
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 
BENDROJI INFORMACIJA 

 
Vardas: Dalia  

 

Pavardė: Bagdžiūnienė 

Gimimo data ir vieta: 1950-07-17, Vilnius 

Mokslinis vardas, laipsnis: Soc. m. dr., docentė 

Pareigos: Docentė 

Telefonas: + 370 5 2667605 

El. paštas: dalia.bagdziuniene@gmail.com  

Darbo adresas: Universiteto 9/1, 202 kab. 

 

INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ 

 

AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS  (Chronologine tvarka pateikite informaciją apie baigtas studijas iki doktorantūros. Jei 

mokymo institucija yra ne Lietuvoje – nurodykite šalį ir miestą.) 
 

Baigimo data Mokymo institucija Įgyta kvalifikacija 

1968-1973 Sankt Peterburgo (Leningrado) valstybinis 

universitetas (Rusija) 

Psichologė 

 

STUDIJOS DOKTORANTŪROJE (Chronologine tvarka pateikite informaciją apie studijas doktorantūroje. Nurodykite 

pilną disertacijos temą. Jei disertacija rašyta ne lietuvių kalba, nurodykite kalbą.) 
 

Gynimo data Aukštoji mokykla Disertacijos tema Įgytas laipsnis 

1983 m. Sankt Peterburgo 

(Leningrado) 

valstybinis universitetas 

(Rusija) 

Vadovo asmenybės socialinės 

psichologinės charakteristikos (rusų 

kalba). 

Psichologijos mokslų 

kandidato laipsnis/ 

Socialinių mokslų 

daktarės mokslo 

laipsnis nostrifikuotas 

Lietuvoje 1994 m. 

registracijos Nr. 

009917   

 
HABILITACIJA (Nurodykite pilną disertacijos ar habilitacijos temą. Jei darbas rašytas ne lietuvių kalba, nurodykite 

kalbą.) 

 
Gynimo data Aukštoji mokykla Disertacijos (habilitacijos) tema Įgytas laipsnis 

    

 

INFORMACIJA APIE DARBINĘ VEIKLĄ 

 

KARJERA (Chronologine tvarka pateikite informaciją apie darbo karjerą. Nurodykite pilną institucijos pavadinimą ir 

užimamas pareigas. Jei institucija yra ne Lietuvoje, nurodykite šalį ir miestą.) 

 

Data Institucija Pareigos 

1993 – dabar VU Filosofijos fakultetas Klinikinės ir 

organizacinės psichologijos katedra                       

Docentė 

1995 - dabar Vilniaus universitetas Tarptautinio verslo mokykla Docentė 
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1998 – 2005 VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas 

Docentė 

1996 – 2002 Kauno Vytauto Didžiojo universitetas Socialinių 

mokslų fakultetas, psichologijos katedra 

Docentė 

1991 - 1995   Darbo ir socialinių  tyrimų  institutas Vyresnioji  mokslinė bendradarbė 

1982-1991 Lietuvos Mokslų  akademija Ekonomikos institutas Vyresnioji  mokslinė bendradarbė 

1976-1982 Sankt Peterburgo (Leningrado) Valstybinis 

Universitetas Psichologijos fakultetas 

Doktorantė 

1973-1976 Lietuvos Mokslų  akademija Ekonomikos institutas Jaunesnioji mokslinė  

bendradarbė 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA (Chronologine tvarka nurodykite svarbiausius projektus, kuriuose dalyvavote ir (ar) dalyvaujate 

šiuo metu.) 
 

Data Projekto pavadinimas 
Dalyvaujančios 

institucijos 
Asmeninis indėlis 

2012 - 2014 Psichologinis nesaugumas 

darbe: jo raiška ir padariniai 

individui bei organizacijai“ 

LMT finansuojamas 

projektas. 

VU Projekto vadovė 

2012 - 2013 Darbuotojų pilietiškas elgesys 

Lietuvos organizacijose 

motyvacijos dirbti 

problematikos kontekste. 

