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PAREIGOS
•

Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros doktorantas

IŠSILAVINIMAS
•

Socialinių mokslų (psichologijos) doktorantūros studijos, Vytauto Didžiojo universitetas,
nuo 2020 m. spalio 1 d. iki dabar.

•

Organizacinės psichologijos magistro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2020 m.

•

Psichologijos bakalauro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas, 2018 m.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS
•

Darbo-šeimos sąveikos tyrimai.

•

Tamsiosios triados asmenybės modelio tyrimai.

•

Vadovavimo psichologijos tyrimai.

AKADEMINĖ PATIRTIS

DĖSTOMI KURSAI
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MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

•

•

•

•

Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė (2020). Tamsiąja triada pasižymintys
vadovai: ką apie juos mano pavaldiniai? (neįmanoma, pakeičiama, o gal efektyvu).
Monografija.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė (2020). Evidence-based practices that deal
with work-family conflict and enrichment: systematic literature review. Business: Theory
and Practice.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė (2019). The consequences of „dark“
leadership: perspective of Generation Z. Management of Organizations: Systematic
Research, 82, p. 97-110. DOI: 10.1515/mosr-2019-0016
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė (2019). Development of scenarios for
leadership psychology research to reveal the relationships between leader’s Dark Triad
traits and Full-range leadership styles. International Journal of Psychology:
Biopsychosocial Approach, 23, p. 95-111. DOI: 10.7220/2345-024X.23.5
Aurelija Stelmokienė, Tadas Vadvilavičius (2019). Hipotetinio vadovo tamsiosios
triados bruožų poveikis transformacinio vadovavimo vertinimui. Psichologija, 59, p. 2336. DOI: 10.15388/Psichol.2019.2

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

•

Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. How Can “Negative” Become “Positive”?
Relationship Between Leader`S Dark Triad Traits And Work-Family Spillover. Stendinis
pranešimas. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga - International conference SMITHY
OF IDEAS 2019, Sodyba „Gaja“, Pabariukų k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav,
Lietuva. 2019 m. spalio 2-4 d.
Aurelija Stelmokienė, Tadas Vadvilavičius (2019). „Dark triad personality and
leadership: if it could be a right match for greater good?“. Stendinis pranešimas European
Association of Work and Organizational Psychology Congress 2019, Turinas, Italija.
2019 m. gegužės 28 d. - birželio 1 d.

