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1 
Arbačiauskaitė 
Roberta Sargautytė Rūta 

Tarptautinių studentų akultūracijos Lietuvoje, akademinio 
įsitraukimo ir suvokto kultūrinio atstumo sąsajos 

Links between international students' acculturation, academic 
engagement and perceived cultural distance in Lithuania 

2 Babinskaitė Goda Bagdžiūnienė Dalia 
Pedagogų darboholizmo, profesinio saviveiksmingumo, 
perdegimo darbe ir įsitraukimo į darbą sąsajos 

Links between teachers' workaholism, occupational self-efficacy, 
burnout and work engagement 

3 
Bakasėnaitė 
Aušrinė Bagdonas Albinas 

Jaunų žmonių socialinių tinklų ypatumų ir psichologinės 
gerovės sąsajos 

The relationships between features of social networks and 
psychological well-being of young people 

4 
Baranauskaitė 
Emilė Butkienė Dovilė 

7-8 klasių mokinių ir jų tėvų motyvuojančių įsitikinimų apie 
matematiką sąsajos 

Associations between 7th-8th grade students' and their parents' 
motivational beliefs about mathematics 

5 
Baranova 
Karolina Adler Asta 

Pasakojimo perspektyvos poveikis nervinės anoreksijos 
priežastingumo ir asmeninės atsakomybės atribucijoms 

The impact of narrative point of view on causal and self-
responsibility attributions of anorexia nervosa 

6 Baronaitė Milda Daniūnaitė Ieva 
Paauglių trauminės patirties, potrauminio streso ir gyvenimo 
kokybės sąsajos 

The links between adolescents' trauma experiences, post-
traumatic stress and quality of life 

7 
Baškevičiūtė 
Gintarė Zamalijeva Olga 

Socialinio atsiribojimo ir karantino rekomendacijų laikymosi, 
asmenybės bruožų bei įsitikinimų apie sveikatą sąsajos 

Relationships between adherence to social distancing and 
quarantine recommendations, personality traits, and health 
beliefs 

8 
Binkauskas 
Ugnius Gintilienė Gražina 

Skaitančių ikimokyklinukų savarankiško skaitymo įpročiai ir 
šeimos raštingumas 

Independent reading habits and family literacy of precocious 
readers 

9 
Blinkevičiūtė 
Gerda Bagdonas Albinas 

Skirtingo amžiaus vyrų ir moterų pageidaujami būsimo 
partnerio asmenybės bruožų profiliai 

The preferable personality traits of coming partner in women and 
men of different age 

 

 


