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Jonavos g. 66-330 

El. paštas: loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt 

 

PAREIGOS 

• Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros profesorė (VDU) 

IŠSILAVINIMAS 

• Socialinių mokslų (psichologija) daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. 

Disertacija „Vyresnių klasių moksleivių asmenybės ypatumų svarba prisitaikymo 

mokykloje sunkumų įvertinimui ir numatymui“. 

• Psichologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1996. 

• Psichologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 1994. 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

• Asmens psichosocialinės adaptacijos problemos 

• Darbo efektyvumą lemiantys psichosocialiniai veiksniai 

• Darbuotojo atitikimo darbo vietai/organizacijai problema, darbuotojų atranka 

• Karjeros valdymo, profesinio identiteto tematika 

• Komunikacijos organizacijoje psichologiniai aspektai. Konfliktų diagnostika ir jų 

valdymas 

DARBO PATIRTIS 

• Profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos 

katedra, 2016 – šiuo metu 

• Docentė, katedros vedėja, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto 

Teorinės  psichologijos katedra, 2006 – 2016 

• Direktorė, psichologė-konsultantė, UAB „Mintos“ įdarbinimo agentūra, 1994 - 2009 

• Lektorė, Mykolo Romerio universitetas, Humanitarinių mokslų katedra, 2005 - 2006 
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• Lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas, Psichologijos katedra, 2002 - 2005 

DĖSTOMI KURSAI  

• Konsultavimas organizacijoje (MA) 

• Konfliktų valdymas ir derybos organizacijoje (MA) 

• Karjeros valdymas ir konsultavimas (MA) 

• Sociokultūrinių grupių psichologija (MA) 

• Asmens psichosocialinė raida ir karjera (BA) 

• Pedagoginė psichologija (BA) 

• Asmenybės psichologija (BA) 

• Bendravimo psichologija (BA) 

• Psichologo profesinė savimonė ir karjeros valdymas (BA) 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• Naujanienė, Rasa; Endriulaitienė, Auksė; Ruškus, Jonas; Gustainienė, Loreta; Mažeikienė, Natalija; 

Bukšnytė-Marmienė, Loreta; Varžinskienė, Laura; Stelmokienė, Aurelija; Motiečienė, Roberta; 

Genevičiūtė-Janonienė, Giedrė; Jarašiūnaitė, Gabija. Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių 

paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis : mokslo monografija / Vytauto Didžiojo universitetas. 

Kaunas : Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016. 200 p. ISBN 9789955346203.  

• Endriulaitienė, Auksė; Stelmokienė, Aurelija; Genevičiūtė-Janonienė, Giedrė; Gustainienė, Loreta; 

Jarašiūnaitė, Gabija; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Attitudes of staff members towards development of 

elder care organizations: the role of leadership effectiveness in private and public sectors // 

International journal of public leadership. Bingley: Emerald Publishing Limited. ISSN 2056-4929. 

2017, Vol. 13, iss. 1, p. 40-50.  

• Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Doctoral students’ professional identity: 

Psychosocial antecedents of those who work in practice // Global journal of psychology research: new 

trends and issues. Kyrenia: SPROC. ISSN 2301-2625. 2018, Vol. 8, iss. 1, p. 1-9.  

• Grigaitienė, Karolina Marija; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Gimnazijos mokinių santykių su 

bendraamžiais reikšmė prisitaikymo mokykloje charakteristikoms // Ugdymo psichologija : mokslo 

darbai = Educational psychology. Vilnius: Edukologija. ISSN 1392-639X. 2018, T. 29, p. 61-74.  

• Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Towards an understanding of doctoral students’ 

professional identity complexity // Procedia : social and behavioral sciences. Oxford: Elsevier Ltd. 

ISSN 1877-0428. 2015, vol. 191, p. 2693-2698.  

• Joffė, Roza [Joffe, Roza]; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Abuse in adult intimate relationships in 

Lithuania and it’s influence on subjectively perceived health // Procedia : social and behavioral sciences. 

Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 159, p. 584-588.  

• Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Thinking styles and professional choise 

satisfaction of social profile students : implications for academic achievements in university // 

Psychology research. Chicago: David Publishing company. ISSN 2159-5542. Vol. 3, no. 1, 2013, p. 40-

51.  

• Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Profesinio identiteto raiškos perspektyvos 

Lietuvos doktorantų karjeros vizijoje // Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Carrer 

designing: research and counselling. Kaunas: VDU, Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė. ISSN 

2335-2191. 2014, nr. 3, p. 65-94.  

