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AKADEMINĖS PAREIGOS
• Psichologijos katedros lektorė (VDU).
• Sveikatos psichologijos magistro studijų programos komiteto narė (nuo 2016 m.).
IŠSILAVINIMAS
•
•
•

Socialinių mokslų (psichologija) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos
universitetas, 1998 m. Disertacija „Moralinių normų reikšmės bei asmenybinės prasmės santykio
ypatumai“.
Podiplominės studijos, Bazinio lygio egzistencinės terapijos studijos, Humanistinės ir egzistencinės
psichologijos institutas , 2002 m.
Psichologė, psichologijos dėstytoja (vientisosios studijos, prilygintos magistrui), Vilniaus
universitetas

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•

Sveikatos psichologija. Ligos ir sveikatos kontrolės suvokimas, ligos elgesys, Sergančiųjų
įvairiomis ligomis savęs ir ligos suvokimo ypatumai, emociniai ir elgesio sunkumai,
priklausomybės

DARBO PATIRTIS
• lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, 2007 m. iki dabar.
• Kauno Psichiatrijos ligoninė, medicinos psichologė, 1993 – 2007 m.
• VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos Krizių centras, psichologė, 1998 – 1999 m.
• UAB “Analizė” fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centras, medicinos psichologė, 2002 – 2009 m.
• VšĮ Kauno centro poliklinikos Psichikos sveikatos centras, medicinos psichologė, 2008 m.- iki dabar
DĖSTOMI KURSAI
• Vertinimo metodai sveikatos psichologijoje (MA)
• Konsultavimas sveikatos psichologijoje (MA)
• Priklausomybių prevencija (MA)
• Specialybės praktikų vadovė ir koordinatorė (MA)
MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
• Cibulskytė, Milda, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta (2017). The changes of self-

efficacy and perceived social support of addicted to alcohol women and men during
treatment period // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris =
International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto
Didžiojo universitetas. ISSN 1941-7233. 20 p. 23-40.

• Petrolienė, Raimonda; Šinkariova, Liuda; Karpovaitė Dalia; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta;
Misiūnienė, Jurga; Alčiauskaitė, Laura. (2016). The impact of psychological characteristics on the
effectiveness of motivational interviewing based psychological counseling // European scientific
journal, ISSN 1857-7881. 12(15), 95-114.
• Alčiauskaitė, Laura; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Misiūnienė, Jurga;
Petrolienė, Raimonda. (2016). Motyvavimo pokalbio konsultacijų efektyvumas keičiant sąnarių
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ligomis sergančiųjų su sveikata susijusį elgesį ir didinant jų saviveiksmingumą reabilitacijos
laikotarpiu // Medicinos teorija ir praktika = Theory and practice in medicine. Vilnius: Medicinos
mintis.
ISSN
1392-1312.
22(5),
422-430.
Prieiga
per
internetą:
<https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/34886/ISSN1392-1312_2016_V_22.N_5.PG_422430.pdf?sequence=1>. [IndexCopernicus]
• Petrolienė, Raimonda; Misiūnienė, Jurga; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta;
Alčiauskaitė, Laura. (2016). The effectiveness of psychological intervention in cardiac
rehabilitation. Do cognitive abilities matter? // 3rd International multidisciplinary scientific
conference on Social sciences&arts SGEM 2016 Conference Proceedings, Book 1(I), 383-390.
• Petrolienė, Raimonda; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Misiūnienė, Jurga;
Alčiauskaitė, Laura. (2016). Psychometrics of the Readiness to change questionnaire (RCQ): The
Lithuanian version. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 18, 51-69.
• Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Jankauskaitė, Neringa. (2016) Studentų
suvokiamo
seksualumo ir kontracepcijos naudojimo savaveiksmingumo sąsaja // Seksualinė medicina. Vilnius
: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2345-0770. Nr. 3, p. 10-15.
• Zelionkaitė, Justina, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta. (2016) Suaugusiųjų savo suvokiamo
seksualumo, sveikatos vertinimo ir rūpinimosi savimi sąsaja. Seksualinė medicina. Vilnius :
Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2345-0770. Nr. 3, p. 22-31.
• Alčiauskaitė, Laura; Šinkariova, Liuda; Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta; Misiūnienė, Jurga;
Petrolienė, Raimonda. (2015). Does the transtheoretical model show health behaviour changes for
patients with musculoskeletal disorders? // Procedia: social and behavioral sciences. ISSN 18770428. 205, 429-436.
