
 

TYRĖJŲ NAKTIS VILNIAUS UNIVERSITETO FILOSOFIJOS FAKULTETE 

Universiteto g. 9/1, Vilnius 

  

 

Laikas ir 

auditorija 
Renginio pavadinimas Aprašymas Lektoriai 

15:00-16:00 
 

201 aud. 

(II aukštas) 

Paskaita 
 

„Ar internetu teikiama pagalba 

padeda įveikti psichologinius 

sunkumus?“ 

Pastaruoju metu vis plačiau diskutuojant apie tai, kad psichologinės pagalbos 

poreikis visuomenėje vis didėja, Vilniaus universiteto mokslininkai psichologai 

imasi tyrinėti kaip panaudojant interneto galimybes padėti žmonėms įveikti su 

stresu susijusius psichologinius sunkumus. Užsiėmimo metu bus pristatyta Vilniaus 

universiteto kuriama pagalbos programa. 

 

Doc. dr. Evaldas Kazlauskas 
 
 

Dokt. Goda Gegieckaitė 
 

 

15:00-17:00 
 

301 aud. 

(III aukštas) 

 

 

Paskaita  
 

„Sociologijos diplomas kišenėj 

– kas toliau?“ 

 

Paskaitoje su sociologijos absolventų profesinės veiklos galimybių įvairove 

supažindins, asmenine bei kolegų patirtimi pasidalins, apie realius pavyzdžius 

papasakos sociologijos doktorantė, dėstytoja, tinklaraščio „Sociali sociologija“ 

redaktorė/autorė, kaip laisvai samdoma darbuotoja su įvairiomis įmonėmis 

bendradarbiaujanti ir kitų veiklų entuziastė Milda Pivoriūtė. 
 

Aktualu savo karjera besidomintiems, amžiaus ketvirčio krizę išgyvenantiems 

sociologijos studentams ir absolventams, o taip pat ją ketinantiems studijuoti 

moksleiviams. 
 

Dokt. Milda Pivoriūtė 

 

16:00-17:00 
 

201 aud. 

(II aukštas) 

 

Paskaita 
 

„Žmogaus reakcijų į stresą 

įvairovė: kada jau gali prireikti 

psichologo pagalbos?“ 
 
 

Vilniaus universiteto Traumų psichologijos tyrimų grupės mokslininkai pristatys 

naujausius mokslinius tyrimus apie streso reakcijas, rizikos ir apsauginius veiksnius 

bei praktinę patirtdį apie veiksmingus pagalbos būdus. 

 

Doc. dr. Evaldas Kazlauskas 
 

Dokt. Paulina Želvienė 
 

 

17.00-17.45 
(I grupė) 

.................................................................................................................................... 

18.00-18:45 
(II grupė) 

....................................................................................................................................... 

 

114 aud. 
(Įėjimas iš kiemo) 

 

 

Klausiame – psichologai atsako 
 

„Kas vyksta už psichologo 

kabineto durų?“ 
 

Būtina registracija 

el. paštu: pkmc@fsf.vu.lt arba tel.: tel. 

(8-5) 2687254 

Grupėje iki 15 žmonių. 
 

Tai, kas vyksta už psichologo kabineto durų, daugeliui vis dar lieka paslaptimi. 

Konsultuojantys ir šios srities mokslinius tyrimus atliekantys psichologai mielai 

atsakys į visus dalyvių klausimus apie tai, kas gi vyksta psichologinės konsultacijos 

metu, ko (pa)siekiama, su kokiais sunkumais susiduriama.  

 

Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras kviečia dalyvauti visus, kam kyla 

tokie ir panašūs klausimai bei tiesiog norinčius daugiau šia tema sužinoti. 

Prof..dr. Roma Jusienė 
 

Dokt. Ieva Vasionytė  
 

Dr. Marija Giedraitytė 

Guzikauskienė 

17:00-18:00 
 

201 aud. 

(II aukštas) 

Paskaita-diskusija 
 

„Kinas ir filosofija“ 

 

Filosofija ir kinas dažnai būdavo suvokiami kaip priklausantys skirtingoms sritims: 

filosofija – žodžio, o kinas – vaizdo. Vis dėlto šių dienų pasaulyje griežta perskyra 

tarp žodžio ir vaizdo nebeegzistuoja, filosofija „vaizduoja“, o kinas – mąsto. 

Paskaitoje „Kinas ir filosofija“ aptarsime bendruosius kino filosofijos principus, 

kurie bus iliustruojami apokaliptinio kino pavyzdžiais. 
 

Doc. dr. Nerijus Milerius 

17:00-18:00 
 

304 aud. 

(III aukštas) 

 

Seminaras-diskusija 
 

„Gabumas: privalumas ar 

našta?“ 
 

 

Seminaro-diskusijos metu bus pristatomi atlikti gabių vaikų tyrimai ir situacija 

Lietuvoje. Pristatoma įvertinimo metodologija – kaip atpažinti gabius vaikus ir kaip 

juos mokyti mokyklose. 
 