• Bukšnytė-Marmienė, Loreta; Endriulaitienė, Auksė; Gustainienė, Loreta; Genevičiūtė-Janonienė, 

Giedrė; Jarašiūnaitė, Gabija; Stelmokienė, Aurelija. Psichosocialiniai veiksniai, prognozuojantys 

darbuotojų požiūrį į socialines paslaugas teikiančių organizacijų plėtrą // Organizacijų vadyba : 

sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2015, [T.] 74, p. 25-40.  

• Jarašiūnaitė, Gabija; Bukšnytė-Marmienė, Loreta; Endriulaitienė, Auksė; Genevičiūtė-Janonienė, 

Giedrė; Gustainienė, Loreta; Stelmokienė, Aurelija. Veiklos tyrimo dalyvaujant įgyvendinimas 
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Lietuvos organizacijose : galimybės ir iššūkiai // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. 

Experience and methods. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-0470. 2015, [T.] 16(2), 

p. 169-180.  

• Gustainienė, Loreta; Pranckevičienė, Aistė; Bukšnytė-Marmienė, Loreta; Genevičiūtė-Janonienė, 

Giedrė. Darbuotojo gerovė ir pozityvi darbo aplinka : integruotas teorinis modelis // Organizacijų 

vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 69 (2014), p. 

37-52.  

• Malinauskienė, Oksana; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Vyresniųjų paauglių depresijos simptomų, 

delinkventinio elgesio, savęs vertinimo ir šeimos aplinkos kintamųjų sąsajos // Socialinis darbas : 

mokslo darbai = Social work : research papers. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-

4789. 2014, Nr. 13(1), p. 76-86.  

• Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, Loreta. Doktoranto profesinį identitetą lemiančių 

veiksnių analizė // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. ISSN 

2029-9958. 2013, Nr. 2, p. 40-44. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose: 
 
 
• Lijana Vaitkūnienė; Loreta Bukšnytė-Marmienė. „The Benefits of Leaders Using 

Motivating Language“. Tarptautinė konferencija „Youth seek progress“, Aleksndro 
Stulginskio universitetas, 2018 m. birželio 6 d., Kaunas.  

• Kovalcikiene, K., Buksnyte-Marmiene, L. ""Doctoral students’ professional identity: 
psychosocial antecedents of those who work in practice” // the 6th World Conference on 
Psychology and Sociology. 23-25 November 2017, university of Barcelona, Barcelona, 
Spain  

• Bukšnytė-Marmienė L., Fiodorovaitė N. „Evaluation of the attitudes to tattooed candidates 
during the recruitment process” , Conference organized by Latvian Society for 
Organizational Psychology „Tools of organizational psychologists : explore, select and 
use” Ryga, 2017 spalio 6 d. 

• Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. ""Teacher’s Professional Identity Construction in 
Phd Studies: What can The Psychological, Social and Environmental Factors Explain?"" // 
8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, Spain. 

• 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"", 7 
October 2016, Riga, Latvia  

• Paplauskaitė B., Bukšnytė-Marmienė L. The relationship between task and relationship 
conflicts and job satisfaction // Conference of Latvian Society of Organizational 
Psychology "Emotions at work", 7 October 2016, Riga, Latvia 

• Bukšnytė-Marmienė L., Andriūnaitė U. Salesperson relationship with manager and co-
workers and ethical organizational climate significance to salesperson effectiveness// 
Conference of Latvian Society of Organizational Psychology "Emotions at work", 7 
October 2016, Riga, Latvia  

• Kovalčikienė K., Bukšnytė-Marmienė L. "Doctoral students’ professional identity and 
perceptions of social support from their scientific supervisors" // the 17th European 
Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Congress, 20th – 23rd of 
May 2015, Oslo, Norway. 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. Towards an understanding of doctoral students’ 
professional identity complexity // The 6th World Conference on Educational Sciences 
(WCES), February 6-9, 2014, University of Malta, Malta. 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. (2014). Professional identity of forthcoming 
school psychologists: professional role expectations and barriers // The 36th Annual 
Conference of International School Psychology Association (ISPA) „Children’s Rights and 
Needs: Challenges to School, Family, and Society“, July 15-18, 2014, Kaunas, Lithuania.  

• Bukšnytė-Marmienė, L., Rusinaitė-Vaitkuvienė I. (2014). Differences between mothers' 
and fathers reactions to childs negative emotions // The 36th Annual Conference of 
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International School Psychology Association (ISPA) „Children’s Rights and Needs: 
Challenges to School, Family, and Society“, July 15-18, 2014, Kaunas, Lithuania.  