Pranešimai nacionalinėse konferencijose:
•

•

•

•

Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Ar „neigiamas“ gali tapti „teigiamu“? Ryšys
tarp tamsiosios triados asmenybės savybių ir darbo-šeimos teigiamos sąveikos. Žodinis
pranešimas. Metinė Lietuvos studentų mokslinė konferencija, Panorama hotel, Vilnius,
Vilnius, 2020 m. rugsėjo 29 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Ar „neigiamas“ gali tapti „teigiamu“? Ryšys
tarp tamsiosios triados asmenybės savybių ir darbo-šeimos teigiamos sąveikos. Žodinis
pranešimas. Lietuvos psichologų kongresas 2020 m., Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas. 2020 m. rugsėjo 15 d.
Tadas Vadvilavičius. „Vadove – pasirūpink manimi!”. Žodinis pranešimas. Konferencija
„Sutrikti ar ne? Kaip susidraugauti su psichikos sveikatos sutrikimais?“ Lietuvos
psichologijos studentų asociacija, Vilniaus universitetas, Vilnius. 2020 m. rugsėjo 2 d.
Tadas Vadvilavičius. „Tarpkultūrinis tyrimas magistro darbe: „tamsiųjų“ vadovų
asmenybės savybių ir vadovavimo stilių sąsajos skirtingose kultūrose“. VIII-oje mokslinė
konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU
magistrų darbuose”, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 2020 m. birželio 5 d.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tadas Vadvilavičius. Kaip vertybės ir gyventojų subjektyvi laimė yra susijusi su šalies
ekonominiais rodikliais? Stendinis pranešimas. Jaunųjų mokslininkų psichologų
konferencija, 2020 m., Vilniaus universitetas, Vilnius. 2020 m., Gegužės 8 d.
Tadas Vadvilavičius. Kaip savo tikslų siekia „tamsieji“ darbuotojai? Tamsiosios triados
ir įtakos strategijų ryšys. Žodinis pranešimas. Jaunųjų mokslininkų psichologų
konferencija, Vilniaus universitetas, Vilnius. 2020 m., Gegužės 8 d.
Tadas Vadvilavičius. Asmeninės vertybės – ar jos svarbios balsuojant rinkimuose?.
Žodinis pranešimas. Europos socialinio tyrimo konferencija „EST Piknikas“. 2019 m.
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 2019 m. gruodžio 10 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. „Tamsieji“ vadovai Z kartos akimis. Žodinis
pranešimas. IX-oji Organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje:
Toksiškas elgesys organizacijoje: priežastys, pasekmės, sprendimo būdai“. 2019 m.,
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 2019 m. lapkričio 08 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Kokį vadovavimo stilių busimi Z kartos
darbuotojai sieja su tamsiąja triada pasižyminčiu vadovu? Stendinis pranešimas. Metinė
Lietuvos studentų mokslinė konferencija, Panorama hotel, Vilnius, Vilnius, 2019 m.
birželio 12 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Koks vadovavimo stilius priskiriamas
„tamsiesiems“ vadovams? Pilno diapazono vadovavimo modelio ir tamsiosios triados
ryšys. Žodinis pranešimas. Lietuvos psichologų kongresas 2019, Vilniaus universitetas,
Vilnius. 2019 m. gegužės 24-25 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Skirtingais tamsiosios triados bruožais
pasižyminčių vadovų scenarijai ir jų vertinimas. Stendinis pranešimas. Jaunųjų
mokslininkų psichologų konferencija, Vilniaus universitetas, Vilnius. 2019 m. balandžio
26 d.
Tadas Vadvilavičius, Jovita Janavičiūtė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė. Tamsiąja
triada pasižyminčių vadovių moterų patrauklumo vertinimas: pilotinis tyrimas. Žodinis
pranešimas. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, Vilniaus universitetas, Vilnius.
2019 m. balandžio 26 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. „Tamsiųjų“ vadovų iškilimas visuomeninėse
organizacijose. Žodinis pranešimas. V-oji nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų
konferencija „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstas“.
Žodinis pranešimas. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 2019 m. balandžio 12 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Būsimų, Z kartos darbuotojų požiūris į
vadovą: tamsiosios triados bruožais pasižyminčių vadovų vertinimas. Žodinis pranešimas.
4-oji Tarpdalykinė mokslinė-praktinė konferencija KODAS: JAUNIMAS, Vilniaus
universitetas, Vilnius. 2018 m. lapkričio 15 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Ar tamsiąja triada pasižymintys vadovai gali
būti vertinami kaip transformacinio vadovavimo atstovai?. Stendinis pranešimas.
Lietuvos psichologų kongresas 2018, Klaipėdos universitetas, Klaipėda. 2018 m. gegužės
17-19 d.
Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė. Vadovavimo psichologijos tyrimų metodai
ir jų plėtra. Tamsiąja triada pasižyminčių vadovų scenarijai ir jų sudarymas. Žodinis
pranešimas. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, Vilniaus universitetas, Vilnius.
2018 m. balandžio 27 d.

Konferencijų organizavimas:
•

IX-oji organizacinės psichologijos konferencijoje „Psichologas organizacijoje: Toksiškas
elgesys organizacijoje: priežastys, pasekmės, sprendimo būdai“, Vytauto Didžiojo
universitetas, Kaunas. 2019 m. lapkričio 8 d. Konferencijos organizatorius.
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•
•
•

•
•
•

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto tarybos narys 201 8-2019 m.
4-oji Tarpdalykinė mokslinė-praktinė konferencija KODAS: JAUNIMAS, Vilniaus
universitetas, Vilnius. 2018 m. lapkričio 15 d. Konferencijos organizatorius.
VIII-oji organizacinės psichologijos konferencijoje "Psichologas organizacijoje: Veiklos
vertinimas: motyvavimas ar prievolė?“. Mykolo Romerio univeristetas, Vilnius. 2018 m.
lapkričio 9 d. Konferencijos organizatorius.
Lietuvos psichologų kongreso 2018, Klaipėdos universitetas, Klaipėda. 2018 m. gegužės
17-19 d. organizatorius.
Tarptautinė konferencija „Sex 360o: Multidisciplinary approach to sexuality”, Vytauto
Didžiojo universitetas, Kaunas. 2018 m. balandžio 7 d. Konferencijos organizatorius.
VII-oji organizacinės psichologijos konferencijoje „Psichologas organizacijoje: Kuo
vertinga darbuotojų įvairovė?“, Vilniaus universitetas, Vilnius. 2017 m. balandžio 21 d.
Konferencijos organizatorius.