LMT finansuojamas 

projektas. 

VU Projekto vadovė 

2011 Gabių mokinių atpažinimas: 

psichologinių instrumentų 

standartizavimas ir taikymas“  

VU Vykdytoja, parengta mokymo 

programa “Kūrybiškumo 

laboratorija” 

2006 – 2008 m Psichologinių 

eksperimentinių tyrimų plėtra 

– studijų inovacijų pagrindas. 

VU Vykdytoja: parengtos dvi 

metodinės priemonės: “Tyrimai 

organizacijose” ir “Konfliktai 

organizacijose ir jų valdymas” 

2006-2008 m. Profesinio tinkamumo testų 

vertimas į lietuvių kalbą, jų 

adaptavimas ir 

standartizavimas Lietuvai. 

VU, Darbo rinkos 

mokymo tarnyba 

(DRMT) 

Vykdytoja, intelekto testų 

adaptavimas ir standartizavimas 

Lietuvoje.  

2006 – 2008 m Nacionalinio tapatumo 

išsaugojimas globalizacijos 

sąlygomis: socialinių 

humanitarinių mokslų 

doktorantūros studijų 

programų atnaujinimas ir 

podiplominių studijų modulio 

sukūrimas. 

VU Vykdytoja: parengta 48 val. 

kurso “Konfliktai ir jų valdymas 

organizacinėje aplinkoje 

globalizacijos sąlygomis” 

programa bei medžiaga kurso 

dalyviams. 

 

2005-2007 m.   Švietimo ir mokslo 

ministerijos ir jai pavaldžių 

įstaigų administracinio 

personalo mokymas, siekiant 

padidinti vadybos, užsienio 

kalbų ir kompiuterinio 

raštingumo kompetenciją. 

Kompetencijų ugdymo 

centras 

Vykdytoja: prengtos mokymo 

programos ir pravesti mokymai 

temomis: „Efektyvus 

vadovavimas“ – 16 akad. val.; 

„Darbuotojų veiklos valdymas“ 

– 16 akad.val. 
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2006 m Bedarbių profesinio mokymo 

naudos tyrimas, įvertinant 

profesinio mokymo programų 

vykdymo efektyvumą bei 

praktinio mokymo kokybę. 

Darbo ir socialinių 

tyrimų institutas 

Vykdytoja: tyrimas ir ataskaita  

„Darbo rinkos profesinio 

mokymo ekonominis ir 

socialinis efektyvumas bei 

rekomendacijos profesinio 

mokymo vykdymo efektyvumo 

didinimui bei praktinio mokymo 

kokybės gerinimui”. 

2005 m. Metodikos parengimas 

„Individualaus pokalbio 

(interviu) vedimas su klientu 

pagal jo pasirengimą darbo 

rinkai. 

Darbo ir socialinių 

tyrimų institutas 

Vykdytoja: parengta metodinė 

medžiaga teritorinių darbo biržų 

konsultantams “Individualaus 

pokalbio (interviu) vedimas su 

klientu pagal jo pasirengimą 

darbo rinkai”, apimtis 43 psl., 

60 egz. 

2003 – 2005 m. Įsidarbinimo galimybių 

didinimas: profesijos 

konsultanto rengimas 

Europos Sąjungos plėtros 

kontekste. Leonardo da 

Vinčio programos projektas. 

Lietuvos darbo birža Vykdytoja: tyrimas ir ataskaita 

“Profesijos konsultantų darbo 

užduočių struktūros ir dalykinių 

kompetencijų analizė Lietuvos 

teritorinių darbo biržų ir darbo 

rinkos mokymo tarnybų 

profesijos konsultantų apklausos 

rezultatų pagrindu”; 32 

straipsniai interneto svetainei. 

2003 – 2005 m. Vilniaus universiteto 

įvaizdžio tyrimai ir strategijos 

formavimas.   