• Bukšnytė-Marmienė, L., Kuprytė E. (2014). Relations between adolescent social 
competence and the way they perceived interparental conflict and parents social support // 
The 36th Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA) 
„Children’s Rights and Needs: Challenges to School, Family, and Society“, July 15-18, 
2014, Kaunas, Lithuania.  

• Bukšnytė-Marmienė L., Joffė R. "A Week of Professional Practice for Pupils in Lithuanian 
Secondary Schools: Challenges and Opportunities".The 36th Annual Conference of 
International School Psychology Association (ISPA) „Children’s Rights and Needs: 
Challenges to School, Family, and Society“, July 15-18, 2014, Kaunas, Lithuania. 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. (2013). Lietuvos doktorantų profesinio 
identiteto raiška. Ar socialinis palaikymas turi reikšmę? // tarptautinė mokslinė 
konferencija "Psichologinės gerovės ypatumai socio-ekonominių transformacijų 
kontekste", 2013 gegužės 16 - 17 d., Vilnius, Lietuva. 

• Kovalcikiene, K., Buksnyte-Marmiene, L. (2013). Doctoral student’s professional identity: 
the model of psychological, social and environmental factors // The 16th Congress of the 
European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 2013 May 22‐
25, Münster, Germany. 

• Kovalcikiene, K., Buksnyte-Marmiene, L. (2013). Career of doctoral candidates: new 
instrument to measure doctoral students’ professional identity // International conference 
"Life Design and career counseling: Building hope and resilience", 2013 June 20-22, 
Padova, Italy. 

 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose: 

 
• V. Šarkauskaitė, L. Bukšnytė-Marmienė „Darbuotojų suvokiamo organizacijos teisingumo 

ir pasitikėjimo vadovu reikšmė darbuotojų veiklos efektyvumui“. Jaunųjų mokslininkų 
psichologų konferencija, 2018 metų balandžio 27 dieną, Vilniaus universitete, Vilniuje. 

• Viktorija Šarkauskaitė, Loreta Bukšnytė-Marmienė „Pasitikėjimo vadovu reikšmė 
darbuotojų veiklos efektyvumui“. Lietuvos Psichologų kongresas, 2018 gegužės 17-19, 
KU, Klaipėda. 

• Lijana Vaitkūnienė, Loreta Bukšnytė-Marmienė. „Vadovų motyvavimo kalbėjimu svarba 
medicinos personalo darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“, Lietuvos Psichologų 
kongresas, 2018 gegužės 17-19, KU, Klaipėda. 

• Karolina Marija Norkutė, Loreta Bukšnytė-Marmienė. „Vyresnių klasių mokinių santykių 
su bendraamžiais reikšmė kitoms prisitaikymo mokykloje charakteristikoms“, Lietuvos 
Psichologų kongresas, 2018 gegužės 17-19, KU, Klaipėda. 

• V. Šarkauskaitė, L. Bukšnytė-Marmienė. "Pasitikėjimo vadovu reikšmė darbuotojų veiklos 
efektyvumui". Lietuvos studentų mokslinių pasiekimų konferencija. 2018 metų birželio 
14d., LMT, Vilnius.  

• Karolina Marija Norkutė, Loreta Bukšnytė-Marmienė. Ar santykiai su bendraamžiais 
svarbūs paauglio prisitaikymui naujoje mokykloje? Mokslinė konferencija „Šiuolaikinė 
mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose“, VDU, 
Kaunas, 2018-05-17  

• Neringa Fiodorovaitė, Loreta Bukšnytė-Marmienė „Tatuiruotės darbo paieškoje: padeda ar 
trukdo?“, VDU konferencija mokiniams, Kaunas, 2018-12-14 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. "Dirbančių ir nedirbančių už universiteto ribų 
doktorantų profesinio identiteto raiška"// Lietuvos psichologų kongresas : Psichologija 
tradicijų ir inovacijų sandūroje. 2017 m. gegužės 11-13 d., Vilnius  

• Bukšnytė-Marmienė L., Budginaitė G. "Jei siekiame darbuotojų organizacinio 
pilietiškumo: svarbiau organizacijos parama ar asmens-organizacijos suderinamumas?", 
Lietuvos psichologų kongresas : Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje. 2017 m. 
gegužės 11-13 d., Vilnius 

• Bukšnytė-Marmienė L., Jasonė G. „Organizacinės kultūros charakteristikų ir darbuotojų 
nuostatų į pokyčius organizacijoje sąsaja su Lean sistemos sėkmingumu“, V – oji mokslinė 
konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų 
darbuose” , VDU, Kaunas, 217-05-11 
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• L. Bukšnytė-Marmienė. "Bendravimo dėsningumai: kaip išvengti nesusipratimų", 
mokslinė-praktinė konferencija mokytojams "Sveikas mokytojas - sėkmingo ugdymo 
garantas-5", Radviliškis, 2016-12-28" 

• 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“, 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas, Lietuva.  

