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Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 2005 m.
Lektorė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Paskaitų (“Jutimai ir suvokimas”, “Emocijos ir motyvacija”, “Karjeros vystymo psichologija”, “Darbo
motyvacija”, “Kriminalinio elgesio psichologija”) dėstymas lietuvių ir anglų kalbomis, mokslinė veikla,
studijų kokybės vertinimas ir kontrolė, projekų paraiškų rengimas ir projektų vykdymas, konferencijų ir
seminarų organizavimas, konsultavimas karjeros planavimo klausimais, ekspertinė veikla.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Psichologijos institutas,
Mykolo Romerio universitetas, Ateities 20, Vilnius LT-08303
Tel.: (+370 52) 714 620

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Viešoji Įstaiga

Nuo 2015 m.
Mokslo darbuotoja

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Mokslinių tyrimų įgyvendinimas, mokslinių publikacijų rengimas.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius LT-01513

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Viešoji Įstaiga
2016 m. – 2017 m.
Mokymų vadovė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Grupinių užsiėmimų karjeros planavimo klausimais ir temomis vedimas, psichologinis bedarbių
jaunuolių konsultavimas.

Darbovietės pavadinimas ir adresas

UAB “Lietuvis”,
K.Donelaičio g. 79-11, Kaunas LT-44249
Tel.: (+370 37) 206839

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka

UAB
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Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Datos
Kvalifikacija

Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinį
arba tarptautinę klasifikaciją

2007 m. – 2012 m.
Psichologijos daktaro laipsnis (dieninės studijos)
Teisės pažeidėjų keliamos rizikos įvertinimas ir korekcija
disertacijos tema: “Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu
nusikalstamumu, analizė“
Mykolo Romerio universitetas, Ateities 20, Vilnius LT-08303

2003 m. – 2005 m.
Teisės psichologijos magistras (dieninės studijos)
Magistro baigiamojo darbo tema: „Kognityvinių procesų sąsajos su teisėtvarkos
darbuotojų profesine veikla“
Asocialios asmenybės įvertinimas, Kognityvinė psichoterapija, Kriminalinio elgesio psichologija,
Krizių ir traumų psichologija, Motyvacijos ir emocijų psichologija,Tarpininkavimas konfliktų sprendime
Psichologinio konsultavimo praktikumas
Mykolo Romerio universitetas, Ateities 20, Vilnius LT-08303
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Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių

Kita kalba(-os)
Supratimas

Įsivertinimas
Europos lygmuo*

Klausymas

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų

C2

C2

C2

C2

C2

Rusų

C2

C2

C1

C2

B1

Italų

A2

A2

A2

A2

A2

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Ekspertinė veikla

Projektai
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Nuo 2012 m. – 2016 m. COST programos Nr. IS1106 IS1106 “Teisės pažeidėjų priežiūra Europoje”
(angl. „Offender Suprevision in Europe“) ekspertė ir atstovė nuo Lietuvos.
2017 m. – 2020 m. projekto “Delinkventiškų paauglių egesio prognozavimas remiantis rizikos ir
apsauginių veiksnių įvertinimu“ (S-MIP-17-112) darbo grupės narė ir vykdytoja.
2015 m. - 2017 m. projekto “Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir
kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos” (MIP-004/2015/LSS-250000-1031) darbo grupės narė ir
vykdytoja.
Nuo 2013 m. - 2014 m. Jungtinės “Darbo ir organizacinės” (angl. Joint Work and Organizational
master program) magistro programos su Talino Technikos universitetu rengimo darbo grupės narė.
2009 m. – 2011 m. „ES vaikai internete II“,„ES vaikai internete III“ – projekto Lietuvos darbo grupės
narė.
2007 m. – 2011 m. „Didžiojoje Britanijoje sukurtos teisės pažeidėjų įvertinimo metodikos OASys
(OASys) adaptavimas“ (užsakovas - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos) – projekto vykdytoja ir koordinatorė.
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Organizaciniai, socialiniai
gebėjimai, kompetencijos, narystės

