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N Studentas Darbo vadovas Tema LT Tema EN 

1 Antonovič 

Barbara 

Doc. dr. 

Barkauskienė Rasa 

Ribinio asmenybės sutrikimo bruožų turinčių paauglių 

santykių kokybė: mentalizacijos ir streso vaidmuo 

The quality of relationship in adolescents with features of 

borderline personality disorder: the role of mentalization and 

stress 

2 Beruliene 

Kristina 

Doc. dr. 

Laurinavičius 

Alfredas 

Ankstyvojo terapijos nutraukimo prognozavimo galimybių 

analizė remiantis psichologo ir kliento vertinimais po 

pirmojo susitikimo 

An analysis of predictive possibilities of early dropout from 

therapy based on psychologist‘s and client‘s assessments after 

the first meeting 

3 Bleizgytė 

Medeina 

Doc. dr. Čekuolienė 

Danguolė 

Valgymo sutrikimais sergančių merginų suvoktos 

psichologinės tėvų kontrolės, perfekcionizmo ir valgymo 

sutrikimų simptomų sąsajos 

Relationship between perceived psychological parental control, 

perfectionism and eating disorder symptoms in adult women 

with eating disorders 

4 Boguševič 

Daniela 

Prof. dr. Gudaitė 

Gražina 

Klinikinių psichologų tapsmo naratyvai ir subjektyvi 

kompetencijų samprata 

A narrative study of becoming a clinical psychologist and the 

subjective concept of competencies 

5 Engesser 

Kristina 

Doc. dr. Grigutytė 

Neringa 

Šizofrenija sergančiųjų pažintinių funkcijų ir emocinio 

funkcionavimo ryšys 

Links between cognitive and emotional functioning in people 

with schizophrenia 

6 Gužas Jokūbas Prof. habil.dr. 

Gailienė Danutė 

Mirties baimės, suicidinių tendencijų ir vyriškumo ryšys The link between death anxiety, suicidal tendencies and 

masculinity 

7 Jurkaitytė Lina Doc. dr. Čekuolienė 

Danguolė 

Pasibjaurėjimo savimi ir narcistinių asmenybės bruožų 

sąsajos 

Relationships between self-disgust and narcissistic personality 

traits 

8 Kančiauskytė 

Karolina 

Dr. Želvienė 

Paulina 

Trauminės patirties, potrauminio streso ir psichologinio 

atsparumo sąsajos paauglystėje 

Relationship between traumatic experiences, posttraumatic 

stress and resilience in adolescence 

 