• Janarauskaitė, Gintarė, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta (2015). 16–18 metų paauglių sveikatai
nepalankaus elgesio sąsajos su agresyvumu ir kompensaciniais sveikatos įsitikinimais. Visuomenės
sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. Nr. 4 (71), p. 110-116.
• Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Stankaitytė, Gintarė (2014). Vidutinio amžiaus suaugusiųjų
nerimo dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės suvokimo ryšys // Visuomenės sveikata = Public health.
Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. Nr. 4, p. 65-72.
• Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta Raštutytė, Gintarė (2013). Studentų emocijų valdymo ir
perkeltosios agresijos sąsaja // Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto
leidykla. ISSN 1392-3137. Nr. 4(65), p. 161-173.
• Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Pūkė, Živilė (2013). Save žalojusių ir savęs nežalojusių
nuteistųjų vidinės darnos ir savigarbos ypatumai // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social
work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470
[T.] 11(1), p. 183-193.
MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
Pranešimai tarptautinėse konferencijose per paskutinius 5 metus:
• Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Laura Alčiauskaitė, Jurga Misiūnienė, ZajančkauskaitėStaskevičienė, Loreta. Does motivation to change unhealthy behaviour differs according to
disease? Comparing cardiac and musculoskeletal patients. 32nd Conference of EHPS „Health
Psychology across the Lifespan: Uniting Research, Practice & Policy“, 21-25 of August, 2018,
Galway (Ireland). Žodinis pranešimas.
• Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Jurga Misiūnienė,
Laura Alčiauskaitė. Peculiarities of motivation to change health behavior: a quasi-experiment
experience. 21 European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, 1-6 May, 2018, Vilnius
(Lithuania). Žodinis pranešimas.
• Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Laura Alčiauskaitė, ZajančkauskaitėStaskevičienė, Loreta. Peculiarities of cardiac rehabilitation patients’ general intelligence. 31th
International EHPS Conference “Innovative Ideas in Health Psychology“, 29th August – 2nd
September, 2017, Padua (Italy). Stendinis pranešimas.
• Jurga Misiūnienė, Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
Laura Alčiauskaitė. Links between ischemic heart disease patient’s personality traits and
intelligence. 31th International EHPS Conference “Innovative Ideas in Health Psychology“, 29th
August – 2nd September, 2017, Padua (Italy). Stendinis pranešimas.
• Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Jurga Misiūnienė,
Raimonda Petrolienė. The Impact of Psychological Characteristics on the Effectiveness of
Motivational Interviewing for Musculoskeletal patients. 15th European Congress of Psychology
„Psychology addressing society’s greatest challenges“, 11-14 of July, 2017, Amsterdam
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(Netherlands). Žodinis pranešimas.
• Raimonda Petrolienė, Jurga Misiūnienė, Liuda Šinkariova, Vaida Šverčiauskaitė, ZajančkauskaitėStaskevičienė, Loreta, Laura Alčiauskaitė. The relationship between patients’ memory and
readiness to change health behaviour in cardiac rehabilitation. 30th EHPS/DHP Conference
,,Behaviour Change: Making an impact on health and health services”, 23-27 of August, 2016,
Aberdeen (Scotland). Stendinis pranešimas.
• Raimonda Petrolienė, Jurga Misiūnienė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta,
Laura Alčiauskaitė. The effectiveness of psychological intervention in cardiac rehabilitation. Do
cognitive abilities matter? 3rd International multidisciplinary scientific conference on Social
sciences & arts SGEM 2016 Conference, 22-31 of August, 2016, Albena (Bulgaria). Žodinis
pranešimas.
• Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Jurga Misiūnienė,
Laura Alčiauskaitė, Vaida Šverčiauskaitė. Motivational interviewing based psychological
counseling in rehabilitation. Is it effectivefor IHD patients? 20th European Congress of Physical
and Rehabilitation Medicine, 23-28 of April, 2016, Estoril (Portugal). Žodinis pranešimas.
• Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Jurga Misiūnienė,
Raimonda Petrolienė. Does the Transtheoretical Model Show Health Behaviour Changes for
patients with musculoskeletal disorders? 6th World Conference on Psychology, Counseling and
Guidance, WCPCG-2015, 14-16 of May, 2015, Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & SPA
Convention Center, Antalya (Turkey). Žodinis pranešimas.
• Liuda Šinkariova, Jurga Misiūnienė, Raimonda Petrolienė, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta,
Laura Alčiauskaitė, Milda Jušinskaitė. The Motivation interviewing effectiveness of health risk
behavior changes for ischemic heart disease patients. 13th Congress of European Forum for
Research in Rehabilitation, 6-9 of May, 2015, Helsinki (Finland). Stendinis pranešimas.
• Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Balčiūnaitė, Toma. Psychological difficulties of first graders :
Children’s rights and needs: challenges to school, family and society : 36th annual conference
(ISPA), 15-18 July, 2014, Kaunas : Vytautas Magnus university. Stendinis pranešimas.
Pranešimai nacionalinėse konferencijose per 5 paskutinius metus:
• Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Jurga Misiūnienė,
Laura Alčiauskaitė. Kvazieksperimentas: ar individuali psichologinė pagalba naudinga
Kardiologinėje reabilitacijoje besigydančių pacientų sveikimui? Lietuvos psichologų kongresas
,,Psichologija vakar, šiandien, rytoj“, 2018 m. gegužės 17-18 d. KU, Klaipėda (Lietuva). Žodinis
pranešimas.
• Odeta Šakėnaitė, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Liuda Šinkariova, Jurga Misiūnienė,
Raimonda Petrolienė, Laura Alčauskaitė. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis nerimo ir
depresiškumo skirtumai pagal demografinius rodiklius. Ketvirtoji nacionalinė jaunųjų sociologų ir
antropologų konferencija ,,Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir
kontekstai“, 2018 m. balandžio 20 d., VDU, Kaunas (Lietuva). Žodinis pranešimas.
• Liuda Šinkariova, Laura Alčiauskaitė, Raimonda Petrolienė, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta,
Jurga Misiūnienė. Ar motyvavimo pokalbio konsultacijos yra veiksmingas siekiant lėtinėmis
ligomis sergančiųjų su sveikata susijusio elgesio pokyčių? Lietuvos psichologų kongresas „Lietuva
tradicijų ir inovacijų sandūroje“, 2017 m. gegužės 11-13 d., MRU, LPS, Vilnius (Lietuva). Žodinis
pranešimas.
• Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta,Jurga Misiūnienė,
Raimonda Petrolienė. Ar emocinė būsena yra susijusi su motyvavimo pokalbio konsultacijų
veiksmingumu keičiant sąnarių ligomis sergančiųjų sveikatai žalingą elgesį? X nacionalinė
doktorantų mokslinė konferencija “Mokslas-sveikatai”, 2017 m. balandžio 7 d., LSMU, Kaunas
(Lietuva). Žodinis pranešimas.
• Laura Alčauskaitė, Liuda Šinkariova, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Jurga Misiūnienė,
Raimonda Petrolienė. Motyvavimo pokalbio taikymo galimybės ir nuotaikos reikšmė keičiant
sąnarių ligomis sergančiųjų su sveikata susijusį elgesį. Lietuvos psichologų kongresas
„Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 m. gegužės 6-7 d., VDU,
LPS, Kaunas (Lietuva). Žodinis pranešimas.
• Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Vaida Šverčiauskaitė, Jurga Misiūnienė, ZajančkauskaitėStaskevičienė, Loreta,Laura Alčauskaitė. Ar siejasi pacientų pasirengimas keisti su sveikata
susijusį elgesį su jų asmenybės bruožais? Kardiologinės reabilitacijos patirtis. Lietuvos psichologų
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kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 m. gegužės 6-7
d., VDU, LPS, Kaunas (Lietuva). Žodinis pranešimas.
Raimonda Petrolienė, Liuda Šinkariova, Dalia Karpovaitė, Jurga Misiūnienė, ZajančkauskaitėStaskevičienė, Loreta, Laura Alčiauskaitė. IŠL pacientų, konsultuotų motyvavimo pokalbiu,
asmenybės bruožų ir elgesio ypatumai. Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“,
2015 m. gegužės 8-9 d., LEU, LPS, Vilnius (Lietuva). Žodinis pranešimas.
Dalia Karpovaitė, Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Jurga Misiūnienė, ZajančkauskaitėStaskevičienė, Loreta, Laura Alčiauskaitė. Motyvavimo pokalbio taikymo galimybės ir nuotaikos
reikšmė koreguojant išemine širdies liga sergančių pacientų su sveikata susijusį elgesį. Lietuvos
psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“, 2015 m. gegužės 8-9 d., LEU, LPS, Vilnius
(Lietuva). Žodinis pranešimas.
Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Vasiliauskaitė, Ugnė. Studentų akademinio nesąžiningumo ir
akademinio saviveiksmingumo sąsaja. Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos psichologų kongresas,
2015 m. gegužės 8-9 d. LPS, Vilnius. Stendinis pranešimas.
Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Laura Alčiauskaitė,
Jurga Misiūnienė. Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, keičiant išemine širdies liga
sergančiųjų sveikatai žalingą elgesį. Metodologinis klasteryje „Asmens psichosocialinis
funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos
institucijose“ vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. lapkričio 28 d., VDU BPK, TPK, PK (Kaunas,
Lietuva). Žodinis pranešimas.
Liuda Šinkariova, Petrolienė Petrolienė, Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Laura Alčiauskaitė,
Jurga Misiūnienė. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas formuojant išemine širdies liga
sergančiųjų elgesį, susijusį su sveikata, psichosocialinės reabilitacijos procese. Metodologinis
klasteryje „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės
organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“ vykdomų tyrimų seminaras, 2014 m. vasario 28
d., VDU BPK, TPK, PK (Kaunas, Lietuva). Žodinis pranešimas.
Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta. Psichologinio konsultavimo aukštojoje mokykloje bruožai.
Lietuvos psichologų kongresas: Quo vadis, psichologija? 2014, gegužės 9-11 d. Kaunas : Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas. Žodinis pranešimas.
Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Balčiūnaitė, Toma. Pirmaklasių ir jų motinų patiriamų
psichologinių sunkumų sąsajos ir kitimas pirmąjį mokymosi pusmetį. Mokslinė praktinė
konferencija: Rūpi vaikai - padėkime tėvams. 2013 m. gruodžio 6 d., Vilniaus universitetas.
Žodinis pranešimas.
Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta, Kužmarskienė, Jolanta. Sveikų ir sergančių cukriniu diabetu
suaugusiųjų rūpinimosi burnos ertmės sveikata, sveikatos kontrolės lokuso ir saviveiksmingumo
sąsajos. Lietuvos psichologų kongresas: Psichologija sveikatai ir gerovei, 2013 m. balandžio 25-27
d., Vilnius : LPS. Stendinis pranešimas.

Konferencijų organizavimas:
• Nuo 2013 m. 11-os mokslinių-praktinių konferencijų organizacinių komitetų pirmininkė, šešių – org.
komitetų narė.
• Lietuvos psichologų kongreso organizacinio komiteto narė. Organizatoriai: VDU, LPS, 2016 m.
PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
• LMT mokslininkų grupių projektas ,,Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant
lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius". Nr. MIP-081/2014. Projekto koordinatorius: VDU.
Pareigos: mokslo darbuotoja-tyrėja. 2014-2016 m.
• Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro savižudybių prevencijos projekte „Kauno
miesto savižudybių prevencijos modelis“ vykdytoja (psichologinės grupės, skirtos savižudybės krizėje
esantiems asmenims vedančioji) nuo 2017 m.spalio iki dabar.
PROFESINĖS NARYSTĖS
• Lietuvos psichologų sąjungos narė (nuo 2008 m.).
PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose:
• 2018.12.07 konferencija „Psichologinė pagalba studentui Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“, VDU
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2018.11.29-30 mokymai „Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų savižudybės rizikos.
psichosocialinio vertinimo organizavimas ir atlikimas: galimybės ir iššūkiai“, LSMU Podiplominių
studijų centras.
2018.10.04 forumas „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“, LSMU ir Kauno
miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
2018.10.27 Konferencija Teisiniai ir etiniai psichikos sveikatos priežiūros aspektai“, VU, LPS.

2018.04.20 konferencija „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir
kontekstai“, VDU.
2018 10 01 Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija -2, LPS, Birštonas.
2017.04.04 Geriatrinės medicinos draugijos konferencija "Geriatrinės medicinos naujienos 2017.
Žengiant nauja kryptimi", Kaunas.
2017.06.07 seminaras "Studijavimo pasiekimai: kaip juos vertinti?", VDU.
2017.06.12-13 24-toji ECAD merų konferencija „Saugūs miestai be narkotikų: Prevencija, apsauga,
policijos veikla“, Kaunas.
2017.06.15. LAMA BPO mokymai, skirti stojančiųjų į pirmosios pakopos švietimo ir ugdymo krypčių
grupės studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, motyvacijos vertintojams
"Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2017 m. atrankos sistemos naujovės, vertinimo kriterijai",
Vilnius.
2017.10.02. Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija "Iššūkiai, geroji praktika ir ateities
galimybės sveikatos apsaugos rityje", Birštonas.
2017.10.27. Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacijos konferencija "Nesuprasta paauglystė: kaip
išgirsti, įtraukti, padėti", Kauna.s
2017.11.16. Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos konferencija "Pirminės psichikos
sveikatos priežiūros naujovės", Kaunas.