VU Vykdytoja: tyrimai ir ataskaitos 

“Vilniaus universiteto vidinis 

įvaizdis”, “Studentų ir jų tėvų 

lūkesčių tyrimas”. 

2003 m. Lietuvos darbo biržos 

personalo darbo kokybės 

gerinimas klientų 

aptarnavimo ir vadovų darbo 

organizavimo srityse.  

Darbo Ir socialinių 

tyrimų institutas 

Vykdytoja: tyrimas ir ataskaita 

“Klientų aptarnavimo kokybės 

gerinimo prielaidų ir etikos 

principų įgyvendinimo analizė 

bei rekomendacijos”. 

2202 – 2003 m. Efektyvių, nukreiptų į šeimą 

ir bendruomenę, tarnybų 

rizikos grupės vaikams 

stiprinimas.  

RUL Vaikų raidos 

centras 

Konsultantė – vykdytoja: 

tyrimas ir ataskaita “Tėvų ir 

specialistų apklausos apie 

paslaugas rizikos grupės 

vaikams teikiamas paslaugas 

rezultatai”. 

2002 m. Lietuvos darbo biržos 

personalo kvalifikacinis 

ugdymas, gerinant klientams 

teikiamų paslaugų kokybę.  

 

Darbo ir socialinių 

tyrimų institutas 

Vykdytoja: tyrimas ir ataskaita  

“Bedarbių anketinės apklausos 

teritorinėse darbo biržose apie etikos 

normų laikymąsi, aptarnaujant 

bedarbius, rezultatai”.  

2001 m. Lietuvos gyventojų ir būstų 

surašymas. 

 

LR Statistikos 

departamentas 

Vykdytoja: parengta medžiaga 

Surašymo darbuotojo 

vadovėliui, skyrius 

„Bendravimas su 

apklausiamaisiais“.  

 

MOKSLINĖS STAŽUOTĖS (Chronologine tvarka nurodykite svarbiausias stažuotes.) 

 

Data Institucija Šalis, miestas 
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1997 m. Aarhus universitetas, Psichologijos institutas 

 

Aarhus, Danija 

1995 m. USIA stažuotės programa "Konfliktai šiuolaikinėje 

visuomenėje ir jų reguliavimo patirtis” 

JAV 

1994 m. Vokietijos  Darbo ir profesijų tyrimų institutas 

 

Vokietija, Niurnbergas 

1993 m. Vokietijos  Darbo ir profesijų tyrimų institutas Vokietija, Niurnbergas 

1993 m. Leuveno Universitetas 

 

Leuvenas, Belgija 

 

KONFERENCIJOS (Chronologine tvarka nurodykite svarbiausias konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus. Jei 

konferencija vyko ne Lietuvoje, nurodykite šalį ir miestą.)  
 

Data Konferencijos pavadinimas  Organizatorius Pranešimas 

2012.05.10-13, 

Klaipėda, Lietuva 

Lietuvos psichologų kongresas 

– 2012 „Mokslas praktikai – 

Praktika mokslui“ 

Lietuvos psichologų 

asociacija, Klaipėdos 

universitetas 

Pilietiškas elgesys 

organizacijoje ir jo vertinimo 

galimybės.  

2011. 05. 25-28, 

The Netherlands 

(Maastricht)  

15th European Congress of 

Work and Organizational 

Psychology 

European Association 

of Work and 

Organizational 

Psychology 

Justice rules as antecedents of 

perceived compensation 

fairness in public and private 

sector. 

2011.07.4-8, 

Istanbul, Turkey 

 

12th European Congress of 

Psychology 

European Federation of 

Psychologist’s 

Associations 

Acquisition of information 

among New Employees in 

Lithuania: The Role of the 

Mentor 

2009.05.13–16, 

Santiago de 

Compostela, 

Ispanija 

14th European Congress of 

Work and Organizational 

Psychology  

European Association 

of Work and 

Organizational 

Psychology 

The Role of Organizational 

Justice in Promotion Decisions 

2008.07. 20-25,  

Berlynas, 

Vokietija.   

