
IX Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos 

“Minties laisvė ir tyrimų ribotumai psichologijoje”   
VU, Filosofijos fakultetas, 2012m. balandžio 27d. 

PROGRAMA 

8.30 – 9.30 IIa. foje  Registracija  
9.30 – 10.00 201a. Konferencijos atidarymas 

I pranešimų sesija 

201a. 

Grauslienė Izabelė, VU „Vaikų asmenybės bruožų tyrimai: ieškojimų kryžkelė“ 
Breidokienė Rima, Jusienė Roma, VU „Savireguliacijos sunkumų ir 
psichosocialinės aplinkos veiksnių sąsajos ankstyvoje vaikystėje“ 
Ilekytė Ingrida,  LEU „Tėvų naudojamos įveikos strategijos vaiko neigiamų 
emocijų atžvilgiu“ 
Salialionė Ieva, Bagdonas Albinas, VU „Raidos sutrikimą turinčių ir bendros 
populiacijos vaikų intelekto struktūros palyginimas: tiriamųjų faktorių analizių 
rezultatai“ 

205a. 

Grižas Antanas, VU „Monokulinių stimulų kontrastų įtaka suvokto binokulinio 
objekto padėčiai erdvėje“ 
Jurkevičiūtė Indrė, VU „Dėmesio valdymo ypatumai daugybinės sąveikos su 
žiniasklaidos priemonėmis metu“ 
Mačiulis Martynas, Reda Gedutienė, KU „Atminties patikimumo problema: 
klaidinančios informacijos po įvykio efektas“ 
Auškalnytė Aurelija, VU „Išmanusis gatvės apšvietimas: merginų subjektyvūs 
vertinimo kriterijai“ 

10.00 – 11.30 

302a. 

Vaskelienė Ieva, Kazlauskas Evaldas, Domanskaitė Gota Vėjūnė, 
Pakalniškienė Vilmantė, VU „Tarpgeneracinis poveikis: potrauminio streso, 
nevilties, vidinės darnos jausmo sąsajos tarp tėvų ir jų suaugusių vaikų“ 
Leikina Olga, MRU „Seksualinį smurtą patyrusių moterų psichologinės 
patirties analizė“ 
Škulis Dmitrijus, VU „Malda išgyvenant artimo žmogaus netektį: subjektyvaus 
patyrimo analizė“ 
Klimaitė Vaiva, VU „Nusižudžiusiųjų artimųjų prasmės ieškojimas netekties 
patyrime. Žvalgomasis tyrimas“ 

11.30 – 12.00 IIa. foje  Kavos pertrauka. Stendinių pranešimų peržiūra 
II pranešimų sesija 

201a. 

Žalienė Jolanta, LSMU „Paauglių laimingumas ir pasitenkinimas gyvenimu: 
tyrimų aktualumas ir metodologiniai iššūkiai“ 
Išganaitytė Giedrė, VDU „Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių 
psichologinio atsparumo ir apsauginių veiksnių sąsajos su sveikatai palankiu 
elgesiu“ 
Mažulytė Eglė, VU "Keturių, šešių ir dešimties metų vaikų emocijų supratimo 
ypatumai" 
Dulinskaitė Ieva, VU „Paauglių, augančių globos namuose, socialinių įgūdžių 
grupės efektyvumas ir sąsajos su tėvo ir motinos kompleksais“ 

12.00 – 13.30 

205a. 
Vasiliauskaitė Rūta, MRU „Apkalbų sąsajos su galios siekimu organizacijoje 
(žvalgomasis tyrimas)“ 



VU Specialiosios 
laboratorijos 
laboratorija 

Astrauskaitė Milda, Kern Roy, VDU „Kitoks požiūris į priekabiavimo darbe 
aukos asmenybę“ 
Norvilė Natalija, MRU „Prisitaikymas prie bedarbystės: laiko struktūros, 
kertinio savęs vertinimo ir įsidarbinimo lūkesčių vaidmuo“ 

302a. 

Gulbinaitė Brigita, LEU „Sergančiųjų išsėtine skleroze emocijų dinamika ligos 
eigoje“ 
Maslienė Danguolė, LEU „Paranoidine schizofrenija sergančių suaugusiųjų 
kognityviniai ligos reprezentacijos veiksniai“ 
Mažonaitė Vaida, VU „Depresija sergančių žmonių egzistencinė motyvacija“ 

13.30 – 14.30 IIa. foje Kavos pertrauka. Stendinių pranešimų peržiūra 
III pranešimų sesija 

201a.  Kriščiūnaitė Tija, VU „Savi-diferenciacijos ir mokytojų psichikos sveikatos 
rodiklių (vidinės darnos, subjektyvaus laimingumo jausmo, pasitenkinimo 
gyvenimu) sąsajos“ 
Žiedelis Arūnas, VU „Karalius nuogas: pliuralistinio nemokšiškumo įtaka 
moksleivių patyčioms ir tarpusavio santykių darnos suvokimui“ 
Gintalaitė Donata, VDU „Vyresniųjų paauglių rizikingo priklausomybę 
sukeliančių medžiagų vartojimo sąsajos su bendraamžių, šeimos ir asmeniniais 
veiksniais, remiantis socialinio vystymosi modeliu“ 

205a. Bražinskaitė Kristina, Mindaugas Rugevičius, KU „Policijos pareigūnų 
patiriamo streso ypatumai: sąsajos su streso įveikos strategijomis“ 
Petkevičiūtė – Barysienė Dovilė, VU „Inkaro efekto pasireiškimas: ar laisvės 
atėmimo bausmė gali būti paskirta šališkai?“ 
Said Dadašev, VU „ Suicidinio elgesio laisvės atėmimo vietose rizikos 
veiksniai“  
Nair Milda, MRU „Psichologinės gerovės ir emocinio intelekto ryšys“ 

14.30 – 16.00 

302a.  Jurgaitytė – Avižinienė Agnė, VU „Klasikinė grindžiamoji teorija: sunkumai ir 
tyrėjo laisvė“ 
Eismontaitė Katažyna, VU "Ar mūsų naudojami instrumentai yra nešališki?" 
Bieliauskienė Ieva, VU „Psichologinių lyčių skirtumų kilmės teorijų analizė ir 
lyties veiksnio psichoterapijoje tyrimo galimybės“ 
Vasionytė Ieva, VU „Muzikinių intervencijų efektyvumas sergantiems 
demencija. Metaanalizė“ 

16.00 – 16.30 201a. Konferencijos uždarymas 
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