-09.

•

Paskaita-diskusija „Ką naudinga žinoti apie psichologinį konsultavimą naudojant „Skype“
programą?, Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-02-08.

•

8-oji pasaulinė konferencija: Mokymasis, mokymas ir ugdymo lyderystė, Universidade
Aberta, Lisabona, Portugalija, 2017-10-26/27.

•

15-asis Europos psichologų kongresas, Netherlands Institute of Psychologists, Olandija,
2017-07-11/17.

•

Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“, Mykolo
Romerio universitetas, 2017-05-11/17.

•

Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir
visuomenei“, Lietuvos psichologų sąjunga ir Vytauto Didžiojo universitetas, 2016-05-6/7.

•

Paskaita „Stresas: kaip jį pažinti ir įveikti“ (Prof. dr. Aidas Perminas), Vytauto Didžiojo
universitetas, 2016-05-04.

•

Paskaita „Ką veikia automobilis, kai aš vairuoju išgėręs: lūkesčiai ir realybė“ (Dr. Laura
Šeibokaitė), Vytauto Didžiojo universitetas, 2016-05-04.

•

Mokslinė konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija
VDU magistrų darbuose“, Vytauto Didžiojo universitetas, 2016-05-04.
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•

Diskusija „Psichologo privati praktika Lietuvoje: misija įmanoma!“ Vytauto Didžiojo
universitetas, 2016-05-03.

•

Mokslinė-praktinė konferencija „Psichologas organizacijoje: informacinių technologijų
pasaulyje“, Lietuvos psichologų sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus
universitetas, Vilnius, 2016-04-15.

•

Tarnybinio etiketo ir protokolo taisyklės su Arminu Lydeka „Etiketas kiekvienam“,
Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016-03-30.

•

Konferencija „Z kartos lyderystė: ar mes ją suprantame? Vytauto Didžiojo universitetas,
2016-02-25.

•

8-oji Pasaulinė Edukologijos mokslo konferencija, University of Alcala, Madridas,
Ispanija, 2016-02-04/06.

•

Seminaras „Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai“, Vytauto Didžiojo
universitetas, 2016-01-20.

•

Mokymai „Nuotolinio mokymosi organizavimas Moodle aplinkoje“, Inovatyvių studijų
institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2016-01-12.

•

Seminaras „Darbuotojų adaptacija“, IĮ „Ekloga“, Best Baltic Kaunas, 2015-12-15.

•

Mokslinė diskusija „Įsipareigojęs organizacijai darbuotojas - šiandien (ne)madinga?“,
Lietuvos psichologų sąjunga, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2015-12-08.

•

Mokymai „Vaizdo konferencijos ir paskaitų įrašai su Adobe Connect“, Inovatyvių studijų
institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015-12-04.

•

Seminaras „Europos socialinis tyrimas Lietuvoje“, Vytauto Didžiojo universitetas, 201512-04.

•

Seminaras „Skyrybos. Ką išgyvena šeima: psichologiniai ir teisiniai aspektai“, Vytauto
Didžiojo universitetas, 2015-11-26.

•

VI-oji mokslinė verslo psichologijos konferencija „Motyvavimas nieko nekainuoja?“,
Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Kaunas: VDU, 2015-1113.

•

Konferencija „Lietuvos aukštojo mokslo politikos prieštaravimai“, Vytauto Didžiojo
universitetas, 2015-11-03.

•

FOSTER seminaras „Promoting Open Science among Young Researchers: Chalenges and
Opportunities“, Kaunas: KTU Santakos slėnis, 2015-10-29.

•

Psichodramos seminaras „Atvira scena“, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015-10-08.

•

Seminaras „Savižudybių prevencija Lietuvoje“, Vytauto Didžiojo universitetas, 2015-0910.

•

17-asis Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (European Association
of Work and Organizational Psychology, EAWOP) kongresas, Norvegija, Oslas, 201505-20/23.

•

Tarpdisciplininė konferencija „Humanizmas ir teisėsauga“, Lietuvos Humanistinės
psichologijos asociacija, Mykolo Romerio universitetas, Kaunas, 2015-05-09.

•

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

•

Mokslinė konferencija „Psichologas organizacijoje: inovacijų iššūkiai ir sprendimo
galimybės“, Lietuvos psichologų sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolo
Romerio universitetas, Vilnius, 2015-04-11.

TARNYSTĖ VISUOMENEI (SAVANORYSTE GRĮSTA VEIKLA)
•

Dalyvavimas Lietuvos psichologų sąjungos Organizacinės psichologijos komiteto veikloje.

•

Dalyvavimas VDU Organizacinės psichologijos magistrantūros studijų programos komiteto veikloje.
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•

Ekspertinė veikla:
o Tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos „Iššūkis tyrėjams“ mokslinių darbų vertinimo
ekspertė, Kauno “Santaros“ gimnazija, 2018 m.
o Metodinės priemonės „Mano profesinės raidos dienoraštis“ sukūrimas Radviliškio Lizdeikos
gimnazijos moksleiviams, 2014 m.

•

Švietėjiška veikla:
o

Paskaita-seminaras „Bendravimo ir bendradarbiavimo etika, kultūra, psichologija“ Kauno
tardymo izoliatoriaus pareigūnams. Kaunas, Kauno tardymo izoliatorius / 2018-03-15.

o

Paskaita-seminaras „Dėstytojų profesinis identitetas“ Aleksandro Stulginskio universiteto
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo renginyje. Akademija: ASU / 2018-03-09.

o

Paskaita-seminaras „Dėstytojų profesinis identitetas“ Lietuvos sporto universitetas. Kaunas: LSU
/ 2017-12-05.

o

Paskaita-seminaras „Dėstytojų profesinis identitetas“ ASU pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimo renginyje. Akademija: ASU / 2017-12-01.

o

Paskaita „Vadovavimas ir lyderystė“ moksleiviams. Kaunas: VDU / 2017-10-07.

o

Seminaras „Karjeros psichologiniai ypatumai: individualumo ir socialumo raiška“. Akademija:
ASU / 2017-04-27.

o

Pranešimas „Profesijos pedagogų profesinis identitetas“ kvalifikacijos tobulinimo seminare
„Profesijos pedagogų veiklos turinys ir jo kaita“. Akademija: ASU / 2016-12-14.

o

Disertacijos tyrimo rezultatų pristatymas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA)
darbuotojams, Vilnius: MOSTA / 2014-05-16.

o

Seminaras bibliotekininkams „Efektyvus bendravimas: tarpusavio santykiai darbe, namuose,
kitoje aplinkoje“, Šakiai: Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka / 2013-11-29.

o

Paskaita moksleiviams Mokinių akademijoje „Mąstymo laboratorija: rezultatyvių sprendimų
link“, Kaunas: VDU / 2013-09-28.

o

Pranešimas „Projekto įgyvendinimo patirtis bei tolimesnės VDU psichologijos absolventų
galimybės stažuotis ir kelti kvalifikaciją ES šalyse“ seminare „Psichologų profesinių
kompetencijų tobulinimas: tarptautinė patirtis sveikatos sistemos organizacijose“, Kaunas: VDU /
2011-01-21.
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