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„Tvaraus elgesio prielaidos: asmens ir
demografinių charakteristikų sąveikos
modeliai“
„Smurtą ir prievartą šeimoje patyrusių moterų
psichologinės gerovės užtikrinimo veiksniai“
„Aplinką tausojantis elgesys: subjektyvaus
patyrimo interpretacinė fenomenologinė
analizė“
„Tvarios elgsenos, ryšio su gamta ir
psichologinės gerovės sąsajos“
"Lėtinis nuovargis: asmenybės bruožų,
dimensijų ir funkcionavimo analizė"
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"Holistinis požiūris į tvarią elgseną:
individualių ir aplinkos veiksnių sąveikos
analizė"
"Psichoedukacinių prekybos žmonėmis
prevencijos priemonių efektyvumas"
"Sunkiai sergančių žmonių prisitaikymas prie
ligos, gyvenimo kokybė ir socialinis
palaikymas"
"Profesinį tapatumą, karjeros sprendimus ir
pasiekimus skatinantys bei prognozuojantys
psichologiniai ir socialiniai veiksniai"
"Šeimos konteksto sąsajos su pozityvios
jaunimo raidos trajektorijomis"
"Intervencinių subjektyvios gerovės stiprinimo
programų efektyvumas"
"Pozityvios jaunimo raidos skatinimo
intervencijos efektyvumas į tikslų siekimą
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"Eksternalių ir internalių veiksnių sąsajos su
paauglių psichine sveikata"
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"Savęs kaip suaugusiojo suvokimo sąsajos su
vidine gerove ir adaptacija skirtinguose
jaunystės tarpsniuose"
"Sėkmingo senėjimo psichologiniai veiksniai"
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"Gyvenimo prasmės išgyvenimas senatvėje"
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"Ryšys tarp Holokausto aukų trauminių
prisiminimų ir jų tapatumo patirties"

