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  Studentas Darbo vadovas Patvirtinta tema lietuvių kalba Patvirtinta tema anglų kalba 

1 

Jurgaitienė Viktorija 

 

doc. dr. Čekuolienė 

Danguolė 

 

Nepalankių vaikystės patirčių, gėdos išgyvenimo ir 

depresiškumo sąsajos suaugus 

Relationship between adverse childhood experiences, shame and 

depressiveness in adulthood 

2 

Jurgilė Viktorija 

 

doc. dr. Kairys 

Antanas 

Subjektyvaus amžiaus, laiko perspektyvos ir 

psichologinės gerovės sąsajos 

Connection between subjective age, time perspective and 

psychological well-being 

3 

Jurjevas Povilas 

 

doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

 

Įgalinančios lyderystės, darbuotojų adaptyvumo ir 

psichologinio įgalinimo reikšmė darbo atlikčiai ir 

pasitenkinimui darbu Agile projektų komandose 

The role of empowering leadership, employee adaptability, and 

psychological empowerment for task performance and job 

satisfaction in Agile project teams 

4 

Jurkšaitis Karolis 

 

doc. dr. Laurinavičius 

Alfredas 

Suvokto tėvų auklėjimo stiliaus ryšys su suaugusių 

tiriamųjų saviverte 

The relationship between perceived parenting style and self-

esteem in adult subjects 

5 

Kalinauskaitė 

Radvilė 

doc. dr. 

Pakalniškienė 

Vilmantė 

 

Jaunų suaugusiųjų naudojimosi internetu įpročių 

pandemijos metu, nerimo dėl Covid-19 ir depresyvumo 

sąsajos 

Links between young adults' internet use habits during a 

pandemic, Covid-19 anxiety and depression 

6 

Kamandulytė 

Raminta 

prof. dr. Bagdonas 

Albinas 

ACE-III ir HVLT-R instrumentais tirtų pažintinių funkcijų 

dinamika po 50 metų amžiaus 

Dynamics of Cognitive Functions Measured by Tools ACE-III and 

HVLT-R in the Age 50 Years 

 



7 

Karapetian 

Robertas 
doc. dr. Adler Asta 

 

Jaunų suaugusiųjų psichologinio atsparumo bei 

psichologinės gerovės ryšys su subjektyviai suvoktu 

stresu COVID - 19 pandemijos laikotarpiu 

Links between resilience, psychological well-being and perceived 

stress in young adulthood during COVID - 19 pandemic 

 

8 

Kasperavičiūtė 

Miglė 

doc. dr. Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

Perfekcionizmo, darboholizmo ir išsekimo sąsajos 

nuotolinio darbo kontekste 

Links between perfectionism, workaholism and exhaustion in the 

context of telework 

9 

Kažukauskaitė 

Justa 

 

doc. dr. Grigutytė 

Neringa 

 

Policijos pareigūnių psichologinio atsparumo, 

adaptacijos sunkumų ir pozityvios psichikos sveikatos 

sąsajos 

Relationships between psychological resilience, adjustment 

difficulties, and positive mental health among female police 

officers 

 

10. 

Kilikevičiūtė 

Danguolė 

doc. dr. Bliumas 

Remigijus Įsiminimo stiprio įtaka atpažinimo sukeltam užmiršimui Effects of encoding strength on recognition-induced forgetting 

 