 XXIX tarptautinis 

psichologijos kongresas,  2008 

m. liepos 20-25 d., Berlynas, 

Vokietija.   

International Union of 

Psychological Science 

Psychometric properties of 

Lithuanian version of 

Intelligenz Struktur Test 2000-

R. 

2006.06.9 – 11., 

Lundas,  Švedija 

Mental health Services 

Research Challenges for the 

Future. 2006 m. birželio 9 – 

11., Lundas. Švedija.”. 

ENMESH ( European 

Network for Mental 

Health Service 

Evaluation)  

Social integration of people 

with mental disabilities in 

Lithuania: opportunities and 

needs. 

 

MOKSLINIAI INTERESAI (Trumpai apibūdinkite savo mokslinius interesus.) 

 

Tyrimai organizacijose  (asmens – profesinės veiklos,  asmens - grupės bei asmens – organizacijos lygmenyse 

bei santykių kontekste);  konfliktai organizacijose ir jų valdymas; intelekto tyrimai ir vertinimas profesinėje 

veikloje, psichologijos taikymas versle 

 

DARBAS SU STUDENTAIS (Paskaitos, vadovavimas.) 

 

Paskaitos VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedroje: Tyrimai organizacijose, Socialinių tyrimų 

metodai, Socialinė psichologija, Konfliktai organizacijose.  

Paskaitos VU Ekonomikos fakultete: Organizacinė psichologija 

Paskaitos Tarptautinio verslo mokykloje: Verslo psichologija, Psichologija, Organizacinė psichologija, 

Vadovavimo psichologija. 

Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos 
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katedroje bei VU Tarptautinio verslo mokykloje. Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų recenzavimas. 

Vadovavimas Organizacinės psichologijos magistro programos studentų profesinei praktikai. 

Vadovavimas doktorantams. 

 

PASKELBTŲ MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS (Pateikite per paskutinius 5 metus paskelbtų mokslo darbų  

bibliografinius aprašus.) 

 

I.Žukauskaitė, D.Bagdžiūnienė. Informacijos įgijimo skitumai tarp mentorius turėjusių ir jų neturėjusių naujų 

darbuotojų. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiuris , 2012, Nr. 10, p. 9-26.  

J.Lazauskaitė, D.Bagdžiūnienė. Darbuotojų suvokiamo žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų teisingumo 

prielaidos. Tarptautinis verslas: Inovacijos, psichologija ir ekonomika, 2012, Nr, 4,  ISSN 2029-5774. 

I.Žukauskaitė, D.Bagdžiūnienė. Skirtingą darbo patirtį turinčių asmenų socializacijos organizacijoje ypatumai. 

Psichologija, 2008, nr. 37, p. 26-43. ISBN 1392-0359. 

J.Lazauskaitė, D.Bagdžiūnienė. Organizacinio teisingumo vaidmuo paaukštinimo sprendimuose. 

Psichologija. 2008, t. 38. ISSN1392-0359 p. 748-62.  

Amthauer R., Brocke B., Liepmann D, Beauducel A. Intelekto struktūros testas 2000 R. Testo vadovas.  Parengė 

G.Gintilienė, D.Bagdžiūnienė,  K.Dragūnevičius, I.Žukauskaitė. Vilnius: Mintis, 2007, 173 psl. 

Jäger A. O., Althoff K. WILDE intelekto testas (WIT): struktūros diagnostika. Testo vadovas. Parengė 

G.Gintilienė, D.Bagdžiūnienė,  K.Dragūnevičius, I.Žukauskaitė. Vilnius: Mintis, 2007, 121 psl. 

Amthauer, R. PTV Praktinio techninio supratimo testas. Testo vadovas (testavimo ir vertinimo procedūra). 

