
DALYVIŲ REGISTRACIJA: 
Iki 2013 m. spalio 18 d.  
El.p. vpkonferencija@mruni.eu  
 

Dalyvavimo mokestis:  
Dalyviams— 50 Lt; 
LPS nariams, doktorantams, studentams—
30 Lt; 
Konferencijos pranešėjams—nemokamai. 
 

Dalyviai  (be pranešimo) kviečiami 
užsiregistruoti atsiunčiant užpildytą dalyvio 
anketą adresu vpkonferencija@mruni.eu, 
nurodant laiško paskirties laukelyje 
„VPP_registracija“. 

Informacija mokant dalyvio mokestį: 
 sumokėti iki 2013 m. spalio 23 d.  
(!) Konferencijos metu nebus galimybės 
sumokėti dalyvio mokesčio.  
 

 Gavėjas: Mykolo Romerio universitetas 
 Gavėjo kodas: 111951726 
 Sąskaitos Nr. LT09 7300010002492697 
    AB Swedbank 
    Ateities g.20, LT-08303 Vilnius 
     SWIFT: HABALT22 
(!) Būtina nurodyti savo vardą, pavardę, 
mokesčio paskirties skiltyje pažymėti “VPP“. 

Reikalavimai pranešimo santraukai: 
• Struktūra: pranešimo pavadinimas, autorius/-iai, 
pareigos, atstovaujama organizacija, tekstas; 
• Konferencijos pranešimų medžiaga rašoma 
lietuvių arba anglų kalbomis, apimtis - ne mažiau 
1800 spaudos ženklų (iki 1 psl.). 
• Teksto redaktorius „Word“, vienos eilutės 
protarpiu (single), Times New Roman 12 šriftu, 
paraštės – 2,5 cm iš visų pusių; 
• Santraukos pabaigoje nurodomi naudoti 
literatūros šaltiniai. 
 
Dėmesio! Prašome dar kartą patikrinti, ar 
pranešimo santraukos tekstai atitinka keliamus 
formos bei kalbos (stiliaus) reikalavimus, nes jie 
papildomai redaguojami nebus. 

Įvairių mokslo sričių atstovams ir praktikams (psichologams, viešųjų ryšių ir 
reklamos, socialinės politikos, administravimo, valdymo ir kt. specialistams) 

 
KONFERENCIJOS TIKSLAS – inicijuoti diskusiją tarp verslo atstovų bei 
mokslininkų, dirbančių organizacinės (verslo) psichologijos srityje apie produktyvaus 
bendradarbiavimo galimybes bei tikėtinus iššūkius. 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS                                                       VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 
SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETAS                                                     SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 
PSICHOLOGIJOS INSTITUTAS                                                                      BENDROSIOS IR TEORINĖS                                   
                                                        PSICHOLOGIJOS KATEDROS 
 

 IV-oji mokslinė – praktinė konferencija 

"Verslas ir psichologija: (ne)suderinama?" 
 

2013 m. spalio 25 d. 
Vytauto Didžiojo universitetas, S. Daukanto g. 28, Kaunas 

Konferencijos darbo kalbos – lietuvių ir 
anglų. 
 

Santraukos lauksime iki  2013 m. rugsėjo 
30 d. elektroninio pašto adresu: 
vpkonferencija@mruni.eu, nurodant 
l a i š k o  p a s k i r t i e s  l a u k e l y j e 
„VPP_santrauka“. Kartu būtina atsiųsti ir 
dalyvio registracijos anketą. 
 
Konferencijos pranešimų santraukos bus 
publikuojamos specialiame konferencijos 
leidinyje „Verslas ir psichologija: (ne)
suderinama? Konferencijos medžiaga“. 

Psichologijos institutas 
Mykolo Romerio universitetas 
Ateities, 20, Vilnius LT-08303 
Tel.: (+370 5) 2714 620, faksas: (+370 5) 2714 711 
vpkonferencija@mruni.eu 

Bendrosios ir Teorinės psichologijos katedros 
Vytauto Didžiojo universitetas 
K. Donelaičio g. 52, Vilnius LT-44244 
Tel.: (+370 37) 327 824, faksas: (+370 37) 327 824 
bpk@smf.vdu.lt, tpk@smf.vdu.lt 

Konferenciją organizuoja:  


