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  Studentas Darbo vadovas Patvirtinta tema lietuvių kalba Patvirtinta tema anglų kalba Recenzentas 

1 

Mikutavičiūtė 

Kristina 

doc. dr.  Kairys 

Antanas 

 

Studentų akademinio streso, akademinio 

spaudimo bei akademinių ir karjeros aspiracijų 

sąsajos 

The link between students' academic stress, 

academic pressure, academic, and career 

aspirations 

jaun. asist. Marija 

Vaštakė 

 

2 
Misius Karolis 

doc. dr. 

Barkauskienė Rasa 

Paauglių elgesio problemų, patiriamo streso ir 

trauminių patirčių sąsajos 

Relationships between behavioral problems, 

stress, and traumatic experiences among 

adolescents 

doc. dr. Sigita 

Girdzijauskienė 

 

3 
Morozovaitė Julija 

dokt. Ivleva Viktorija 

 

Paauglių "Instagram" naudojimo, 

nepasitenkinimo savo kūnu ir socialinio 

lyginimosi sąsajos 

Relationship among „Instagram“ use, body 

dissatisfaction and social comparison in 

adolescents 

jaun. asist. Marija 

Vaštakė 

 

4 

Naskauskaitė Adrija 

 

doc. dr. Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

 

Nuotoliniu būdu dirbančių asmenų darbo - 

šeimos ribų lankstumo ir pralaidumo sąsajos su 

darboholizmu ir persidirbimo klimatu 

Links between work - family boundaries' 

flexibility and permeability, workaholism and 

overwork climate among remote employees 

prof. dr. Roma 

Jusienė 

 

5 
Novikienė Daiva 

prof. dr. Bulotaitė 

Laimutė 

Suaugusiųjų nerealistiškas optimizmas dėl 

sveikatos Unrealistic optimism of Adults towards health 

doc. dr. Aušra 

Daugirdienė 

 

6 
Orlovskaja Gabrielė 

asist. dr. Klimukienė 

Virginija 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų 

darbo-šeimos balanso, bendratėvystės ir 

psichologinės gerovės sąsajos 

Relationships between work-family balance, 

coparenting and psychological well-being 

among parents of pre-schoolers 

asist. dr. Lina 

Gervinskaitė-

Paulaitienė 

 

7 

Papickienė Sigita 

 

lekt. dr. Rima 

Breidokienė 

 

Paauglių santykių su tėvais dinamika COVID-19 

pandemijos metu 

Dynamics of adolescent relationships with 

parents during the COVID-19 pandemic 

dokt. Kotryna 

Lapinskė 

8 

Patackaitė Gerda 

 

doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Darbo charakteristikų, darbuotojų perdegimo ir 

psichologinės gerovės sąsajos 

Links between work characteristics, employee 

burnout and psychological well – being 

lekt. dr. Monika 

Skerytė-

Kazlauskienė 



9 

Petrauskaitė 

Guoda-Marija 

 

asist. dr. Zamalijeva 

Olga 

 

Rizikingą jaunų suaugusiųjų seksualinį elgesį 

prognozuojantys veiksniai 

 

Predictors of risky sexual behavior in young 

adulthood 

 

doc. dr. Antanas 

Kairys 

 

 


