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Į Viešojo administravimo magistrantūros studijas gali pretenduoti Utenos kolegijos absolventai 

pabaigę 3-4 mėnesių trukmės papildomas studijas arba/ir užskaičius papildomųjų studijų dalykus pagal 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų programą. 

Studijų privalumai:  

 Studijų trukmė: magistrantūra iki 2 metų bei papildomos studijos iki 4 mėnesių (trukmė gali 

trumpėti užskaitant studijuotus dalykus ir taikant neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimą).  

 Patyrę dėstytojai, kurių dauguma turi praktinės patirties viešojo valdymo srityje įvairiose 

institucijose: ministerijose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus organizacijose. 

 Studijų grafikas pritaikytas dirbantiems. 

 Elektroninių (nuotolinių) studijų galimybė. 

 Vieta ir laikas: nuotoliniu būdu ir Utenos kolegijoje (penktadieniais po pietų ir šeštadieniais). 

 Lanksti studijų forma, galimybė studijuoti pagal individualų studijų grafiką. 

Studijų metu rengiami darbo rinkoje konkurencingi specialistai, galintys sėkmingai prisidėti prie 

Lietuvos valstybei kylančių iššūkių: šalies valdymo modernizavimo, sėkmingo viešojo sektoriaus 

projektų vystymo, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo. 

 

Papildomosios studijos 

Studijų sąlygos papildomoms Viešojo administravimo studijoms MRU 2017 m. pavasario ir rudens 

semestrui (rugpjūčio – gruodžio mėn.) renkama viešojo administravimo krypties papildomų studijų 

grupė Utenoje. 

Į viešojo administravimo papildomas studijas gali pretenduoti baigiamojo kurso kolegijos absolventai 

ir asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą. Studijų pradžia – rugpjūčio 20 d.  

Studijos organizuojamos penktadieniais – šeštadieniais Utenos kolegijoje. 

Studijų procesas gali būti vykdomas Moodle aplinkoje. Studijų dalykai  (Viešojo administravimo 

teorijos,  Viešojo sektoriaus strateginis ir projektų valdymas) jau dabar dėstomi Moodle aplinkoje. 

 



Reikalingi dokumentai: 

•  prašymas (pildomas MRU arba Utenoje, pateikus visus reikalingus dokumentus); 

• aukštojo atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalas ir jų kopijos (kopijos 

įteikiamos); 

• dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia 

pavarde (kopijos įteikiamos); 

•  paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija įteikiama) 

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai 
 Stojantieji, stojamąją studijų įmoką (20 Eur) moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas: 
•  AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590; 
•  SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526; 
• DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858. 
Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. 
Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama 
 
Asmenys, baigę kolegijas ir įgiję viešojo administravimo ar kitos krypties profesinį bakalauro laipsnį ir 

turintys ne mažiau kaip vienerių metų  darbo viešajame sektoriuje stažą,  į magistrantūros studijas bus 

priimami be papildomų  studijų. Viešojo administravimo magistro studijos būtų organizuojamos nuo 

2018 m. vasario 1 d. Utenos kolegijoje. 

Papildomų studijų apimtis: Studijų apimtis – 30 kreditų. Priklausomai nuo baigtos studijų programos 

dalis kreditų yra įskaitoma iš kolegijos profesinio bakalauro studijų.  

Studijų turinys:  

 Studijuosite viešojo administravimo teorijas, viešojo sektoriaus strateginį ir projektų valdymą, 

viešosios teisės pagrindus, vadybą, politologiją, žmogiškųjų išteklių vadybą.  

Pastaba. 2 - 3 panašūs pagal turinį, studijuoti kolegijoje dalykai, gali būti užskaitom. 

Suteikiama galimybė:  

 Baigus papildomas studijas išduodamas papildomų studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis 

galimybę pretenduoti stojant į viešojo administravimo krypties magistrantūros studijų 

programą: Viešasis administravimas (Utenoje).  

Papildomųjų studijų trukmė ir kaina:  

 Patraukli studijų kaina – 540 Eur. (Užskaičius du studijų dalykus iš profesinio bakalauro 

programos, studijų kaina sumažėja iki 330 Eur.)  

 Studijų trukmė – 4 mėn., tačiau gali būti  taikomas neformaliai įgytų gebėjimų ir 

kompetencijų pripažinimas, užskaitant studijų dalykus bei kreditus, atsižvelgiant į turimą 

praktinę darbo patirtį ir įgytas kvalifikacijas įvairių viešojo sektoriaus mokymų metu. Baigus 

papildomas viešojo administravimo studijas galima be kliūčių stoti į Viešojo administravimo 

magistro studijas ir pradėti jas vasario 1 dieną. 

Išsamesnė informacija suteikiama:  

UTENOJE  tel. 861069397 Žibutė Kazakevičienė arba el. paštu zibute@utenos-kolegija.lt 

VILNIUJE tel. 861870133 Vainius Smalskys arba el.paštu vainius@mruni.eu  
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