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1 

Cvetkovaitė 

Karolina 

 

asist. dr. Čunichina 

Ksenija 

Nusikaltimo aukų kreipimosi į teisėsaugą 

psichologiniai aspektai bei jų sąsajos su 

pasitikėjimu teisėsauga 

Psichological aspects of crime victims' reports 

to law enforcement and their links in reliance 

with law enforcement 

dokt. Liubovė 

Jarutienė 

 

2 

Dačkauskytė 

Karolina 

doc. dr. 

Girdzijauskienė Sigita 

Paauglių mokyklinis nerimas, akademiniai 

pasiekimai ir požiūris į nuotolinį ugdymą 

pandemijos laikotarpiu 

Adolescent school anxiety, academic 

achievements and attitudes towards distance 

education during a pandemic 

dokt. Karolina 

Jočbalytė 

 

3 

Dambrauskaitė 

Elena 

prof. dr. Valickas 

Gintautas 

Jaunų suaugusiųjų savireguliacijos ir vidinės 

kalbos sąsajos 

Relationship between self-regulation and 

inner speech in early adulthood 

prof. dr. Albinas 

Bagdonas 

 

4 

Danielevičiūtė 

Kotryna  

asist. dr. Jonas 

Eimontas 

 

Sveikatos specialistų nuostatos dėl 

telefoninių programėlių skirtų gydyti 

psichikos sveikatos sutrikimus 

Health specialists' attitudes towards mobile 

apps for mental health disorders treatment 

 

asist. dr. Dovilė 

Petkevičiūtė-

Barysienė 

 

5 
Daublytė Agnė 

prof. dr. Valickas 

Gintautas 

Asmenybės bruožų, priekabiautojo 

patrauklumo ir seksualinio priekabiavimo 

vertinimo ryšiai 

Relationships between personality traits, 

attractiveness of sexual harasser and 

assessment of sexual harassment 

doc. dr. Ilona 

Laurinaitytė 

 

6 

Endriukaitytė 

Beatričė 

 

dokt. Petraškaitė 

Karolina 

 

Kūno vaizdo, pasitenkinimo seksualiniais 

santykiais, pornografijos vartojimo ir 

psichologinės gerovės sąsajos 

The connection between body image, sexual 

satisfaction, pornography use and 

psychological well-being 

doc. dr. Antanas 

Kairys 

 

7 

Aušra Galdikaitė 

 

prof. dr. Laimutė 

Bulotaitė 

 

Jaunų žmonių psichologinių poreikių, 

gerovės ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

sąsajos 

Links between the satisfaction of 

psychological needs, psychological wellbeing 

and psychoactive substance use in young 

adults 

lekt. dr. Aldona 

Radzevičienė 

 

8 

Gerikaitė Fausta 

 

doc. dr. Kairys 

Antanas 

 

Jaunų suaugusiųjų bazinių psichologinių 

poreikių patenkinimo, perfekcionizmo ir laiko 

planavimo sąsajos 

Relationships between satisfaction of basic 

psychological needs, perfectionism and time 

management among young adults 

asist. dr. Olga 

Zamalijeva 

 

 