• Marcinkevičiūtė J.A., Bukšnytė-Marmienė L. "Medicinos darbuotojų iš vadovo gaunamo 
grįžtamojo ryšio sąsajos su darbo motyvacija ir subjektyviai vertinama darbo atlikimo 
kokybe“ // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika 
žmogui ir visuomenei“, 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas, Lietuva.  

• Paplauskaitė B., Bukšnytė-Marmienė L. "Darbuotojų konfliktų, kylančių dėl santykių ir 
užduočių, ryšys su pasitenkinimu darbu"// Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: 
mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas, 
Lietuva.  

• Mikalajūnaitė G., Bukšnytė-Marmienė L. "Emocinę paramą teikiančių organizacijų 
savanorių asmenybės bruožų ir įsitraukimo į savanorišką veiklą sąsajos"// Lietuvos 
psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“, 
2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas, Lietuva.  

• Marcinkevičiūtė J.A, Bukšnytė-Marmienė L. "Iš vadovo gaunamo grįžtamojo ryšio nauda 
darbuotojui ir organizacijai"// Mokslinė konferencija ""Šiuolaikinė mokyklinė, 
organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose, VDU, Kaunas, 2016-05-
04" 

• J.A. Marcinkevičiūtė, L. Bukšnytė-Marmienė "Vadovo grįžtamasis ryšys kaip motyvavimo 
priemonė", 6-oji Verslo psichologijos konferencija "Motyvavimas nieko nekainuoja?", 
VDU kartu su MRU, Kaunas, 2015-11-13 

• G. Mikalajūnaitė, L. Bukšnytė-Marmienė "Įsitraukimo į veiklą ir demografinių 
charakteristikų sąsajos - savanoriškos organizacijos pavyzdys", 6-oji Verslo psichologijos 
konferencija "Motyvavimas nieko nekainuoja?", VDU kartu su MRU, Kaunas, 2015-11-13 

• L.Vaitkūnienė, L.Bukšnytė-Marmienė "Vadovų motyvuojančios kalbos ir darbuotojų 
kognityvinio stiliaus reikšmė darbuotojų darbo atlikimo kokybei", Mokslinė konferencija 
"Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose", 
VDU, Kaunas, 2015-05-22 

• A.Stelmokienė, A. Endriulaitienė, L. Bukšnytė-Marmienė "Kiekybinio tyrimo rezultatų 
pristatymas", Metodologinis seminaras "Senyvo amžiaus žmonėms socialines paslaugas 
teikiančių biudžetinių ir privačių įstaigų atvejų analizės pristatymas", VDU, 2015 02 26... 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. (2014). Psichologinių, socialinių ir akademinės 
aplinkos veiksnių reikšmė trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studentų profesinio 
identiteto raiškai // Klasteryje „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės 
jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“ vykdomų 
mokslinių tyrimų metodologinis seminaras, 2014 m. vasario 28 d., Kaunas: VDU. 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. (2014). Lietuvos doktorantų profesinis 
identitetas: skirtingi asmenybės profiliai skirtingiems profesiniams vaidmenims // Lietuvos 
psichologų kongresas "Quo Vadis, Psichologija?", 2014 m. gegužės 9-11 d., Kaunas: 
LSMU. 

• Joffė R., Bukšnytė-Marmienė L. "Smurtas tarpusavio poros santykiuose ir jo reikšmė 
santykių kokybei". XI-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija "Psichologiniai 
tyrimai. Reikšmė visuomenei - iššūkis tyrėjui", 2014 m. balandžio 25 d., Vilnius, VU.  

• Šimkevičiūtė K., Bukšnytė-Marmienė L. "Asmens iniciatyvumo sąsajos su karjeros 
sėkmingumu". XI-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija "Psichologiniai 
tyrimai. Reikšmė visuomenei - iššūkis tyrėjui", 2014 m. balandžio 25 d., Vilnius, VU. 

