
- Kaip patekote į akademinę aplinką? 

Į akademinę aplinką patekau po vienerių metų pertraukos po magistrantūros studijų. Pajaučiau, 

kad gyvenime kažko stipriai trūksta ir priėmiau sprendimą stoti į doktorantūrą. Neužilgo 

prasidėjo pirmieji moksliniai projektai ir dėstymas. Taip, nuo 2008 metų ir esu čia. 

- Koks yra Jūsų tyrimo laukas, kaip jis keitėsi? Kodėl Jus traukia būtent ši sritis? 

Tyrimo laukas plečiasi. Vis dar aktuali suvokto teisingumo tyrimo sritis, bet tuo pačiu pradeda 

dominti ir kiti teisės psichologijos aspektai. Pastaruoju metu domina nepalankių vaikystės 

patirčių sąsajos su deviantiniu elgesiu, taip pat skirtingos deviantinio elgesio formos, pvz., 

seksualinis priekabiavimas ir jo situacijų vertinimas, smurtas jaunų žmonių romantiniuose 

santykiuose ir kt.  

- Kaip palygintumėte save, kaip studentą su šiandieniniais studentais? 

Man atrodo, kad šiuolaikiniai studentai turi gerokai daugiau galimybių. Įsivaizduokite, kad 

pirmuosius referatus savo studijų metais rašydavome ranka! Dabar daug galimybių gauti 

mokslinės literatūros, stažuotis arba mokytis iš pačių geriausių. Šiuolaikinės technologijos 

stipriai paveikė mokymosi procesą. Tuo pačiu suprantu, kad jaunas žmogus susiduria su labai 

panašiais klausimais ir pasirinkimais, kaip ir aš studijų metais – ką daryti po bakalauro, kaip 

atrasti kelią, kuris leistų realizuoti turimą potencialą ir kaip išgyventi nuo sesijos iki sesijos! 

Šiuolaikinis studentas man atrodo drąsus ir žingeidus, taip pat kritiškai mąstantis ir kūrybiškas. 

Mes gyvename tokiu metu, kai informacija pasiekia mus labai greitai ir pati savaime yra mažiau 

vertinga, negu anksčiau. Šiuo metu gebėti pamatyti dėsningumus, kūrybiškai pažvelgti į įvairius 

procesus yra ypatingai svarbu. 

- Renkantis studijas kyla daug klausimų apie praktikos bei darbo galimybes. Gal 

galėtumėte plačiau papasakoti apie praktikos galimybes studijų metu, bei vėlesnes 

karjeros perspektyvas? 

Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad jau trečius metus iš eilės kuruoju bakalaurų Teisės psichologijos 

praktikas. Ši patirtis leidžia man dalintis su studentais įvairiomis galimybėmis, kurias jie 

galimai pasirinks ateityje. Teisės psichologija turi daug įdomių pasiūlymų būsimiems 

specialistams – tai įvairios teisėsaugos įstaigos (pvz., teismai, įkalinimo įstaigos, probacijos 

tarnyba, policijos komisariatai ir kt.), vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos (pvz., 

teikiančios pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje). Kartu reikia pasakyti, kad 

teisės psichologijos specialistų poreikis kiekvienais metais didėja, tai reiškia, kad ši specialybė 

tampa vis populiaresnė. 

- Kaip sekasi Teisės psichologijos studijų programos absolventams? Ar juos sutinkate, 

gal žinote, ką ir kur jie dirba? 

Mes galime pasidžiaugti absolventais, dirbančiais Vadovybės apsaugos departamente, 

Policijos, Kalėjimų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentams pavaldžiose 

įstaigose, teismuose ir kitur. Bendraujame su jais daug, kviečiame į svečius ir susitikti su 

būsimais specialistais.  

- Ir pabaigai, ką patartumėte ir ko palinkėtumėte būsimiems studentams? 

Būsimiems studentams palinkėčiau klausytis savo širdies – studijų krypties pasirinkimas yra 

svarbus žingsnis kiekvieno studento gyvenime. Teisės psichologo specialybė susijusi su įdomia 



ir dinamiška veikla, nuolatiniu asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu. Būkite atviri patyrimui, o 

jei jus kamuoja abejonės ir norite pasitarti – drąsiai kreipkitės!  