Parengė G.Gintilienė, D.Bagdžiūnienė,  K.Dragūnevičius, I.Žukauskaitė. Vilnius: Mintis, 2007, 45 psl. 

M.Veniūtė. D.Pūras. D.Bagdžiūnienė. Požiūris į psichikos negalią turinčių žmonių socialinę integraciją 

Lietuvoje. Sveikatos mokslai, ISSN 1392-6373. 2006, Nr.6(16), p.573-581. 

 

PASKELBTŲ MOKYMO METODINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (Pateikite per paskutinius 5 metus parengtų 

mokymo metodinių priemonių bibliografinius aprašus.) 

 

D. Bagdžiūnienė. Tyrimai organizacijose. Praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai. Vilniaus universiteto 

leidykla, 2008. 34 psl. ISBN 978-9955-33-288-6. 

D. Bagdžiūnienė. Konfliktai organizacijose ir jų valdymas. Praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai. Vilniaus 

universiteto leidykla, 2008. 39 psl. ISBN 978-9955-33-309-8. 

 

 

 

UŽSIENIO KALBOS (Nurodykite užsienio kalbų mokėjimo lygį, vertinant žinias penkių balų sistemoje, kur: 5 – 

puikiai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – patenkinamai, 1 – pagrindai.) 

 

 

KITI SVARBŪS FAKTAI IR PASIEKIMAI (Nurodoma ekspertinė veikla (pareigos, narystė, atstovavimas 

(paskyrimai), išrinkimai), lankyti kursai ir seminarai, nepaminėtos stažuotės ir konferencijos, nuopelnai visuomeninėje 

veikloje, narystė visuomeninėse organizacijose, klubuose, labdaringa veikla ar kiti Jums svarbūs faktai.) 

Mokslinis redagavimas 

1. Mokslinis redagavimas: Darbo ir organizacinė psichologija. Red. dr.Nik Chmiel. Poligrafija ir 

informatika, 2005. Leidinio vertimo į lietuvių kalbą mokslinė redaktorė. 479 psl. 

2. Mokslinis redagavimas: David G.Myers. Socialinė psichologija. Poligrafija ir informatika, rengiamas 

leidimas 2007. Leidinio vertimo į lietuvių kalbą mokslinė redaktorė. 660 psl. 

 

Kalba 

Supratimas Kalbėjimas 

Rašymas 
Klausymas Skaitymas 

Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas žodžiu 

Anglų 5 5 3 3 3 

Rusų 5 5 5 5 5 
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Mokslininkų rengimas: 

Vadovavimas I. Žukauskaitės, J.Lazauskaitės – Zabielskės, M.Tvarijonavičiaus – VU Klinikinės ir organizacinės 

psichologijos katedros doktorantų daktaro disertacijoms. 

 

Mokslo populiarinimas: Seminarai ir paskaitos įvairių valstybinių ir verslo organizacijų darbuotojams. 

 

Kita akademinė veikla: 

Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos 

katedroje bei Tarptautinio verslo mokykloje. Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų recenzavimas. 

Žurnalo “Psichologija” redakcijai pateiktų mokslinių straipsnių recenzavimas. 

Dalyvavimas stojamųjų egzaminų į doktorantūrą psichologijos krypties komisijos darbe – nuo 2003 m.   

Organizacinės psichologijos magistro studijų programos komiteto pirmininkė nuo 2005 m.  

Dalyvavimas VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos magistrantūros programų magistro darbų gynimo 

komisijoje, Tarptautinio verslo mokyklos  magistro darbų gynimo komisijoje. 

Jaunųjų  mokslininkų psichologų konferencijų 2004, 2005, 2006, 2007 metais mokslo komiteto narė. 

Lietuvos psichologų sąjungos narė. 

Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos narė (European Association of Work and 

Organizational Psychology) 

Lietuvos psichologų sąjungos ir VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros mokslinės konferencijos 

“Psichologas organizacijoje” organizacinio komiteto narė. 2011, 2012 metais. 
 

 