PROJEKTINĖ VEIKLA (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•

•

•

Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu „Kaip minusas gali sukurti pliusą?
Ryšys tarp vadovų tamsiosios triados asmenybės savybių ir darbo ir šeimos teigiamos
sąveikos“. Projekto mokslinė vadovė doc. dr. Aurelija Stelmokienė (projektas bendrai
finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0129)
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Studentų vasaros praktika „Tamsiajai triadai skirtų matuoti instrumentų psichometrinių
charakteristikų vertinimas“. Projekto mokslinė vadovė doc. dr. Laura Šeibokaitė
(Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3LMT-K-712-15-0297) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu „Kokį vadovavimo stilių būsimi Z
kartos darbuotojai sieja su tamsiąja triada pasižyminčiu vadovu?“ Projekto mokslinė
vadovė doc. dr. Aurelija Stelmokienė (Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio
fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0304) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos
mokslo taryba (LMTLT).

PROFESINĖS NARYSTĖS
•
•

EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) narys (nuo
2020 m.)
Lietuvos psichologų sąjunga (nuo 2018 m.)

PROFESINIS TOBULĖJIMAS (PASKUTINIŲ 5 METŲ)
•
•

International conference SMITHY OF IDEAS 2019, Lietuvos jaunųjų mokslininkų
sąjunga, Lietuva, 2019 m. spalio 02-04 d.
Online course – „The science of well-being“, Coursera, Yale University, 2020 m. birželio
1 d. – rugpjūčio 25 d.

MOKSLINĖS PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI
•
•

Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendija (2020).
Vardinė Prezidento Algirdo Brazausko stipendija (2019-2020).
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•

•
•

•

JMPK padėkos raštas už geriausią stendinį pranešimą "Skirtingais tamsiosios triados
bruožais pasižyminčių vadovų scenarijai ir jų vertinimas." (Tadas Vadvilavičius, Aurelija
Stelmokienė, 2019) konferencijoje "Mokslo galia: žinoti ar veikti?".
VDU SMF metų žmogus 2018 m.
JMPK padėkos raštas už geriausią žodinį pranešimą "Vadovavimo psichologijos tyrimų
metodai ir jų plėtra. Tamsiąja triada pasižyminčių vadovų scenarijai ir jų sudarymas"
(Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė, 2018) konferencijoje "Jaunasis mokslininkas
tarp tradicijų ir naujovių”.
Intermedix vardinė stipendija, 2018.

TARNYSTĖ VISUOMENEI
•
•

•

•

•

•
•

Pranešimai mokslo populiarinimo renginiuose:
Vadvilavičius, Tadas. „Tamsioji“ asmenybės pusė vadovavime. Vieša paskaita. Lietuvos
psichologijos studentų asociacija, VDU, Kaunas, 2020 m. vasarios 12 d.
Vadvilavičius, Tadas. Geležinis žmogus vs. Kapitonas Amerika ARBA Kokiu lyderiu aš
noriu būti? (kūrybinės dirbtuvės). Konferencija Psichologai mokiniams apie mokinius,
Kaunas, 2019 m. gruodžio 06 d.
Vadvilavičius, Tadas, Stelmokienė, Aurelija. Efektyvus vadovas. Kaip aš jį
įsivaizduoju? (kūrybinės dirbtuvės). Konferencija Psichologai mokiniams apie mokinius,
Kaunas, 2018 m. gruodžio 14 d.
Stelmokienė, Aurelija, Tadas Vadvilavičius. Atminties lavinimas: aš galiu tapti atminties
sportininku (seminaras). Mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė, Kaunas, 2016 m. rugsėjo 09
d.
Pranešimai populiarinimo straipsniai:
Aurelija Stelmokienė, Tadas Vadvilavičius (2019). „Žmogus orkestras“ – mūsų
vaidmenys
karantino
laikotarpiu”
https://www.vdu.lt/lt/zmogus-orkestras-musuvaidmenys-karantino-laikotarpiu/
Savanoriška veikla:
Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Revizijos komisijos primininkas (nuo 2020
m. rugpjūčio 21 d. iki dabar).
Lietuvos krikščioniško jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ Revizijos komisijos narys
(nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki dabar).
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