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Mielas Skaitytojau,
Ar galima šiuo metu apie ką nors kitą galvoti, jeigu ne apie atostogas?
Ne, ne, ne!!!
Kiek iki jų liko? Gal 22 dienos? O gal keli neužbaigti darbai?
Bet kuriuo atveju tas laukimas, bent jau man, yra labai smagus – dirbi ir lauki tos
„dovanos“...
O kas yra vasara? Pirmųjų braškių saldus kvapas
Gaivus lietus saulėtą dieną
Šnarantis pajūrio smėlis po basomis kojomis
Sodrus medaus kvapas...

Linkiu pasidžiaugti kiekviena
trumpos vasaros akimirka 
Dalia
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MŪSŲ KALENDORIUS
BIRŽELIS/LIEPA/RUGPJŪTIS
06.20

06.22

Informatikos ir skaitmeninio turinio (jungtinė studijų programa anglų k. su Dongseo
universitetu, P. Korėja) antro kurso studentams bus įteikti diplomai, patvirtinantys
2-jų metų studijas Mykolo Romerio universitete Verslo ir medijų mokykloje.
Likusius dvejus studijų metus Informatikos ir skaitmeninio turinio programos
studentai semsis žinių Pietų Korėjoje, Dongseo universitete. Diplomų įteikimo
ceremonijos vieta ir laikas bus tikslinami.
Birželio 22 d. 14 val. I-414 aud. vyks iškilminga diplomų teikimo ceremonija
Verslo ir medijų mokyklos bakalauro ir magistrantūros studijų absolventams.
Maloniai kviečiame dalyvauti!

Organizuojama trečia vasaros mokykla "Science and art of communication" prie
kurios kviečiami prisidėti kolegos. Daugiau informacijos Jums gali pateikti doc. dr.
G. Žemaitaitienė.

06.27-07.03
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08.24-08.26

2016 m. rugpjūčio 24-26 d. MRU Verslo ir medijų mokykloje (BMS) vyks
Business Systems Laboratory simpoziumas - "Governing Business Systems:
Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice "
Konferencijos mokslinio komiteto pirmininko pavaduotoja prof. dr. Aelita
Skaržauskienė

KITI ĮVYKIAI
Universiteto bendruomenės susitikimas su rektoriumi Algirdu
Monkevičiumi
06.09
VISUS universiteto bendruomenės narius birželio 9 dieną, ketvirtadienį, 15 val.
kviečiame Rotondinėje salėje susitikti su rektoriumi doc. dr. Algirdu Monkevičiumi.
Rektorius aptars universiteto aktualijas ir atsakys į bendruomenei rūpimus
klausimus.

Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje eksponuojama Vilniaus miesto Dailės
mokytojų asociacijos narių fotografijos ir tapybos darbų paroda. Julijos Danguolės
Kaunienės, Danutės Kibickienės ir Rimanto Kisielio darbai.
Gegužėrugsėjis
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Maloniai kviečiame apsilankyti!

ATGARSIAI

Prof. dr. Darius Šttilis gegužės 31 d. vedė seminarą įmonių bei institucijų atstovams. Seminaro
tema: Kibernetinio saugumo naujausi teisės aktai, reikalavimai, aktualijos ir tendencijos.
http://www.ziniuera.lt/index.php?id=254
Seminaro metu buvo užsiminta ir apie MRU vykdomą studijų programą Kibernetinio saugumo
valdymas, kuri ali būti aktuali kibernetinio saugumo srityje dirbantiems ar šia sritimi
besidomintiems asmenims.
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BMS BIBLIOTEKA

Dar viena knyga mūsų besipildančioje bibliotekoje – prof.
dr. Gintaro Černiaus
„Įmonės finansų valdymo
pagrindai“.
Vadovėlyje „Įmonės finansų valdymo pagrindai“ išsamiai
išnagrinėti verslo įmonių finansų valdymo teoriniai ir
praktiniai pagrindai. Kiekvienas įmonės finansininkas,
vadovas, o taip pat ir savininkas turėtų gerai suvokti
dvejybinio įrašo pagrindu suformuotą įmonės finansinį modelį
ir gebėti jį taikyti praktiškai valdant įmonės finansus.
Vadovėlis skirtas studentams, studijuojantiems finansų
valdymą, įmonių vadovams ir įmonių savininkams,
siekiantiems ne tik suvokti įmonių finansinio valdymo
pagrindus, bet ir juos pritaikyti praktikoje.