• Šimkutė I., Bukšnytė-Marmienė, L. (2014). Pardavėjų asmenybės bruožų reikšmė 
prisitaikančiam pardavimų elgesiui bei jų darbo efektyvumui // Lietuvos psichologų 
kongresas "Quo Vadis, Psichologija?", 2014 m. gegužės 9-11 d., Kaunas: LSMU. 

• "Psichologija darbuotojo ir organizacijos gerovei" [A. Endriulaitienė, A. Stelmokienė, L. 
Gustainienė, L. Bukšnytė-Marmienė, G. Genevičiūtė-Janonienė], Psichologijos mokslo 
klasterio konferencijoje 2014-11-28, Kaunas. 

• Andriūnaitė U., Bukšnytė-Marmienė L. 'Pardavėjų santykių su vadovu ir bendradarbiais 
bei etinio organizacijos klimato reikšmė pardavėjų darbo efektyvumui', II-oji mokslinė 
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konferencija "Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų 
darbuose", 2014-05-22, Kaunas, VDU. 

• Šimkutė I., Bukšnytė-Marmienė L. "Pardavėjų asmenybės bruožų reikšmė darbo 
efektyvumui", II-oji mokslinė konferencija "Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir 
sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose", 2014-05-22, Kaunas, VDU. 

• Šimkutė I., Bukšnytė-Marmienė L. „Tinkamas žmogus tinkamai organizacijai“ – Ar 
darbuotojų atranka yra socialiai atsakingos organizacijos charakteristika?" //Mokslinė-
praktinė konferencija "Socialiai atsakinga organizacija psichologiniu požiūriu", MRU, 
2014-11-07, Vilnius 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L. Doktoranto pasitenkinimą studijomis 
prognozuojantys veiksniai // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir 
gerovei“, 2013 balandžio 25-27 d., Vilnius, Lietuva. 

• Kovalčikienė, K., Bukšnytė-Marmienė, L.  Doktoranto profesinį identitetą lemiančių 
veiksnių analizė // X Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2013 balandžio 26 d., 
Vilnius, Lietuva. 

• Šimkutė, I., Bukšnytė-Marmienė, L. (2013). Efektyviai dirbančio pardavėjo charakteristika 
// IV mokslinė-praktinė konferencija "Verslas ir psichologija: (ne)suderinama?", 2013 
spalio 25 d., MRU, VDU, Kaunas, Lietuva. 

• Rusinaitė-Vaitkuvienė, I., Bukšnytė-Marmienė, L. Tėvų reakcijų į neigiamas vaiko 
emocijas ryšys su vaiko emociniais ir elgesio sunkumais" // mokslinė-praktinė konferencija 
"Rūpi vaikai - padėkim tėvams", 2013 gruodžio 6 d., VU, Vilnius, Lietuva. 

• Rusinaitė-Vaitkuvienė, I., Bukšnytė-Marmienė, L. "Tėvų reakcijų į neigiamas vaiko 
emocijas ryšys su vaiko emociniais ir elgesio sunkumais" // I mokslinė konferencija 
"Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose", 
2013 gegužės 24 d., VDU, Kaunas, Lietuva. 

• Urbonaitė, R., Bukšnytė-Marmienė, L. "Skirtingas pareigas užimančių darbuotojų 
atitikimas organizacijai ir darbo reikalavimams: svarba subjektyviai darbo atlikimo 
kokybei" // I mokslinė konferencija "Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos 
psichologija VDU magistrų darbuose", 2013 gegužės 24 d., VDU, Kaunas, Lietuva. 

• Jablonskytė, G., Bukšnytė-Marmienė, L. "Iš vadovo gaunamo grįžtamojo ryšio ir paskalų 
organizacijoje svarba pardavėjų socializacijai" // I mokslinė konferencija "Šiuolaikinė 
mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose", 2013 gegužės 
24 d., VDU, Kaunas, Lietuva. 

• Urbonaitė, R., Bukšnytė-Marmienė, L. Skirtingas pareigas užimančių darbuotojų atitikimo 
organizacijai ir darbo reikalavimams svarba subjektyviai vertinamai darbo atlikimo 
kokybei // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, 2013 
balandžio 25-27 d., VU, Vilnius, Lietuva. 

• Jablonskytė, G., Bukšnytė-Marmienė, L. Iš vadovo gaunamo grįžtamojo ryšio ir darbuotojų 
socializacijos organizacijoje sąsajos // Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija 
sveikatai ir gerovei“, 2013 balandžio 25-27 d., Vilnius, Lietuva. 

