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1 
Šimkutė Raminta 

doc. dr. 

Barkauskienė Rasa 

 

Emocinio smurto ir apleistumo vaikystėje ryšys su 

paauglių mentalizacija ir santykių kokybe su 

bendraamžiais 

Mentalization and peer relationship quality in adolescence in 

relation to experienced emotional abuse and neglect in childhood 

2 
Šliogerytė Radvilė 

asist. dr. Mikuličiūtė 

Vita 

 

Apsauginių veido kaukių dėvėjimo poveikis jaunų 

žmonių emocinių veido išraiškų atpažinimui ir sąsajos su 

asmenybės bruožais 

Effect of protective face masks on young aduthood recognition of 

facial expressions of emotion and connection with personality 

traits 

3 
Šukytė Ieva 

doc. dr. Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

 

Savanorių meistriškumo dirbti, organizacinio susietumo 

bei darbo reikalavimų ir išteklių sąsajos 

The relationship between job crafting, organizational 

connectedness and job demands and resources among 

volunteers 

4 

Šulskutė Miglė 

 

doc. dr. Kairys 

Antanas 

 

Psichologinės gerovės, asmenybės bruožų ir socialinės 

sąveikos ypatybių sąsajos 

Relationships between psychological well-being, personality traits 

and social interaction peculiarities 

5 

Trubnikovaitė 

Liudvika 

jaun. asist. Grigienė 

Dovilė 

 

Sąlyčio su suicidiniu elgesiu ir psichologinės savijautos 

bei nuostatų savižudybių atžvilgiu ryšys 

Associations between exposure to suicide behaviour, mental 

health and attitudes towards suicide 

6 
Urbikienė Vaidilutė 

doc. dr. Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

 

Psichologinis atsitraukimas nuo darbo ir jo sąsajos su 

namų aplinka ir asmeniniais ištekliais 

Psychological detachment from work and its relations with home 

environment and personal resources 



7 
Vaitiekūnaitė Urtė 

asist. dr. 

Petkevičiūtė-

Barysienė Dovilė 

Technologijų taikymo teismų sprendimuose teisingumo 

vertinimas 

Evaluating fairness in the application of technologies in court 

decisions 

8 
Vaitkevičienė Asta 

doc. dr. Stanikūnas 

Rytis 

 
Smegenų aktyvumo ir dailės kūrinių vertinimo sąsajos 

Brain activity during art evaluation 

 

9 

Vaitkevičiūtė Ieva 

 

doc. dr. Laurinavičius 

Alfredas 

 

Emocinių išgyvenimų COVID-19 saviizoliacijos metu 

ryšys su asmenybės bruožais, humoro stiliais ir 

psichologiniu atsparumu 

The relationship of emotional experience during COVID-19 self-

isolation with personality traits, humor styles and psychological 

resilience 

10. 

Vaitkevičiūtė Lina 

 

doc. dr. Sargautytė 

Rūta 

 

Indijos studentų akultūracijos Lietuvoje strategijų, streso 

įveikos ir psichologinės gerovės sąsajos 

Relationship between acculturation strategies, coping and 

psychological well-being among Indian students in Lithuania 

 


