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1 

Petrulienė Jūratė 

 

prof. dr. Jusienė 

Roma 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ir 

savireguliacijos ryšys elektroninių medijų 

naudojimo kontekste 

The relationship between language 

development and self-regulation of preschool 

children in the context of electronic media 

usage 
lekt. Dovilė Butkienė 

 

2 
Povilonytė Odeta 

asist. dr. Mikuličiūtė 

Vita 

 

Nuotolinį darbą dirbančių žmonių psichologinė 

gerovė COVID-19 pandemijos metu: asmenybės 

bruožų ir bendravimo ypatumų reikšmė 

Psychological well-being of teleworkers during 

the COVID-19 pandemic: the importance of 

personality traits and communication 

prof. dr. Evaldas 

Kazlauskas 

 

3 
Puzaitė Laura 

asist. dr. Zamalijeva 

Olga 

 

Jaunų žmonių humoro stilius ir psichologinė 

gerovė pandemijos metu 

Humor style and psychological well-being of 

young people during the pandemic 

dokt. Kotryna 

Lapinskė 

4 
Puzakova Jolita 

dokt. Ivleva Viktorija 

 

Jaunų suaugusiųjų valgymo elgesio, 

saviveiksmingumo ir savęs vertinimo sąsajos 

Relationships between young adults' eating 

behaviour, self-efficacy and self-esteem 

dokt. Karolina 

Jočbalytė 

5 

Raicevičiūtė Eglė 

 

doc. dr. 

Pakalniškienė 

Vilmantė 

 

Studentų akademinis perdegimas, 

kompulsyvaus interneto naudojimo, savivertės ir 

suvokiamos socialinės paramos sąsajos 

Relationships between academic burnout 

among students, compulsive internet use, self-

esteem, and perceived social support 

doc. dr. Ilona 

Laurinaitytė 

 

6 
Raklevičiūtė Greta 

asist. dr. 

Truskauskaitė-

Kunevičienė Inga 

 

Trauminių patirčių, pasitenkinimo gyvenimu ir 

vienišumo sąsajos tapsmo suaugusiuoju 

laikotarpiu 

Links between traumatic experiences, 

satisfaction with life and loneliness in emerging 

adulthood 

dokt. Monika 

Kvedaraitė 

 

7 

Ramanauskienė 

Diana 

doc. dr. Sargautytė 

Rūta 

 

Vyresnio amžiaus žmonių vienišumo, socialinio 

tinklo dydžio ir depresiškumo sąsajos COVID-19 

pandemijos metu 

Relationship between loneliness, social 

network size and depressiveness in older 

adults during the COVID-19 pandemic 

asist. dr. Olga 

Zamalijeva 

 

8 
Raškauskas Tomas 

doc. dr. Berniūnas 

Renatas 

 

Netikrų prisiminimų kūrimas lietuvių ir anglų 

kalbų dvikalbių tarpe ir kalbos įtaka prisiminimų 

asociacijoms 

Creation of false memories among lithuanian-

english bilinguals and the influence of 

language on memory associations 

asist. dr. Vytautas 

Jurkuvėnas 

 

 