2017.12.04. Valstybinio psichikos sveikatos centro mokymo seminaras "Asmens su savižudybės rizika
psichosocialinis vertinimas", Kaunas.
2017.12.08 konferencija Psichologai mokiniams apie mokinius-8, VDU.
2017.05.11 konferencija "Šiuolaikonė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU
magistrų darbuose", VDU.
2017.12.12 konferencija "Žmogaus teisių užtikrinimas pažeidžiamų grupių atstovams", VDU.
2017.04.13. Dalyvavimas Kauno miesto savivaldybės ECAD konferencijos organizavimo darbo
grupės posėdyje (vad. vicemerė R.Šnapštienė).
2016.05.19 seminaras „Asmenybės ir mąstymo vertinimas: iššūkiai psichologui ir psichiatrui“ VDU,
Kauno Centro poliklinika.
2016.05.13 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuotas seminaras, lektorius A.Drukteinis,
VDU.
2016.06.15 LAMA BPO mokymai, skirti stojančiųjų į pirmosios pakopos švietimo ir ugdymo krypčių
grupės studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, motyvacijos vertintojams.
2016.09.23 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Seksualinis priekabiavimas: problemos ir jų
sprendimai", VDU, VšĮ "Psichikos sveikatos institutas".
2016.05.06-07 Lietuvos psichologų kongresas: Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir
visuomenei, VDU, LPS.
2016.10.10 konferencija "Pagalba sergančiųjų psichoziniais susirgimais artimiesiems", org.
Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacija.
2016.12.28 mokslinė-praktinė konferencija "Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo garantas - 5",
VDU ir Radviliškio V.Kudirkos pagrindinė mokykla.
2016.10.13 seminaras "Asmenybės branda ir partnerio pasirinkimas" VDU.
2016.11.21 seminaras "Grupinė terapija priklausomybės ligomis sergančių asmenų ilgalaikėje
reabilitacijos bendruomenėje, VDU.
2016.11.09 mokymai "Moodle mokymai pažengusiems", VDU Inovatyvių studijų institutas.
2016.05.04 konferencija "Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų
darbuose", VDU.
2016.12.08 konferencija Psichologai mokiniams apie mokinius-7, VDU.
2015.12.17 mokymai "Nuotolinio mokymosi organizavimas Moodle aplinkoje", VDU Inovatyvių
studijų institutas.
2015.12.04 metodologinis seminaras „Europos socialinis tyrimas Lietuvoje“, VDU.
2015.11.26 seminaras "Skyrybos. Ką išgyvena šeima: psichologiniai ir teisiniai aspektai",VDU.
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2015.05.22 konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU
magistrų darbuose“, VDU.
2015.05.8-9 Lietuvos psichologų kongresas "Ieškoti, atrasti, dalintis", Vilnius, LEU.
2015.03.23 apskritojo stalo diskusija "Paslaugų studentams kokybė: realijos ir perspektyvos", VDU.
2014.03.28 5-oji kasmetinė konferencija "Psichologinė trauma ir gyvenimo kelias", VU.
2014.05.09-11 Lietuvos psichologų kongresas "Quo Vadis, Psichologija", LSMU.
2014.07.15-18 tarptautinė mokyklų psichologų konferencija “Children's Rights and Needs: Challenges
to School, Family, and Society”, VDU.
2014.05.22 konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU
magistrų darbuose“, VDU.
2014.11.13 paskaita "Grupinė psichoterapija: nuo pamišėlių namų iki moderniosios grupinės
analizės", VDU ir Lietuvos grupinės analizės draugija.
2014-01-03, konferencija "Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo garantas - 3", Radviliškio
Lizdeikos gimnazija.
2013.03.01 mokslinė diskusija "Psichologinis įvertinimas ir testavimas psichologijos studijų
programose: ką, kada ir kaip dėstyti?", Lietuvos psichologų sąjunga, Vilnius.
2013.03.25 respublikinė ugdymo įstaigų konferencija "Vaikai kaip socialinė grupė: socializacijos
procesai ir pasiekimai", Vaiko socialinės raidos metodinis konsultacinis centras, Kaunas.
2013.04.25 – 27 Lietuvos psichologų kongresas "Psichologija sveikatai ir gerovei", VU.
2013.05.24 konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU
magistrų darbuose", VDU.
2013.12.06 konferencija "Rūpi vaikai - padėkim tėvams", VU.
2013.03.01 konferencija "Pagalba vienišiems tėvams: Saugaus vaiko centro (Kaunas) ir One Family
(Dublinas) patirtis", VšĮ Saugaus vaiko centras, Kaunas.
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