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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Mokslinių tyrimų kryptys
Disertacijų tematikos

Doktorantų vadovai

Žmogiškųjų išteklių valdymo
psichologinė analizė bei
ekonominės gerovės psichologinių
prielaidų tyrimai

Psichologinės priklausomybės nuo darbo
prielaidos – individualių ir organizacijos veiksnių
Prof. dr. Auksė
sąveika /
Psychological Antecedents of Workaholism – Endriulaitienė
Interaction
between
Individual
and
Organizational Factors

Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų
tabako, alkoholio ir kitų
priklausomybę sukeliančių
medžiagų vartojimo, savižudiško
ir kito rizikingo elgesio
psichologinių ir socialinių
priežasčių bei pasekmių analizė ir
prevencijos priemonių efektyvumo
tyrimai

Socialinių veiksnių ir asmeninių motyvų svarba
sveikatai nepalankiam elgesiui paaiškinti /
Doc. dr. Laura Šeibokaitė
The Role of Social Factors and Individual
Motives of Health-Risk Behaviors

Mokslinių tyrimų kryptys

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
Disertacijų tematikos

Doktorantų vadovai

Psichologinė gerovė:
priežastingumo ir sąveikos su
biopsichosocialiniais veiksniais
analizė

Traumos, patirtos artimuose santykiuose,
integravimas į asmeninį tapatumą /
Integration of trauma, experienced in Prof. dr. Rita Žukauskienė
interpersonal relationships, into personal identity

Įvairaus amžiaus asmenų
psichosocialinės raidos,
adaptacijos, mokymo (-si) proceso
efektyvumo ir juos nulemiančių
socialinių bei kognityvinių
veiksnių analizė

Mokyklos / klasės aplinkos vaidmuo paauglių
Prof. dr. Rasa Pilkauskaitė
psichosocialinei raidai /
School / Class Context Role on Adolescents’ Valickienė
Psychosocial Development

Žmogiškųjų išteklių valdymo
psichologinė analizė bei
ekonominės gerovės psichologinių
prielaidų tyrimai

Autonominės
ir
kontroliuojamos
darbo
motyvacijos ir pasekmių ryšys: moderuojančių
veiksnių analizė /
Prof. dr. Saulė Raižienė
Relationship
between
Autonomous
and
Controlled Work Motivation and Outcomes:
Moderating Role of Different Factors

Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų
tabako, alkoholio ir kitų
priklausomybę sukeliančių
medžiagų vartojimo, savižudiško
ir kito rizikingo elgesio
psichologinių ir socialinių
priežasčių bei pasekmių analizė ir
prevencijos priemonių efektyvumo
tyrimai
Psichologinių ir elgesio veiksnių
prisidedančių prie ligos
išsivystymo, sveikatos stiprinimo ir
sergančiųjų reabilitacijos
sėkmingumo tyrimai

Konfliktiškų skyrybų išgyvenimas / Experience
Prof. dr. Jolanta Sondaitė
of High-Conflict Divorce

Su sveikata susijusio gyvenimo būdo bei
asmenybės bruožų sąsajos su fiziologiniais
rodikliais / Relationship between Associates Prof. dr. Danielius Serapinas
Behaviour and Personality Features with
Physiological parameters
Psichologinio prisitaikymo prie lėtinės ligos
Psichologinių ir elgesio veiksnių
individualūs skirtumai“ ligos reprezentacijų ir
prisidedančių prie ligos
kognityvinių veiksnių analizė / Individual
išsivystymo, sveikatos stiprinimo ir
Doc. dr. Rūta Pukinskaitė
Differences ir psychological Adjustment to
sergančiųjų reabilitacijos
Chronic
Illness:
Analysis
of
Illness
sėkmingumo tyrimai
Representations and Cognitive Factors

