
 

 

 

 

MIELI PSICHOLOGIJOS STUDENTAI, 

ABSOLVENTAI, DĖSTYTOJAI IR SOCIALINIAI 

PARTNERIAI   

 

2016 m. gegužės 3-7 dienomis  

 

kviečiame į renginius, skirtus  

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto 

25-mečiui paminėti  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PSICHOLOGŲ SAVAITĖ 



 

 

 

VDU Psichologų bendruomenės narių vieša akcija  

„PALEISK LIŪDESĮ!“ 
(LOOSE YOUR BLUES!) 

 

Po akcijos visi norintys skubėsime į VDU 

Psichologų absolventų klubo diskusiją! 

 

Kontaktai pasiteirauti: Tel.: (8-37) 32 78 25,  

El. paštas: vdu.paklubas@gmail.com 

 

Laikas: gegužės 3 d. 16:30 

Vieta: Studentų skveras prie VDU Centrinių 

rūmų (Daukanto g. 28) 

 

DALYVAVIMAS NEMOKAMAS! 

 
 

 

VDU Psichologų absolventų klubo diskusija 

PSICHOLOGO PRIVATI PRAKTIKA LIETUVOJE: MISIJA 

ĮMANOMA! 
 

 

VDU Psichologų absolventų klubo diskusija – tai 

unikali galimybė ne tik susitikti su savo kurso 

draugais, minint VDU Absolvento dieną, bet ir 

išgirsti patyrusių psichologų praktikų sėkmės 

istorijas apie privačios veiklos vykdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusijos moderatorius – VDU Bendrosios 

psichologijos katedros lektorius dr. Rytis Pakrosnis. 

Diskutantai: 
 

 Aušra Pundzevičienė – psichologė-psichoterapeutė 

(egzistencinės humanistinės krypties). Dirba „Žmogaus 

psichologijos studijoje“ su vaikais, paaugliais bei 

suaugusiais. Greta psichoterapijos, užsiima seminarų 

kolegoms ir visuomenei organizavimu, psichologinės 

literatūros vertimu ir leidyba.  

 Eglė Gudelienė – psichologė, privačiai konsultuojanti 

šeimas, 19 m. dirbanti švietimo sistemoje, „Šviesos“ ir kitų 

mokymo centrų lektorė, knygų vaikams ir tėvams 

bendraautorė. 

 Rūta Butkutė – psichologė-psichoterapeutė, šiuo metu 

studijuojanti klinikinės psichoanalizės programoje. Dirba 

„Romuvos klinikoje“, Kaune.  

 Timas Petraitis – egzistencinės krypties psichologas 

psichoterapeutas ir beveik supervizorius. Privačioje 

praktikoje jau 8 m., neseniai išleidęs knygą "Tikras 

Timas". 

 

Registracija norintiems gauti dalyvio  pažymėjimus:  

http://goo.gl/forms/D1fQr8ub7c  

iki balandžio 29 d. 
 

Kontaktai pasiteirauti: Tel.: (8-37) 32 78 25,  

El. paštas: vdu.paklubas@gmail.com 

 

Laikas: gegužės 3 d. 17:30 

Vieta: VDU Didžioji Aula (Gimnazijos g. 7) 

 

DALYVAVIMAS NEMOKAMAS! 

 

 

 

2016 m. gegužės 3 d.  

http://goo.gl/forms/D1fQr8ub7c


 

 

 

DĖMESIO !!! 

Po konferencijos, gegužės 4 d., kviečiame dalyvauti viešose paskaitose! 
 

17.15 - 18.00. Dr. Laura Šeibokaitė. Ką veikia automobilis, kai aš vairuoju išgėręs: lūkesčiai ir realybė  

 

18.10 - 18.55. Prof. dr. Aidas Perminas. Stresas: kaip jį pažinti ir įveikti 

 

Kontaktai pasiteirauti: Tel.: (8-37) 32 78 25, El. paštas: pk@smf.vdu.lt 

 

IV-oji mokslinė konferencija 

ŠIUOLAIKINĖ MOKYKLINĖ, ORGANIZACINĖ IR 

SVEIKATOS PSICHOLOGIJA VDU MAGISTRŲ DARBUOSE 
 

14:30-14:50 Dalyvių registracija 

14:50-15:00 Konferencijos atidarymas  

                              

SVEIKATOS PSICHOLOGIJA 

15:00-15:20 Miglė Burauskaitė, doc. dr. Loreta Gustainienė. Psichosocialinių veiksnių reikšmė sėkmingam 

senėjimui 

15:20-15:40 Asta Brilingienė, prof. dr. Aidas Perminas.  Šokis ir psichikos sveikata - kas bendro? 

  

MOKYKLINĖ PSICHOLOGIJA 

15:40-16:00 Paulina Traškevičiūtė, dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė. Ar religingesni paaugliai yra labiau 

linkę padėti kitiems? Asmenybės bruožų ir religingumo sąsajos su prosocialiu elgesiu 

paauglystėje 

16:00-16:20 Kamilė Antanaitytė, dr. Laura Šeibokaitė. Ar tėvų suvokimas apie elektronines patyčias ir 

naudojamos elektroninės medijos priežiūros strategijos gali apsaugoti paauglius nuo 

elektroninių patyčių patirties? 

  

ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA  

16:20-16:40 Julija Aistė Marcinkevičiūtė, doc. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė. Iš vadovo gaunamo grįžtamojo 

ryšio nauda darbuotojui ir organizacijai 

16:40-17:00 Inga Arūnaitė, prof. dr. Auksė Endriulaitienė. Kas yra idealus vadovas? Įsisąmonintos ir 

neįsisąmonintos nuostatos 

 

17:00-17:15 

 

Konferencijos uždarymas, pažymėjimų įteikimas 

 

Registracija norintiems gauti konferencijos  

pažymėjimus:  

http://goo.gl/forms/2kzKA15Mb5  

iki gegužės 2 d. 

 

 

Konferencijos vieta: VDU Didžioji Aula, 

Gimnazijos g. 7, Kaunas 

 

DALYVAVIMAS NEMOKAMAS! 

2016 m. gegužės 4 d.  

mailto:pk@smf.vdu.lt
http://goo.gl/forms/2kzKA15Mb5


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PSICHOLOGIJA: MOKSLU GRINDŽIAMA PRAKTIKA 

ŽMOGUI IR VISUOMENEI“ 
Lietuvos psichologų kongresas 

 

Kongrese įvairių sričių psichologų pranešimai, diskusijos, simpoziumai, mokslinių 

pranešimų sesijos. Kviečiame susipažinti su preliminaria Kongreso programa, diskusijų bei 

simpoziumų anotacijomis. 

Preliminarią Kongreso programą, diskusijų ir simpoziumų 

anotacijas galima pažiūrėti internetiniame LPK puslapyje:  

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=41&lng=lt 

Lietuvos psichologų kongresas vyks 2016 m. gegužės 6-7 d. Kaune, 

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete, Jonavos g. 66. 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 

Kontaktai pasiteirauti: lpk@psichologusajunga.lt, +370 37 327 825 

 

2016 m. gegužės 6-7 d.  

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI! 

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=41&lng=lt
mailto:lpk@psichologusajunga.lt

