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VDU, Psichologijos programa. Baigiamojo darbo tema „Sėkmės ir
nesėkmės patyrimas derybose: fenomenologinė analizė“

MRU, Verslo psichologijos programa, magistrantūros studijos.
Baigiamasis darbas „Subjektyvūs personalo vadovo išgyvenimai
sprendžiant konfliktus organizacijoje“.
2017 10 01MRU, psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijos. Planuojama
disertacijos tema “ „Subjektyvus bendradarbiavimo darbe išgyvenimas
organizacijoje vykdomų pokyčių metu“
Bendra darbo / veiklų patirtis
4 metai
UAB, Kaunas, vadovas
6 metai
OU/OOO, Reklamos agentūra, Talinas / Sankt Peterburgas. Reklamos
agentūros vadovas, partneris.
6 metai
SIA, Riga. Komercijos vadovas, partneris.
2008-2012 metai
Laisvai samdomas mediatorius. Veiklos sritys: mokymai, derybos verslo
konfliktų ir santykių valdymas.
3,5 metų
IT kompanija komercijos ir plėtros vadovas, Vilnius.
1,5 metų
Pinigų karta. Kassavaitinės įžvalgos, publikacijos organizacinės
psichologijos ir socialinių santykių temomis.
4 metai
NLP asociacija, valdybos narys.
3 metai
Lietuvos pramonininkų konfederacija, oficialus mediatorius, Derybų
centro vadovas. Mediacijos, derybų paslaugos & mokymai
3 metai
Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija, oficialus
mediatorius, Derybų centro vadovas. Mediacijos ir derybų paslaugos
2012 –
MB „Mediator LT“ steigėjas ir vadovas, verslo konsultantas Derybų
centre. Organizacijų konsultavimas, mokymai, tyrimai, vystymas, derybų ir
mediacijos paslaugos.
2 metai
Lietuvos gydytojų sąjunga, mediatorius. Mediacijos, derybų paslaugos &
mokymai.
2015 09 –
VU VM, lektorius, partnerystės docentas. Dėstomi dalykai – Derybų
menas, Pardavimai.
2018 07LPPS, valdybos narys.
Asmeninės Išugdyta socialinė kompetencija, analitinis-strateginis mąstymas. Esu atsakingas,
savybės
optimistas, orientuotas į veiklos efektyvumą ir kokybę, siekiantis užsibrėžto tikslo.
Papildoma Kalbos: lietuvių/rusų/anglų.
informacija Sertifikuotas mediatorius (2007 m., Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, programa
Konfliktų valdymas ir derybos, 2 kursai: bazinis ir pažengusiems, 210 val.)
Sertifikuotas NLP praktikas (Mindgasmic, 2010 m.)
Diplomuotas mediacijos/derybų treneris (2013 m., Sankt Peterburgo valstybinis
universitetas, 144 val. programa, podiplom. studijos)
Negotiation and Conflict Resolution (Macquarie Graduate School of Management, 2014)
Interesai
Mokslo ir taikomosios veiklos sinergija verslo / organizacinės psichologijos srityje,
pokyčių, konfliktų valdyme, kokybiniai tyrimai.
Psichologo kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas konferencijose, skaityti pranešimai, publikacijos
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2009 01 30 dalyvavo VDU Kompetencijų centro organizuotoje konferencijoje „Universitetinių studijų
galimybių plėtra pripažįstant neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytas kompetencijas“
2010 11 26 dalyvavo VU Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro organizuotoje
mokslinėje-praktinėje „Testų taikymas psichologijoje: mokslas, studija, praktika“ (8 ak.val.)
2012 03 25 dalyvavo VU TVM karjeros dienų renginyje, vedė seminarą apie derybas.
2012 04 21 dalyvavo Lietuvos psichologų sąjungos ir VU Klinikinės ir organizacinė psichologijos
katedros organizuotoje 8 val. trukmės konferencijoje „Psichologas organizacijoje. Lyderystės teorija ir
praktika“
2012 11 23 suteikė pagalbą organizuojant Tarptautinę kasmetinę mokslinę konferenciją LR Seime
„Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai 2012. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų
Europoje“ (dalyvavimas panelinėje diskusijoje).
2013 04 13 dalyvavo Lietuvos psichologų sąjungos ir VU Klinikinės ir organizacinė psichologijos
katedros ir VDU Teorinės psichologijos katedros organizuotoje 8 val. trukmės konferencijoje
„Psichologas organizacijoje: sprendimai darbuotojų gerovei kurti“.
2013 04 25-27 dalyvavo VU Filosofijos fakulteto ir Lietuvos psichologų sąjungos organizuotame 3-ajame
Lietuvos psichologų kongrese „Psichologija sveikatai ir gerovei“ (20 ak. val.)
2013 07 29-30 dalyvavo tarptautinėje Rusijos bei Kaliningrado pramonės ir prekybos rūmų surengtoje
konferencijoje „Международный коммерческий и морской арбитраж“ (skaitytas pranešimas,
dalyvavimas panelinėje diskusijoje).