• Rusinaitė-Vaitkuvienė I., Bukšnytė-Marmienė, L. Tėvų reakcijų į neigiamas vaiko 
emocijas ypatumai skirtingose sociodemografinėse grupėse // Lietuvos psichologų 
kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, 2013 balandžio 25-27 d., Vilnius, Lietuva. 

• Kuprytė E., Bukšnytė-Marmienė, L. Paauglių socialinių kompetencijų sąsajos su jų 
suvokimu apie tėvų konfliktus// Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir 
gerovei“, 2013 balandžio 25-27 d., Vilnius, Lietuva. 

• Bukšnytė-Marmienė, L., Joffė, R. Psichologijos absolventų pasitenkinimo darbu ypatumai 
// Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija sveikatai ir gerovei“, 2013 balandžio 25-27 
d., Vilnius, Lietuva. 

• Šimkutė I., Bukšnytė-Marmienė, L Kaip valdyti konfliktus // konferencija "Psichologai 
mokiniams apie mokinius - 4", 2013 lapkričio 14 d., VDU, Kaunas, Lietuva. 

 
Konferencijų organizavimas:  

 
• Mokslo komiteto narė. International Psychological Applications Conference and 

Trends 2019 (InPACT 2019), Zagreb, Croatia, from 4 to 6 of May, 2019. 
• Mokslo komiteto narė. International Psychological Applications Conference and 

Trends 2018 (InPACT 2018), Porto, Portugal, from 5 to 7 of May, 2018. 
• Mokslo komiteto narė. 3rd International Conference on New Findings On Humanities 

and Social Sciences, 14th to 15th September 2018 Brussels, Belgium 
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• Organizacinės psichologijos konferencijos (organizavo Lietuvos psichologų sąjungos, 
Mykolo Romerio psichologijos instituto, Vilniaus universiteto klinikinės ir 
organizacinės psichologijos ir Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos katedros) 
"Psichologas organizacijoje. Veiklos vertinimas - motyvacija ar prievolė? ", Vilnius, 
2018-11-09, mokslinio komiteto narė 

• Tarptautinės konferencijos “International Psychological Applications Conference and 
Trends InPact“ 2016 (Lisabona), 2015 (Liublijana), 2014 mokslo komiteto narė 

• MRU ir VDU Psichologijos mokslų krypties doktorantų mokslinės konferencijos 
organizavimas, VDU, Kaunas, 2018-03-23 

• Mokslo komiteto narė. International Psychological Applications Conference and 
Trends InPact 2017, 29 April -1 May, Budapest, Hungary 

• VII-oji organizacinės psichologijos konferencija (VU kartu su VDU ir LPS) 
""Psichologas organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė"", Vilnius, VU, 2017-
04-21, organizacinio komiteto narė 

• Mokslinės-praktinės konferencijos mokytojams ""Sveikas mokytojas - sėkmingo 
ugdymo garantas-5"" organizacinio komiteto narė, 2016 

• Renginių savaitės "Apsinuodijimų prevencijos ir smegenų pažinimo savaitė", 2016-03-
14/24, VDU kartu su LSMU organizacinio 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 -2017 
• Kasmetinės mokslinės-praktinės konferencijos "Psichologai mokiniams apie 

mokinius" organizacinio komiteto narė 2012 - 2016 
• 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 

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ) 

• „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., projekto vykdytoja 

• 09.3.3-LMT-K-712-03-0125 Projektas „Pasitikėjimo vadovu reikšmė darbuotojų veiklos efektyvumui 

Lietuvoje“, laimėjus paraišką pagal skelbtą kvietimą teikti paraiškas Nr. 03 pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, 

kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. 

• Užsakomasis Darbo biržos mokymų iki 29 m. bedarbiams projektas “Atrask save” kartu su ETKC, 

projekto vykdytoja, mokymų bedarbiams rengėja ir vedėja, 2016 

• MTEP užsakomasis projektas „Pretendentų į vairuotojų egzaminuotojus atrankos į darbą 
sistemos sukūrimo ir testavimo paslaugų teikimas“ VĮ „Regitra“, ekspertė, 2016 m. 



8 | Loreta Bukšnytė-Marmienė 

      

• 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“ VP1-2.3-ŠMM-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“ VP1-2.3-ŠMM-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“ VP1-2.3-ŠMM-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. 

 

PROFESINĖS NARYSTĖS 

• LPS (Lietuvos Psichologų Sąjungos) narė  

KITA VEIKLA 

• Jungtinės psichologijos mokslo krypties doktorantūros VDU kartu su MRU 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. 


