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Registracija:  

https://forms.gle/Vj5c21QgH8RFVeGm6 

Registracija vyksta iki birželio 5 d. 

 

 

ŠIUOLAIKINĖ MOKYKLINĖ, ORGANIZACINĖ IR 

SVEIKATOS PSICHOLOGIJA VDU MAGISTRŲ DARBUOSE 

Kodėl verta dalyvauti? 

Tai galimybė išgirsti kviestinių svečių pranešimus; 

sužinoti, kokius mokslinius tyrimus atlieka VDU 

psichologijos magistrantai; pabendrauti su 

kolegomis; pasidalinti įspūdžiais apie savo atliekamus 

tyrimus; išgirsti apie psichologijos magistrantūros 

studijas VDU iš pirmų lūpų; naudingai praleisti laiką 

ir gauti dalyvavimą patvirtinantį pažymėjimą. 

Kontaktai pasiteirauti: 
                                                    modesta.morkeviciute@vdu.lt  

 



Pažymėjimai po renginio bus išsiųsti el. paštu. 

IKI SUSITIKIMO KONFERENCIJOJE !!! 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

13:00-13:10 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS  

 

 

 

SVEČIO PRANEŠIMAS 

13:10-13:30 Dokt. Ugnė Paluckaitė, prof. dr. K. Žardeckaitė-Matulaitienė. Netinkamas paauglių savęs 
atskleidimas nuotraukomis socialiniuose tinkluose: prototipo-pasirengimo 
modelio pritaikymas. 

 SVEIKATOS PSICHOLOGIJA  

13:30-13:45 

 
13:45-14:00 

Dainora Šakinytė, prof. dr. A. Perminas. Internetinių trumpalaikių streso įveikimo 
mokymų efektyvumas studentų grupėje.   

Rūta Antanavičienė, doc. dr. V. Čepukienė. Nerimo ir savi-diferenciacijos reikšmė 
suaugusiųjų psichosomatinio pobūdžio nusiskundimų pasireiškimui.  

14:00-14:15 Jovita Janavičiūtė, prof. dr. L. Šinkariova. Insultą patyrusių pacientų kognityvinių 
funkcijų sąsajos su depresiškumu ir saviveiksmingumu.  

 

14:15-14:30 PERTRAUKA 

 

 ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA 

14:30-14:45 

 

 
14:45-15:00 

Tadas Vadvilavičius, doc. dr. A. Stelmokienė. Tarpkultūrinis tyrimas magistro darbe: 

„tamsiųjų“ vadovų asmenybės savybių ir vadovavimo stilių sąsajos skirtingose 

kultūrose. 

Viktorija Šarkauskaitė, prof. dr. L. Bukšnytė-Marmienė. Darbuotojų nuostatų į pokyčius 

organizacijoje reikšmė darbuotojų įsitraukimui į darbą bei darbo atlikimo 

kokybei. 

15:00-15:15 Dovilė Valytė-Žeimienė, prof. dr. L. Bukšnytė-Marmienė. Darbuotojų atribucijų 

organizacijos socialinės atsakomybės atžvilgiu, suvokiamo organizacinio 

teisingumo ir ketinimų išeiti iš organizacijos sąsajos. 

 MOKYKLINĖ PSICHOLOGIJA 

15:15-15:30  
 
15:30-15:45 

Greta Kačinskaitė, dr. J. Misiūnienė. Pirmos klasės mokinių protinio brandumo ir 
mokymosi motyvacijos svarba akademiniams pasiekimams. 

Vilma Petrikienė, doc. dr. V. Legkauskas. Veiksniai, susiję su tėvystės įgūdžių programų 
efektyvumu. 

15:45-16:00 Gabrielė Chmieliauskaitė, dr. J. Misiūnienė. Mokytojų kvalifikacijos ir asmenybės 
bruožų svarba mokinių subjektyviai vertinamų gebėjimų ir akademinių 
pasiekimų ryšiui. 

 SVEČIO PRANEŠIMAS 

16:00-16:20 Dr. Rasa Markšaitytė, doc. dr. L. Šeibokaitė, prof. dr. A. Endriulaitienė, dr. J. Slavinskienė, D. 
Šakinytė, G. Tamajevaitė. Telefono naudojimas vairuojant: kaip psichologai gali 
pamatuoti socialinės reklamos efektyvumą. Klasterio projekto rezultatai. 

 

16:20-16:30 

 

KONFERENCIJOS UŽDARYMAS.  
  


