
Mokestis pervedamas į MRU sąskaitą LT857300010002492590 prieš 4 ir sekančias konsultacijas, 
įmokos kodas 103365. Būtinai nurodykite įmokos kodą. 

 

 

Konsultantai: 
 

 Prof. dr. Jolanta Sondaitė 
Psichologinės konsultacijos suaugusiems, 
paaugliams ir vaikams, išgyvenantiems 
konfliktus, santykių ir emocines problemas. 
Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. 
e. paštas: jsondait@mruni.eu 
Konsultacijos kaina 30 € 
*MRU  studentams  ir  darbuotojams   pirmos trys 
konsultacijos nemokamos, 4-10 per m.m. taikoma 70 
proc. nuolaida 

 
 
 
 

 Doc. dr. Sergejus Andruškevičius 
Psichiatro konsultacijos, psichikos sutrikimų 
diagnostika, rekomendacijos. 
e. paštas: sergejus.andruskevicius@rvpl.lt 

 
Konsultacijos kaina 30 € 

*MRU  studentams  ir  darbuotojams   pirmos trys 
konsultacijos nemokamos, 4-10 per m.m. taikoma 70 
proc. nuolaida 

 
 
 
 

 Dr. Laura Ustinavičiūtė 
Konsultavimas profesinės karjeros planavimo 
ir vystymo klausimais: profesijos pasirinkimo, 
darbo paieškos, CV rašymo, profesijos 
keitimo, tikslų, prioritetų nustatymo, laiko 
planavimo ir pan. klausimais. Suaugusiems ir 
paaugliams nuo 15 m. 
e. paštas: laurau@mruni.eu 
Konsultuoja lietuvių ir anglų kalbomis. 
Konsultacijos kaina 30 € 

*MRU  studentams  ir  darbuotojams   pirmos trys 
konsultacijos nemokamos, 4-10 per m.m. taikoma 70 
proc. nuolaida 
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Dr. Mykolas Simas Poškus 
Karjeros konsultavimas (karjeros 
pasirinkimas, karjeros planavimas, karjeros 
augimas, laiko planavimas). Savęs pažinimo 
konsultavimas. 
Konsultuoja lietuvių ir anglų kalbomis. 
e. paštas: mykolas_poskus@mruni.eu 
Konsultacijos kaina 30 € 
*MRU  studentams  ir  darbuotojams   pirmos trys 
konsultacijos nemokamos, 4-10 per m.m. taikoma 70 
proc. nuolaida 

 
 
 
 
 

 Psichologė Svetlana Vimoncienė 
Psichologinės konsultacijos suaugusiems, 
paaugliams ir vaikams, patiriantiems 
emocinių sunkumų, siekiantiems geriau 
pažinti save, sutarti su aplinkiniais, taip pat 
vaikų auklėjimo, mokymosi sunkumų 
klausimais. 
WISC-III intelekto tyrimas 7-16 m. vaikams 
Konsultuoja lietuvių ir rusų kalbomis. 
e. paštas: vimonciene@mruni.eu 

 
Konsultacijos kaina 30 € 
*MRU  studentams  ir  darbuotojams   pirmos trys 
konsultacijos nemokamos, 4-10 per m.m. taikoma 70 
proc. nuolaida 

 
 

 Psichologė Vaiva Rimienė 
Psichologinės konsultacijos paremtos 
kognityvinės ir elgesio terapijos metodais. 
Nerimo, emocinių, mokymosi sunkumų, 
tarpasmeninių santykių problemų, 
sprendimų priėmimo, savęs pažinimo 
klausimais. Suaugusiems ir paaugliams. 
Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. 
e. paštas: vaiva.rimiene@mruni.eu  
Konsultacijos kaina 30 € *MRU  studentams  ir  
darbuotojams   pirmos trys konsultacijos nemokamos, 
4-10 per m.m. taikoma 70 proc. nuolaida 
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 Klinikinė psichologė-psichoterapeutė Rūta 
 Barkauskaitė 
Konsultuoja paauglius ir suaugusius šiais 
klausimais: nerimo, miego sutrikimų, 
depresijos, tarpasmeninių santykių 
Konsultuoja lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. 
e. paštas: rubark@mruni.eu 
Konsultacijos kaina 30 € 
*MRU  studentams  ir  darbuotojams   pirmos trys 
konsultacijos nemokamos, 4-10 per m.m. taikoma 
70 proc. nuolaida 
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