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Šeimyninė padėtis ištekėjusi, du vaikai šeimoje  
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2. Išsilavinimas 

2011 – dabar Vilniaus Universitetas, Filosofijos fakultetas, Psichologijos 

institutas, bendrosios psichologijos katedra, doktorantė 

2007 – 2009  Vilniaus Universitetas, socialinių mokslų fakultetas, klinikinės ir 

organizacinės psichologijos katedra, klinikinės psichologijos 

magistro kvalifikacinis laipsnis 

 2003 – 2007  Vytauto Didžiojo Universitetas, socialinių mokslų fakultetas, 

psichologijos katedra, psichologijos bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis  

1991 – 2003   Kauno Juozo Urbšio vidurinė  mokykla. 

  

3. Darbo patirtis: 

2008 – dabar  Lietuvos kariuomenė, psichologo pareigos   

2008 – 2009  Lietuvos kariuomenės, mokomoji praktika  

2005 – 2006  Antano Smetonos gimnazija, Šilo ir Užupio vidurinės mokyklos, 

taikomoji praktika studijų metu  

2001 – 2002  „Senamiesčio vaikų dienos centras“, savanorė   

2000 – 2001  „Dainavos jaunimo centras“, savanorė   

 

4. Mokslinių tyrinėjimų sritys: 

Klinikinė psichologija, traumų ir krizių psichologija, potrauminis 

stresas ir jo įveika; Karo psichologija; Sprendimų priėmimo 

psichologija; Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turintys vaikai ir jų 

šeimų nariai.  

 

5. Organizacijos: 

 2012 – dabar Lietuvos psichologų sąjunga, narė 

2018 – dabar Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės 

asociacijos narė-kandidatė 

 

6. Mokymai ir kursai 

2019  Lietuvos Respublikos seimas, konferencija „Autizmas Lietuvoje: 

iššūkiai ir  sprendimai“  

2019 Dr. Kristina Ona Polukordienė, paskaita ir darbas grupėje 

„Mobilios krizių įveikimo komandos darbo ypatumai“ 

2018  Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba, Karo ir 

ekstremalios medicinos konferencija 

2017 NATO Žmogiškųjų faktorių ir medicinos konferencija, Latvija. 



2017   NATO Operacinių tyrimų ir analizės konferencija, Didžioji 

Britanija. 

2017  NATO Žmogiškųjų faktorių ir medicinos konferencija, Čekija. 

2016 NATO Žmogiškųjų faktorių ir medicinos konferencija, Rumunija. 

2015 Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetas, XII-oji Jaunųjų 

mokslininkų psichologų konferencija „Psichologiniai tyrimai 

tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko vaidmuo“ 

2014 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos psichologų 

sąjunga, Lietuvos psichologų studentų asociacija. Lietuvos 

psichologų kongresas „Quo Vadis, Psichologija?“ 

2013 – dabar Individualiosios psichologijos institutas, Psichoterapeutų 

programa: IP psichoterapija ir analizė 

2013 Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų 

ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras, mokslinė-praktinė 

konferencija „Rūpi vaikai – padėkime tėvams“ 

2009 – 2012  Individualiosios psichologijos institutas, IP konsultavimo 

programa 

2010 Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Klinikinės ir 

organizacinės psichologijos katedros ir Psichologinių inovacijų ir 

eksperimentinių tyrimų mokymo centras, mokslinė-praktinė 

konferencija „Trauma ir asmuo, bendruomenė, visuomenė“ 

2009  Vilniaus priklausomybės ligų centras, praktinis seminaras 

„Farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais“ 

2009 Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos 

tarnyba, konferencija „Kovinės dvasios palaikymas tarptautinių 

operacijų ciklo metu“ 

2008 Valakampių reabilitacijos centras, praktinis seminaras „Skausmo 

psichologija. Vaizduotės pratimai skausmui ir įtampai įveikti“ 

2008 Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų 

ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras, seminaras 

„Psichologinę traumą patyrusių vaikų psichoterapija“; „Grupių 

supervizija – kaip profesinis psichologų mokymas“; „Vaiko 

psichoterapijos atvejo analizė“ 

2008 Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetas, V Jaunųjų 

mokslininkų psichologų konferencija „Tarp krypčių ir disciplinų“ 

2000 – 2001   Dainavos jaunimo centras, psichologijos praktikumas-

pasirengimas profesijai ir karjerai „Žvilgsnis į ateitį“. 

 

5. Pranešimai 

2018  Psychological Factors in Military Decision Making. The Joint 

Conference of Estonian National Defence College and 

Psychological Support Service of EDF „Leaders role in developing 

professional and organizational well-being“. Tartu, Estonia. 

2018 Military Decision Making: Influence of Psychological factors. 

NATO and STO Conference „Big Data and Artificial Intelligence 

For Military Decision Making“. Bordeaux, France. 

2018 Military Decision Making: Influence of perceived risk and 

individual characteristics. GRDS-Schedule for 9th ICPLR 2018 - 



International Conference on Psychology & Language Research. 

Rome, Italy.   

 

6. Padėkos 

2018   Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos vado padėka už 

pagalbą organizuojant Karo ir ekstremalios medicinos konferenciją.   

2018 Krašto apsaugos ministro ir Psichologinės paramos grupės padėka 

už pagalbą organizuojant Psichologinės paramos grupės 10 – 

mečio minėjimo konferenciją „Vado autoritetas nuo psichologijos 

iki strategijos“. 

7. Kalbos  

   Lietuvių – gimtoji kalba 

Anglų kalba raštu ir žodžiu gerai 

Vokiečių kalba raštu ir žodžiu pagrindai 

Rusų kalba žodžiu pagrindai 

 


