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N Studentas Darbo vadovas Tema LT Tema EN 

1 Čiutaitė Rasa Doc. dr. 

Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

Darbo ir gyvenimo ribų charakteristikų, psichologinio 

atsiribojimo ir gerovės sąsajos nuotolinio darbo 

kontekste 

Relationships between work-life boundary characteristics, psychological 

detachment and well-being in the context of remote work 

2 Dargužytė 

Gabrielė 

Kotryna  

Doc. dr. 

Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

Banko darbuotojų įsitraukimo į darbą organizaciniai ir 

individualūs veiksniai COVID-19 pandemijos 

kontekste 

Individual and organizational factors of bank employees‘ work engagement in 

the context of COVID-19 pandemic 

3 Dikčiūtė 

Bernadeta 

Doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Etiškos lyderystės ir organizacinio teisingumo reikšmė 

suvoktai diskriminacijai dėl amžiaus ir jos ryšys su 

darbuotojų įsitraukimu į darbą bei įsipareigojimu 

organizacijai 

The role of ethical leadership and organizational justice for perceived age 

discrimination and its relationships with employees‘ work engagement and 

organizational commitment 

4 Jakštonytė 

Augustina 

Doc. dr. 

Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

Stiprybių panaudojimo vaidmuo asmeninių ir darbo 

išteklių bei įsitraukimo į darbą ir atlikties sąsajoms 

The role of strengths use in the relationship between personal resources, job 

resources, work engagement and job performance 

5 Jankevičiūtė 

Indrė 

Doc. dr. 

Lazauskaitė-

Zabielskė Jurgita 

Meistriškumas dirbti ir ilsėtis: sąsajos su namų 

reikalavimais ir ištekliais bei pasirinkimu atskirti darbą 

nuo namų 

Job crafting and leisure crafting: relationships with home demands, home 

resources and segmentation preference 

6 Jonauskytė 

Gintarė 

Doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Konsultantė dr. 

Vaiva Klimaitė 

Darbuotojo santykio patyrimas su tiesioginiu vadovu: 

kokybinė analizė 

Qualitative analysis of employees’ relationships with the direct manager 



7 Kezienė Eglė Doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Konsultantė dr. 

Agnė Matulaitė 

Moterų tapsmo vadove patyrimų fenomenologinė 

analizė 

Phenomenological analysis of women's experiences in becoming a manager 

8 Končiūtė Guoda Doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Organizacinio klimato, vadovo paramos, psichologinės 

sutarties išpildymo ir darbuotojų įsitraukimo į darbą 

sąsajos Rita? 

Links between organizational climate, leader support, psychological contract 

fulfillment and employees' work engagement 

9 Leikaitė 

Beatričė 

Doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Pamatinių poreikių patenkinimo reikšmė pasidalintos 

lyderystės ir įsitraukimo į darbą bei perdegimo 

sąsajoms Agile komandose  

The role of basic needs satisfaction for the relationships between shared 

leadership, work engagement and burnout in Agile teams 

10 Umbrasaitė 

Eglė 

Doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Pedagogų darbo reikalavimų, išteklių, perdegimo darbe 

ir darbo-šeimos konflikto sąsajos 

Links between teachers‘ job requirements, resources, burnout at work, and 

work- family conflict 

11 Vaivada 

Justinas 

Doc. dr. 

Bagdžiūnienė Dalia 

Darbo ir namų reikalavimų, išteklių, darbuotojų 

išsekimo ir įsitraukimo į darbą reikšmė inovatyviam 

elgesiui nuotolinio darbo sąlygomis 

Job and home demands, resources, employees‘ exhaustion and work 

engagement relations with innovative behavior in remote work settings 

 


