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

1 
Vykertaitė Greta 

doc. dr. 

Girdzijauskienė 

Sigita 

 

Skirtingai nuotolinį mokymąsi vertinančių 

mokinių emocinis saviveiksmingumas ir elgesio 

bei emociniai sunkumai 

Emotional self-efficacy, emotional and 

behavioral difficulties of students with different 

approaches to distance learning 

doc. dr. Tomas 

Lazdauskas 

 

2 

Vyšniauskaitė 

Emilija 

doc. dr. Berniūnas 

Renatas 

 

Suvokiami skirtumai tarp dvasingumo ir 

religingumo, jų sąsajos su moraliniais 

samprotavimais 

Perceived differences between spirituality and 

religiosity, their connection with moral 

reasoning 

dokt. Austėja Agnietė 

Čepulienė 

 

3 
Zdzichauskaitė Ieva 

doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

 

Transformacinės lyderystės ir darbuotojų 

psichologinio kapitalo reikšmė įsitraukimui į 

darbą, perdegimui ir gerovei darbe 

The role of transformational leadership and 

employee psychological capital for work 

engagement, burnout, and well-being at work. 

doc. dr. Jurgita 

Lazauskaitė-

Zabielskė 

 

4 
Zimkutė Akvilė 

prof. dr. Jusienė 

Roma 

Šeimos ritualai ir vaikų emocinė savijauta bei 

elgesys pandemijos dėl COVID-19 karantino 

metu 

Family rituals and emotional wellbeing and 

behaviour of children during COVID-19 

pandemic 

dokt. Kotryna 

Lapinskė 

 

5 

Zokas Šarūnas 

 

doc. dr. Stanikūnas 

Rytis 

 

Trokslerio efektas: akių judesių sąsajos su 

vaizdiniu suvokimu 

Troxler effect: eye movements interface with 

visual perception 

lekt. dr. Aldona 

Radzevičienė 

 

6 

Žemaitytė Unė 

 

doc. dr. 

Pakalniškienė 

Vilmantė 

 

Studentų naudojimosi internetu, patiriamo streso 

ir psichologinio atsparumo ryšys 

The relationship between students' internet 

use, stress, and psychological resilience 

asist. dr. Lauryna 

Rakickienė 

 

7 

Žitlinskytė Sabina 

 

doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

 

Darbuotojų asmeninės lyderystės, įsitraukimo į 

darbą, profesinio saviveiksmingumo ir 

inovatyvaus elgesio darbe sąsajos 

Links between employees self-leadership, 

work engagement, occupational self-efficacy 

and innovative behaviour at work 

doc. dr. Jurgita 

Lazauskaitė-

Zabielskė 

 



8 

Žukas Kasparas 

 

lekt. Dragūnevičius 

Kęstutis 

 

Akademinio atidėliojimo, perfekcionizmo bei 

kontrolės lokuso sąsajos 

 

Relationships between academic 

procrastination, perfectionism and the locus of 

control 

doc. dr.  Bliumas 

Remigijus 

 

 