Mokslinės publikacijos

Nuo 2018 m. Taikomosios kriminalinės psichologijos magistro programos vadovė.
2018 m. rugpjūčio 28 - 31 dienomis Vilniuje įvykusios 15-tos IATSO (angl. The International
Association for the Treatment of Sexual Offenders) konferencijos organizacinio komiteto narė.
2016 – 2017 m. Lietuvos psichologų kongreso tema “Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje”
vyksiančio 2017 m. gegužės mėn. 11 - 13 dienomis organizacinio komiteto narė.
Nuo 2014 m. Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Pscihologijos instituto
Studijų programų komiteto narė.
2015 m. – 2016 m. Mykolo Romerio universiteto fakulteto tarybos narė.
2014 m. - 2015 m. Teisės psichologijos magistro programos vadovė ir kuratorė.
2008 m. - 2014 m. “Karjeros planavimo akademijos” įkūrėja ir darbo grupės narė.
2010 m. - 2012 m. Tarptautinių Teisės psichologijos konferencijų organizacinio komiteto narė 2011 m.
teisės konferencijos “New challenges in Legal Psychology: theory and practice”, o 2012 m. – “Legal
Psychology: science and applications” organizacinio komiteto narė.
2010 m. – 2013 m. Europos psichologijos ir teisės asociacijos studentų draugijos narė (angl. EAPL).
2009 m. – 2011 m. Europos raidos psichologijos asociacijos (angl. ESDP) Jaunojo mokslininko
asociacijos (angl. Early Researchers Union) prezidentė.
Nuo 2009 m. – 2010 m. Tarptautinės Šiaurės – Pabaltijo kraštų psichologijos tinklo doktorantų
mokyklos (angl. Nordic – Baltic) studentų atstovė.
2008 m. – 2010 m. 12-tos Europos Paauglystės tyrimų asociacijos konferencijos (angl. The 12 th
Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, EARA), vykusios
2010 m. gegužės 12 – 15 d. Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, organizacinio komiteto narė.
2008 m. – 2009 m. 14 – tos Europos raidos psichologijos konferencijos (angl. 14th European
Conference on Developmental Psychology) vykusios 2009 m. rugpjūčio 18 – 22 d. Mykolo Romerio
Universitete, Vilniuje, organizacinio komiteto narė.
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
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Laurinaitytė, I., Laurinavičius, A., Ustinavičiūtė, L., Wygant, D. B., & Sellbom, M. (2017, June
29). Utility of the MMPI-2 Restructured Form (MMPI-2-RF) in a Sample of Lithuanian Male
Offenders.
Law
and
Human
Behavior.
Advance
online
publication.
http://dx.doi.org/10.1037/lhb0000254
Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., Ustinavičiūtė, L. Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir
smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos : kolektyvinė monografija. / Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 2017..
The enforcement of offender supervision in Europe: understanding breach processes/ edited by
Miranda M. Boone and Niamh Maguire, London; New York: Routledge: Taylor & Francis
Group, 2018. (authors: Laurinavičius, A., Ustinavičiūtė, L. (2017). Breach of community
punishment in Lithuania).
Pečiulytė, E., Ustinavičiūtė, L., Norvilė, N. (2014) Tėvų dalyvavimo ir moksleivių profesinio
apsisprendimo saviveiksmingumo sąsajos // Socialinis darbas: mokslo darbai = Social work:
academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
ISSN 2029-2775. 2014, Nr. 13(1), p. 110–122.
Laurinavičius, A., Žukauskienė, R., & Ustinavičiūtė, L. (2012). Explaining vulnerability to risk
and harm. In Sonia Livingstone, Lesile Haddon and Anke Görzig (Eds.). Children, risk and
safety online : research and policy challenges in comparative perspective (pp. 297-308).
Bristol: Policy Press. [ISBN 9781847428820].
Ustinaviciute, Laura; Katkoniene, Agata; Zemaitaityte, Irena. Veiksniai, susiję su sėkmingu
karjeros planavimu ir profesijos pasirinkimu paauglystėje // Socialinis darbas: mokslo darbai
= Social work: academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio
universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 169–180.
Ustinavičiūtė L., Laurinavičius A., Žukauskienė R., Bandzevičienė. Kriminogeninių rizikos
veiksnių palyginimas skirtingose lietuvos teisės pažeidėjų grupėse. Socialinių mokslų
studijos, mokslo darbai (2010).
Česnienė I., Ustinavičiūtė L. Re-offending Risk of Lithuanian Parolees. R. Žukauskienė (Ed.)
Proceedings of the XIV European Conference on Developmental Psychology. Bologna:
Medimond, 2010. P. 417 – 421 psl.
Ustinavičiūtė L., Žukauskienė R., Laurinavičius A. Lietuvos nuteistųjų pakartotinio
nusikalstamumo rizikos veiksniai: Oasys metodikos diskriminantinio validumo analizė.