Dr. doc. Sigita 

Girdzijauskienė 

18:00-19:30 
 

201 aud. 

(II aukštas) 

Paskaita-diskusija 
 

„Aukštajam mokslui –  

aukšto lygio politika:  

Vakarų šalys vs Lietuva“ 

 

 

Skirtingos šalys taiko skirtingus aukštojo mokslo prieinamumo/finansavimo 

modelius: Skandinavijos šalyse aukštasis mokslas yra nemokamas, Anglijoje visi 

studentai gali gauti valstybines paskolas, kurias grąžinti reikia tik tais atvejais, kai 

absolvento atlyginimas pasiekia ir viršija 21 tūkst. svarų per metus, o Lietuvoje – 

maždaug pusė studentų studijuoja valstybės finansuojamose vietose, kai likusieji 

moka pilną aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, studijoms galėdami 

pasiskolinti iš bankų. Kaskart, kai valstybės biudžeto lėšomis išsilavinęs 

specialistas emigruoja, šalis patiria nuostolius.  

 

Ar Lietuvoje įgyvendinta aukštojo mokslo reforma buvo ir yra geriausia iš galimų? 

Koks buvo ir yra Konstitucinio teismo vaidmuo formuojant Lietuvos aukštojo 

mokslo politiką? Visa tai aptarsime paskaitos metu ir padiskutuosime šia tema. 

Olga Suprun 

18:00-19:00 
 

304 aud. 

(III aukštas) 

Paskaita 

„Netektis – ne liga,  

bet pagalba gali praversti: 

gedulo psichologija“ 
 

 

Paskaitoje diskutuojama, kokia pagalba gali būti reikalinga patyrus artimo 

žmogaus, santykių, gyvūno ar kitokią svarbią netektį. Kas tada tampa svarbu? Kaip 

pasikeičia realybė? Kokie iššūkiai kyla gedinčiajam? O pagalbos teikėjui? 
 

Dr. Vaiva Klimaitė 

18.30-20.30 
 

004 aud. 
 

(cokolinis 

aukštas) 

Interaktyvi veikla-demonstracija 
 

„Ką mes matome ir ko 

nepastebime“ 

 

Ką mums sako mūsų akys ir kūnas? 

Ar mūsų rega iškraipo fizikinį pasaulį? Optinės iliuzijos: kaip regimojo suvokimo 

vaizdiniai skiriasi nuo objektyvios tikrovės. 

 

Kur krypsta mūsų žvilgsnis? Į ką sąmoningai ar nesąmoningai atkreipiame dėmesį? 

Interaktyvi žvilgsnio sekimo įrangos demonstracija. Kompiuterio valdymas akimis. 

 

Ką parodo psichofiziologinės reakcijos? Ar mes galime kontroliuoti savo kūno 

fiziologiją? Kaip veikia melo detektorius? Atgalinio biologinio ryšio (biofeedback) 

demonstracija interaktyvių programų pagalba. 
 

Dr. Algimantas Švegžda 

 

Dr. Rytis Stanikūnas 

 

Studentų atstovai 

18:45-20:30 
 

301 aud. 

(III aukštas) 

 

Filmo peržiūra-diskusija 
 

„Sociokino sezono atidarymas – 

Deminas: dvi tvirtovės“ 

 

Teatro pedagogikos studentas Deminas turi paruošti trumpą etiudą. Jis sugalvoja, 

kad „Žiedų valdovo“ siužetus suvaidins trylikametis brolis Patrikas ir 

penkiolikmetis pusbrolis Robertas. Tačiau kol Deminas raunasi plaukus 

nebežinodamas, kaip jaunėliams giminaičiams išaiškinti scenos paslaptis, šie 

nerūpestingai žaidžia telefonais. O premjera nenumaldomai artėja. Perdėm rimtai į 

procesą žiūrintis Deminas išgyvena kiekvieno jauno menininko kančias – tiek pat 

tikras, kiek ir įsikalbėtas. 
 

Filmą „Deminas: dvi tvirtovės“ pristatys ir diskusijoje dalyvaus šio filmo režisierė 

Akvilė Gelažiūtė (1990 m. gim.). Šis filmas tapo jos diplominiu darbu ir 

ilgametražiu debiutu. 
 

Stud. Paulė Stulginskaitė 

 
Stud. Agnė Girkontaitė 

19:00-20:00 
 

306 aud. 

(III aukštas) 

Paskaita 
 

„Savižudybės stigma“ 

 

Lietuva neabejotinai turi pasiekimų, kuriais jos 3 milijonai piliečių gali pagrįstai 

didžiuotis. Tačiau lyderiaujančias pozicijas Europoje Lietuva taip pat užima ir 

savižudybių skaičiumi – apie tūkstantis Lietuvos gyventojų, taigi apie vieną iš 

dviejų tūkstančių, kasmet įvykdo savižudybę. Koks savižudybės stigmos vaidmuo 

šiame procese ir ar galime ją įveikti? 
 

Dokt. Odeta Geležėlytė 


