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1 

Kleinaitytė Rugilė 

 

prof. dr. Bulotaitė 

Laimutė 

Jaunų suaugusiųjų nerimo įveikos strategijos 

pandemijos metu 

Strategies of handling anxiety among young 

adults during pandemic 

jaun. asist. Marija 

Vaštakė 

 

2 
Kopcikaitė Nerilė 

dokt. Daniūnaitė Ieva 

 

Trauminių patirčių, emocinių ir elgesio 

sunkumų bei psichologinio atsparumo sąsajos 

paauglystėje 

Relationships between traumatic experience, 

emotional behavioral difficulties and psychological 

resilience in adolescence 

dokt. Elena 

Gaudiešiūtė 

 

3 

Kubilius Audrius 

 

doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Studijų reikalavimų, išteklių, studentų 

pamatinių poreikių patenkinimo ir akademinio 

perdegimo sąsajos 

Links between study demands, resources, 

students' basic need satisfaction and academic 

burnout 
lekt. Dovilė Butkienė 

 

4 

Laurinėnienė Eva 

 

prof. dr. Bagdonas 

Albinas 

Atidėliojimo elgesio ir asmenybės bruožų 

sąsajos 

Relationships between procrastination behavior 

and personaity traits 

lekt. Albina 

Saikauskienė 

 

5 

Lazarevičiūtė Vaida 

 

lekt. Dragūnevičius 

Kęstutis 

Pasitenkinimo romantiniais santykiais, 

tarpusavio ryšio ir partnerio vertinimo sąsajos 

The links of romantic relationship satisfaction, 

interpersonal connection and partner evaluation 

prof. dr. Albinas 

Bagdonas 

 

6 

Lenkauskienė 

Violeta 

asist. dr. Čunichina 

Ksenija 

 

Gydytojų ir slaugytojų suvokto organizacinio 

teisingumo, profesinio perdegimo ir 

psichologinės gerovės sąsajos 

The Relationships between physicians and nurses 

perceived organizational justice, burnout and 

psychological well-being 

doc. dr. Kristina 

Vanagaitė 

 

7 

Linkevičiūtė Gitana 

 

doc. dr. Stanikūnas 

Rytis 

 

Skirtingų jogos kvėpavimo technikų įtaka 

širdies ritmo variabilumui 

Influence of different yogic breathing techniques 

on heart rate variability 

doc. dr. Bliumas 

Remigijus 

 

8 

Magylaitė Justina 

 

lekt. Dragūnevičius 

Kęstutis 

Tėvų auklėjimo ypatybių sąsajos su atžalų 

asmenybės savybėmis 

The links of parenting characteristics and offspring 

personality traits 

doc. dr. Rasa 

Barkauskienė 

 



9 

Mameniškytė 

Gintarė 

doc. dr. 

Pakalniškienė 

Vilmantė 

 

Baimės praleisti ką nors svarbaus, 

psichologinės gerovės ir socialinių tinklų 

naudojimo ryšiai 

Relationships between fear of missing out, 

psychological well-being and the use of social 

media 

doc. dr. Antanas 

Kairys 

 

 


