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N Studentas Darbo vadovas Tema LT Tema EN 

1 Aleksiūnaitė 

Justė 

Prof. dr. Jusienė 

Roma 

Epilepsija sergančių vaikų ekranų laikas ir 

sąsajos su jų elgesio ir emocijų problemomis 

Associations between screen time and behavioral and emotional problems among 

children with epilepsy 

2 Arėškaitė Eglė Doc. dr. Sargautytė 

Rūta 

Nugaros skausmo patyrimo ryšys su suvokiamu 

neteisingumu 

The relationship between experiencing back pain and perceived injustice 

3 Dailydaitė 

Domilė 

Doc. dr. 

Laurinaitytė Ilona, 

Docentas 

Studentų intuityvaus valgymo, dėmesingo 

įsisąmoninimo ir kūno priėmimo sąsajos 

The relationship between intuitive eating, mindfulness and body appreciation 

4 Džermeikaitė 

Ieva 

Dr. Zamalijeva 

Olga 

Ilgalaikį nugaros skausmą patiriančių asmenų su 

sveikata susijusios gyvenimo kokybės, skausmo 

įveikos strategijų ir sveikatos kontrolės lokuso 

ryšiai 

Associations between health-related quality of life, pain coping strategies and health 

locus of control among people with long-term back pain 

5 Garšvinskaitė 

Jurgita 

Dr. Zamalijeva 

Olga 

Medituojančių asmenų emocijų reguliacija ir 

psichologinė gerovė 

Meditators emotion regulation and psychological well-being 

6 Juodeikytė 

Izabelė 

Doc. dr. Kairys 

Antanas 

Vyresnio amžiaus žmonių patikėjimo 

melagingomis naujienomis apie sveikatą 

veiksniai 

Determinants of older people's trust in false health news 

7 Kukliauskaitė 

Raimonda 

Dr. Zamalijeva 

Olga 

Jaunų suaugusiųjų sąlyčio su COVID-19 liga, 

vertybių ir rekomendacijų laikymosi sąsajos 

karantino laikotarpiu 

Relationship between exposure to COVID-19, values and compliance to 

recommendations among young adults during quarantine 



8 Maižvilaitė 

Dovilė 

Doc. dr. Sargautytė 

Rūta 

Studentų subjektyvios gerovės, patiriamo streso 

ir įveikos strategijų ryšys su gyvenamąja vieta 

The relationship between students' subjective well-being, stress and coping strategies 

with place of residence 

9 Matijošaitienė 

Oksana 

Prof. dr. Bulotaitė 

Laimutė 

Motinų, auginančių vaikus su vaikystės autizmu, 

psichologinė gerovė ir psichologinis atsparumas 

Psychological well-being and psychological resilience of mothers raising children 

with childhood autism 

10 Naugžemytė 

Rūta 

Doc. dr. 

Pakalniškienė 

Vilmantė 

Pradinių klasių vaikų naudojimasis internetu ir jo 

ryšys su vaikų emociniais ir elgesio sunkumais 

The use of the internet by primary school children and its relation to children's 

emotional and behavioral difficulties 

 


