
 
 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETO 

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS UTENOJE 

 

Kviečiame kolegijų paskutinio kurso studentus ir absolventus studijuoti MRU Viešojo valdymo ir 

verslo fakulteto magistrantūros studijose UTENOJE! 

 

Kolegijų absolventai gali stoti į daugelį Viešojo valdymo ir verslo fakultete vykdomų magistrantūros 

programų studijas, pabaigę papildomąsias Viešojo administravimo ir verslo krypties studijas. Į šias 

studijas gali pretenduoti baigiamojo kurso kolegijos studentai ir asmenys, įgiję bet kurios studijų 

krypties profesinį bakalaurą. 

 

Kodėl verta rinktis papildomąsias studijas: 

 

• Patraukli studijų kaina. Šių papildomųjų studijų kaina 360 Eur (12 kreditų). 

• Lankstus studijų grafikas. Paskaitos Utenoje organizuojamos nuotoliniu būdu. 

• Pasikeitė karjeros planai? Nepriklausomai nuo to, kokios krypties studijas baigėte, galite pretenduoti 

i Jūsų pasirinktos krypties magistrantūros studijas. 

• Po viešojo administravimo ir verslo krypties (viešojo administravimo pakraipos) papildomų studijų 

galėsite spalio mėn. prisijungti prie Viešojo administravimo magistrantūros studijų Utenoje. 

 

Papildomų studijų organizavimas: 

 

• Dokumentai pateikiami: pagrindinis 06.07 - 07.01., papildomas priėmimas 07.11 - 07.15. 

• Papildomosios studijos organizuojamos nuo 2022 m. rugpjūčio vidurio iki rugsėjo mėnesio 

pabaigos.  

• Užsiėmimai negalintiems atvykti transliuojami realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį. 

• Papildomųjų studijų metu Jūs turėsite klausytojo statusą.  

• Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas. 

 

Kolegijos absolventams, turintiems ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą viešajame sektoriuje ir 

pretenduojantiems į viešojo administravimo magistrantūros studijas organizuojamas motyvacinis 



pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu, įvertinus motyvaciją studijuoti ir kompetencijas įgytas 

viešajame sektoriuje, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į viešojo administravimo 

magistrantūros studijas be papildomųjų studijų. 

 

Stojant reikalingi dokumentai:  

 

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

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

įteikiamos);  

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

• stojamoji studijų įmoka. 

 

Stojantieji, stojamąją studijų įmoką (25 Eur) moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:  

• AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;  

• SEB banke Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;  

Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas 

(Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama). 

 

Dokumentus galite teikti: 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. +370 68723922, telefonu ar 

elektroniniu paštu (zibute.kazakeviciene@gmail.com), suderinus laiką.  

 

Išsamesnė informacija UTENOJE: 

Žibutė Kazakevičienė tel. 8 68723922, el. p.: zibute.kazakeviciene@gmail.com 

 

Dėl studijų: Raimonda Urbietienė tel. 8 659 75466 , el. p.:  raimonda@mruni.eu 
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