2013 08 21-25 dalyvavo VU ir Tavistock`o Žmogiškųjų santykių instituto organizuotoje neformaliųjų
studijų kėlimo programoje „Organizacijų ir bendruomenės pokyčiai: motyvacija ir pasipriešinimas“
(socialiniai mokslai, 84 val, 3 kr., anglų k.) ir įgijo pokyčių organizacijų bei bendruomenių veikloje
valdymo ir pasipriešinimo pokyčiams įveikos kompetencijas.
2013 10 25 dalyvavo VDU Socialinių mokslų fakulteto Bendrosios ir Teorinės psichologijos katedrų
Psichologijos klinikos bei MRU Socialinės politikos fakulteto Psichologijos Instituto organizuotoje IV-oje
mokslinėje praktinėje konferencijoje „Verslas ir psichologija: (ne)suderinama“ ir skaitė pranešimą
„Sėkmės arba nesėkmės patyrimas derybose: fenomenologinė analizė“
2013 11 14 dalyvavo nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mediacija kaip teisinės kultūros
tobulinimo instrumentas“ ir skaitė pranešimą „Mediacijos įgūdžiai ir jų lavinimo svarba“ (6 ak.val.)
2014 04 09/10 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje Permėje „Медиация как
культура согласия“ ir skaitė pranešimą „Разрешение конфликтов на рабочем месте“. Konferenciją
organizavo представительство фонда Конрада Аденауэра в РФ, экспертный совет при
Уполномоченном по правам человека в РФ, Уполномоченный по правам человека в Пермском
крае,
Правительство
Пермского
края,
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет, Пермский краевой суд, центр «Грани», ассоциация медиаторов
Пермского края, Совет муниципальных образований Пермского края.
2014 04 11 dalyvavo Vilniaus šeimos psichologijos centro organizuotame seminare „Vyksta skyrybos –
kas toliau?..“ (4 ak. val.)
2014 04 12 dalyvavo Lietuvos psichologų sąjungos, VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos ir VDU
Teorinės psichologijos katedrų organizuotoje 8 val. trukmės konferencijoje „Psichologas organizacijoje:
originalių sprendimų link“ (buvo vienas organizacinio komiteto narių).
2014 11 07 dalyvavo MRU Socialinių technologijų fakulteto Psichologijos instituto ir VDU socialinių
mokslų fakulteto Bendrosios ir Teorinės psichologijos katedrų bei Psichologijos klinikos organizuotoje Voje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Socialiai atsakinga organizacija psichologiniu požiūriu“.
2014 11 13-15 successfully completed the 3rd Worklab of the European Association of Work and
Organizational Psychology, held in Vilnius. Theme: Improved performance through enhanced
communication: getting bosses and staff talk.
2014 12 04 dalyvavo Lietuvos bioetikos komiteto, LR Sveikatos apsaugos misterijos ir Lietuvos gydytojų
sąjungos organizuotame seminare „Nacionalinio gydytojo profesinės etikos kodekso reikšmė ir praktinis
taikymas“ ir skaitė pranešimą „Mediacija sveikatos priežiūroje“.
2014 m. dalyvavo Socialinio tyrėjo mokyklos 2014 m. pavasario ir rudens semestrų Socialinių tyrimų
metodologijos seminaruose (12 val.)
2015 01 16-17 dalyvavo metodologiniame seminare „Žiemos kūrybinė laboratorija“ ir išklausė 16 val.
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kursą „Tyrimo temos, objekto, problemos, klausimų, instrumentų bei išvadų dermė – (ne)įmanoma
misija?“ ir kt.
2015 04 11 dalyvavo ir buvo organizacinio komiteto nariu Lietuvos psichologų sąjungos, Europos darbo
inovacijų rato (EUWIN), VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos bei VDU Teorinęs ir bendrosios
psichologijos katedrų organizuotoje 8 val. trukmės konferencijoje „Psichologas organizacijoje: inovacijų
iššūkiai ir sprendimo galimybės“.
2015 06 25-26 dalyvavo Socialinio tyrėjo asociacijos organizuotame metodologiniame seminare „Trys
Grindžiamosios teorijos versijos: teorija ir praktika / privalumai ir ribotumai“ ir išklausė 16 val. kursą.
2015 10 27 dalyvavo ir skaitė pranešimą Lietuvos bioetikos komiteto organizuotame 4 val. trukmės
mokomajame seminare „Kaip pagerinti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir pacientų
bendradarbiavimą?“.
2015 m. išklausė 22 val. Socialinio tyrėjo asociacijos organizuotus pavasario ir rudens semestrais
vykusius seminarus kokybinių tyrimų temomis (22 val.).
2015 12 22 dalyvavo ir vedė seminarus Vilniaus miesto savivaldybės, VU TVM, Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos, VU Tarptautinių santykių instituto, VU Teisės fakulteto ir Vilniaus privačios
gimnazijos organizuotame projekte „Lyderystės akademija“.
2016 01 29 dalyvavo Vilniaus šeimos psichologijos centro organizuotame seminare „Efektyvaus kontakto
su klientu (pacientu) kūrimo prielaidos, iššūkiai ir galimybės“ (6 ak. val.)