Socialinių mokslų studijos, mokslo darbai (2009). Nr. 4(4), p. 339-357, ISSN 2029-2236.
Ustinavičiūtė L., Žukauskienė R., Laurinavičius A. Lietuvos teisės pažeidėjų pakartotinio
teistumo rizikos įvertinimas naudojant Oasys metodiką: pilotinio tyrimo rezultatai, - IV
Pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Lietuvos Psichologų sąjunga, Vilniaus
universitetas, Vilnius, 2009, p. 180-182, ISBN 978-9955-422-53-2.
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Pranešimai moksliniuose
seminaruose ir konferencijose
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• Laura Ustinavičiūtė, Natalija Norvilė, Vida Usnienė, Giedrė Matusevičiūtė. Atidėliojimo,
perfekcionizmo ir sunkumų renkantis profesiją sąsajos paauglių imtyje = The Relationship
Between Procrastination, Perfectionism, Career Decision – Making Difficulties Among
Adolescents // Lietuvos psichologų kongresas "Psichologija vakar, šiandien, rytoj”: 2018 m.
gegužės 17-19 d., Klaipėdos universitetas, Klaipėda: kongreso pranešimų santraukos. ISBN
978-9955-18-988-6. p. 70. Pateiktas pranešimas buvo išrinktas geriausiu žodiniu pranešimu.
• Ustinavičiūtė, Laura; Čėsnienė, Ilona; Laurinavičius, Alfredas. Už smurtinius nusikaltimus
teistų vyrų ir moterų psichopatijos bei kriminalinio elgesio rizikos sąsajos = The relationship
between psychopathy and criminal risk among violent male and female offenders // Lietuvos
psichologų kongresas "Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje" : 2017 m. gegužės 11-13
d., Mykolo Romerio universitetas, Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Mykolo
Romerio universitetas, 2017. ISBN 9786099560830. p. 51-52. [M.kr.: 06S] pateiktas
pranešimas buvo išrinktas geriausiu stendiniu pranešimu.
• Ustinavičiūtė L., Laurinavičius A., Česnienė I. Žodinis pranešimas tema: „Testing construct
validity of criminal assessment tool OASys scales using MMPI-2“. Česnienė I., Laurinavičius
A., Ustinavičiūtė L. Posteris tema: „A comparison of the MMPI-2 clinical, content and
supplementary scales of Lithuanian violent and nonviolent offenders“. 2016 06 24 – 29: 31
Tarptautinis psichologijos kongresas (angl. International Congress of Psychology. ICP2016:
Diversity) (Jokohama, Japonija) http://www.icp2016.jp/.
• Ustinavičiūtė L., Laurinavičius A., Žukauskienė R. „Pakartotinio nusikalstamumo vertinimas
naudojant OASys metodiką: prognostinio validumo tyrimas Lietuvos nuteistųjų imtyje“
Mokslas praktikai – praktika mokslui. Lietuvos psichologų kongresas – 2012, Klaipėda.
ISBN978-9955-83947-7.
• Ustinavičiūtė L., Žukauskienė R., Laurinavičius A. „Lietuvos teisės pažeidėjų recidyvinių
rizikos veiksnių analizė“ (angl. „Risk factor analysis of recidivism in Lithuanian Offender
Sample“), 19 – oji EAPL (angl. European Association of Psychology and Law)
konferencija, Sorrentas (Italija), 2009 m. rugsėjo mėn. 1-6 d.
• Ustinavičiūtė L., Žukauskienė R., „Sunkius ir nesunkius teisės pažeidimus įvykdžiusių
Lietuvos teisės pažeidėjų dinaminių ir statinių rizikos veiksnių analizė ir palyginimas: pilotinis
tyrimas“ (angl.„Dynamic and static risk factor analysis and comparison of violent and non
violent offenders groups in lithuanian sample (pilot study)“). Šiaurės – Pabaltijo kraštų
psichologijos tinklo doktorantų mokyklos (angl. „Nordic – Baltic“) ketvirta kasmetinė
tarptautinė konferencija, Helsinkio universitetas (Suomija), 2009 m. rugpjūčio mėn. 24-26 d.
• Ustinavičiūtė L., Žukauskienė R., Alfredas Laurinavičius. „Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos
veiksnių analizė“ (angl. „Risk factor analysis in Lithuanian offender sample“), 14-oji Europos
raidos psichologijos konferencija (angl. 14 th European Conference on Developmental
Psychology), Mykolo Romerio Universitetas (Lietuva), 2009 m. rugpjūčio mėn. 18-22 d.
• Erentaitė R., Ustinavičiūtė L., Rita Žukauskienė. „Aukos ir priekabiautojai elektroninėje
erdvėje: ar lyties tapatumas turi reikšmės?“ (angl. „Victims and bulies in cyber space: Does
gender identity play a role?“), 14-oji Europos raidos psichologijos konferencija (angl. 14 th
European Conference on Developmental Psychology), MRU (Lietuva), 2009 m. Rugpjūčio
mėn. 18-22 d.
• Ustinavičiūtė L., Rita Žukauskienė, Alfredas Laurinavičius. „Lietuvos longitudinio tyrimo
programa“ (angl. „Lithuanian longitudinal research program“). UPSIDE tinklo praktinis
seminaras „Etiniai klausimai longitudiniuose tyrimuose“, (Švedija), 2009 m. gegužės mėn. 2225 d.
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Stažuotės ir kvalifikacijos kėlimas:

Mokymai

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)
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2018 08 28 – 31: dalyvavimas 15-toje IATSO (angl. The International Association for the Treatment of
Sexual Offenders) konferencijoje (Vilnius, Lietuva). Konferencijos tema „Sėkmingo gydymo ir darbo su
seksualinius nusikaltimus padariusiais nusikaltėliais įgyvendinimas: kas padeda ir kas trukdo?” (angl.
"Successfully Implementing Sexual Offender Treatment and Management: What is Helping and what is
Hindering?").
2018 05 17 - 19, 2017 05 11 – 13: dalyvavimas Lietuvos psichologų kongresuose.
2016 06 24 – 29: dalyvavimas 31 Tarptautiniame Psichologijos Kongrese (angl. International Congress
of Psychology. ICP2016: Diversity) (Jokohama, Japonija).
2016 07 10 – 14: dalyvavimas 24 ISSBD konferencijoje (angl. The 24th Biennial Meeting of the
International Society for the Study of Behavioural Development) (Vilnius, Lietuva).
2016 03 10 - 11: dalyvavimas COST tinklo “Teisės pažeidėjų priežiūra Europoje” (ang.„Offender
Supervision in Europe“) (Bruselyje, Belgijoje) baigiamojoje konferencijoje.
2015 09 15: dalyvavimas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos
organizuotoje konferencijoje – diskusijoje tema „Probacijos veiklos efektyvumas ir jos vertinimo
kriterijai“.
2014 m. sausio 18 d. 13.00 val. dalyvavimas Inovatyvių mokymo metodų kursuose tema "Mokslinės
veiklos organizavimas universitete".
2013 m. balandžio - birželio mėnesiais dalyvauta Studijų kokybės ir Inovatyvių mokymo metodų,
Užsienio kalbos (anglų) mokymuose pagal projektą Nr.VP1 – 2.2 – ŠMM – 07 – K – 02 – 085) - 60
akademinių val.
2012 m. lapkričio 17 d. dalyvavimas Jo Chilvers, Nepriklausomos baudžiamosios teisės patarėjos ir
ekspertės (Jungtinė Karalystė) praktiniame seminare tema “Atvejo valdymas: Europos perspektyva”
(angl. Case Management In Europe), Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.
2010 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. Erasmus (Placement) praktika Romos La Sapienza Universitete
Psichologijos fakultete II.
2009 m. gegužės 22 – 25 d. UPSIDE tinklo praktinis seminaras „Etiniai klausimai longitudiniuose
tyrimuose“ (angl. „Lithuanian longitudinal research program“) Švedija.
2009 m. gegužės 20 – 22 d. „Mplius statistinės programos taikymas II“ (ang. „Mplus II course: Mixture
modeling“) mokymo kursai, Švedija.
2009 m. vasario 5 – 6 d. Psichologijos praktinis seminaras „Muzika, Emocijos ir smegenų
plastiškumas“ (ang. „The Music, Emotion and Brain Plasticity“), Helsinkio universitetas (Suomija).
2008 m. lapkričio 1 - 5 d. Orebro universiteto (Švedija) taikomosios statistikos kursas “Struktūrinių
lygčių modeliavimas” (angl. „Structural equasion modelling“).
2008 m. rugpjčio 2 – 6 d. Dalyvavimas Europos raidos psichologijos asociacijos organizuotoje
vasaros mokykloje tema “Immigracija ir raida: konceptualių ir metodologinių klausymų nagrinėjimas”
Syros sala, Graikija.
2008 m. birželio 11 – 15 d. „UPSIDE praktinis seminaras: priežastingumas ir mokslinių idėjų bei
duomenų suderinimas“ Thorndheimas, Švedija. Skaitytas pranešimas tema „Recydivizmo dinaminiai
rizikos veiksniai“.
Nuo 2006 m. vedami mokymai temomis: “Stresas ir jo įveikos būdai”, “Profesinis orientavimas”,
“Konfliktai ir jų sprendimas”, “Įpročių formavimas”, “Emocijų pažinimas ir valdymas”, ”Metinis
pokalbis”, “Pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo metodikos OASys taikymo ypatumai”.
Darbas su duomenų bazėmis, statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas
Darbo su Microsoft Office programomis (Word, Exel, PowerPoint) gebėjimai
Darbo su SPSS, MPLUS (pagrindai), AMOS (pagrindai) gebėjimai
B karegorija nuo 2002 m.
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