2016 02 4-5 dalyvavo metodologiniame seminare „Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: InterView, visi
interviu tipai teoriškai ir praktiškai“ (16 val.).
2016 05 VU TVM išklausė 6 akademinių valandų kursą „Kokybinių tyrimų metodologija“.
2016 06 27-28 dalyvavo metodologiniame seminare „Kada kaip ir kodėl taikyti atvejo studiją (Case
Study) kaip tyrimo metodą?“ (16 val.).
2016 01-12 mėn. išklausė 54 val. (2 ECTS, pažyma STM-K-465) pavasario ir rudens semestrais vykusius
9 seminarus šiomis temomis: 1. Kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkimo metodologija; 2. Kiekybiniais
tyrimo rezultatais grįstas straipsnis; 3. Kokybiniais tyrimo rezultatais grįstas straipsnis; 4. Kokybiška ir
tarptautiškai pozityviai atpažįstama kokybiniais tyrimo rezultatais grįsta tyrimo ataskaita: kriterijai ir kaip
juos pasiekti bei iškomunikuoti; 5. Kokybiška ir tarptautiškai pozityviai atpažįstama kiekybiniais tyrimo
rezultatais grįsta tyrimo ataskaita: kriterijai ir kaip juos pasiekti bei iškomunikuoti; 6. Kokybinių duomenų
rengimas; 7. Rašymas kokybinių duomenų analizė metu; 8. Teminis kodavimas ir kategorizavimas; 9.
Naratyvų tekstų analizė.
2017 01 19 dalyvavo konferencijoje „Mediacija. Arbitražas. Teismas. Kas efektyviau verslui?“ ir skaitė
pranešimą „Mediacijos privalumai verslo ginčuose“.
2017 01 31-02 01 dalyvavo metodologiniame seminare „Visų tipų užrašai, vedami vykdant kokybinius
tyrimus“ (16 val.)
2017 04 21 dalyvavo XIV-oje JMPK konferencijoje „Psichologija kitų mokslų kontekste“ ir skaitė
pranešimą „Subjektyvūs personalo vadovo išgyvenimai sprendžiant konfliktus organizacijoje“.
2017 04 25 organizavo ir dalyvavo konferencijoje „Kaip išgyventi pokyčius organizacijoje?“, ją
moderavo ir skaitė pranešimą „Kodėl mes (ne)norime pokyčių?“
2017 06 01/02 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje jaunųjų tyrėjų konferencijoje Social Transformations in
Contemporary Society 2017 ir skaitė pranešimą „Experience of a Personnel Manager During Ongoing
Changes in an Organization“.
2017 08 02/03 dalyvavo ir baigė intervencijų, stiprinančių norą gyventi mokymus, pagal Living Works
parengtą ASSIST programą (16 akad. val.)
2018 02 23 dalyvavo prof. dr. Nigel King seminare „Introduction to template analysis and Pictor
technique“ (6 akad. val.)
2018 02 25 dalyvavo prof. dr. Nigel King seminare „Qualitative methods for organisational research“ (6
akad. val.)
2018 04 27 dalyvavo XV-oje JMPK konferencijoje „Jaunasis mokslininkas tarp tradicijų ir naujovių“ (8
akad. val.)
2018 05 10-2018 05 24 dalyvavo 25 val. mokymuose „Praktinių įgūdžių tobulinimas ir konsultacijos
rengiant tarptautinių programų paraiškas“. Mokymų rengėjai: Soros International House, Baltic Sea
Region Business and Inovation Cente, MITA.
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2018 09- 2018 10 dalyvavo VU priemonės „Studijų kokybės gerinimas“ mokymuose, kuriuos sudarė
praktiniai seminarai: Verslumo ugdymas I dalis (8 val.), Verslumo ugdymas II dalis (8 val.), Aktyvieji
mokymų metodai (8 val.), Kūrybingumo ugdymo, inovacijų kūrimo ir problemų sprendimų metodai, I
dalis (8 val.), Kūrybingumo ugdymo, inovacijų kūrimo ir problemų sprendimų metodai, II dalis (8 val.),
Komandinio darbo metodai (8 val.), Inovacijų taikymas ugdymo procese (4 val.),Finansavimo alternatyvos ir
etapai (8 val.). Viso 60 val.
2018 10 19 dalyvavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų forume 2018 „50 aukštojo mokslo reformos
atspalvių“.
2019 01 28 dalyvavo Tarptautinei duomenų apsaugos dienai skirtoj konferencijoje „ADA diena 2019“.
Tema „Kaip mūsų darbotvarkes pakeitė naujos asmens duomenų apsaugos taisyklės?“.
2019 01 29 dalyvavo tarptautiniame seminare „Algorithmisation of Dispute Resolution“.
Publikacijos
Mačiulis, Š. (2017) Experience of a personnel manager during ongoing changes in an organization.
Contemporary research on organization management and administration, 5(1): 22-32. ISSN (online)
2335-7959, http://journal.avada.lt/images/dokumentai/2017/CROMA2017_5-1.pdf
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