ŽINUTĖS DĖSTYTOJAMS

Studentai jau gali pateikti savo kursinius darbus dėstytojams per savo studijų knygeles. Jiems reikia
pasirinkti „Kursinių pasirinkimas“ ir ten analogiškai kaip ir Bakalauro baigiamasis darbas (BBD)
arba Magistro baigiamasis darbas (MBD) jie gali parašyti dėstytojui komentarą ir/arba įkelti savo
kursinį darbą. Dokumento formai galioja tokios pačios sąlygos kaip ir baigiamiesiems darbams:
jeigu kursinis darbas tik derinamas, tai į sistemą geriau kelti *doc, jeigu kursinio darbo yra galutinis
variantas, tai *pdf, nes *pdf formato dokumentus dėstytojai galės išsiųsti plagiato patikrai.
Dokumento dydis nėra svarbus.
Dėstytojai studentų kursinius darbus gali matyti ten pat, kur ir kitus studentų baigiamuosius
darbus.
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Gerbiami dėstytojai,
susitikimo su Komunikacijos ir kūrybinių industrijų studentais metu, pačių studentų
prašymu nutarta sudaryti Komunikacijos srities knygų, leidinių sąrašą, kuriuo studentai
galėtų pasinaudoti ruošdamiesi užsiėmimams ir savo būsimai profesijai.
Dėl to maloniai prašytume siūlyti šia tema literatūrą, kurios sąrašas bus patalpintas BMS
puslapyje ir išplatintas studentams. Sąrašu sėkmingai naudosis ne tik studentai, bet ir tie,
kurie domisi Komunikacijos mokslu.
Iš anksto dėkojame!
Nuo birželio 1 iki birželio 30 dienos MRU suteikta laikina prieiga prie MarketLine Advantage
duomenų bazės. Ši duomenų bazė skirta tiems, kuriuos domina įvairių pasaulio šalių ekonominė /
demografinė informacija; įvairių organizacijų bei pramonės šakų finansinė apžvalga. Šioje
duomenų bazėje pateikiamos ekonominių bei politinių rodiklių analizės, profesionalūs ekonominių
naujienų komentarai, įvairių organizacijų įvairiaaspektės analizės. Norėčiau paprašyti informuoti
apie šia duomenų bazę tuos universiteto bendruomenės narius, kuriems ši duomenų bazė būtų
aktuali. Duomenų bazės nuoroda: http://advantage.marketline.com/. Daugiau informacijos apie
MRU
testuojamas
/
prenumeruojamas
duomenų
bazes
galite
rasti
čia:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/db_bandomajam_laikotarpiui/.

MRU BIBLIOTEKA INFORMUOJA, KAD...
Nuo birželio 15 d. bus nutraukta prieiga prie Thomson Reuters duomenų bazių: Web of Science,
Conference Proceedings Citation Index, Journal Citation Reports.
Thomson Reuters (per eMoDB.LT2 projektą) prenumeravo VU ir KTU, kitų Lietuvos institucijų
mokslininkai taip pat galėjo naudotis šiomis duomenų bazėmis, nes duomenys reikalingi mokslo
vertinimui.

Gerbiami dėstytojai,
Artėjant egzaminų sesijai, kreipiamės į Jus ir prašome priminti Jūsų studentams, kad būtinai užpildytų
trumpus klausimynus apie Jūsų dėstytą dalyką, t. y. suteiktų grįžtamąjį ryšį ir taip prisidėtų prie studijų
kokybės vertinimo ir tobulinimo universitete.
Po kiekvieno semestro egzaminų, studentų prašoma įvertinti kiekvieną jų studijuotą dalyką, užpildant
trumpą klausimyną, patalpintą kiekvieno studento elektroninėje knygelėje. Semestro egzaminų sesijos
pabaigoje, studentų apklausų duomenys elektroniniu paštu yra pateikiami kiekvienam dėstytojui apie jo
dėstyto dalyko ar dalykų įvertinimą studentų požiūriu.
Vertinimo rezultatus (ataskaitas) apie Jūsų dėstomų dalykų įvertinimą galite matyti prisijungę adresu:
http://apklausa.mruni.eu/. Vartotojo vardas ir slaptažodis yra tokie pat kaip jungiantis prie kompiuterio ar
elektroninio pašto.
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Jeigu dalykas buvo dėstytas lietuvių kalba, vertinimo rezultatus matysite pasirinkę anketą:
Klausimynas apie studijų dalyko dėstymo kokybę -Mano ataskaitos.
Jeigu dalykas buvo dėstytas anglų kalba, vertinimo rezultatus matysite pasirinkę anketas
Questionnaire regarding the quality of teaching the subject ir Questionnaire on the quality of
teaching of the study subject for students arriving under Erasmus or other student mobility
programmes -Mano ataskaitos.

Šis grįžtamasis ryšys iš studentų yra reikšmingas tobulinant studijų turinį ir procesą, naudojamas
akredituojant studijų programas ir universitetą. Tad maloniai prašome paskutinio Jūsų susitikimo su
nuolatinių ir ištęstinių studijų taip pat ir Erasmus studentais metu, skirti kelias minutes ir paprašyti studentų
po egzamino savo elektroninėje studijų knygelėje suteikti grįžtamąjį ryšį apie šį semestrą Jūsų dėstytą
studijų dalyką (dalykus). Prašytume užtikrinti studentus, jog elektroninėje sistemoje apklausos yra
anoniminės ir studentai gali jaustis saugiai.
Iš anksto dėkojame už Jūsų indėlį į universiteto studijų kokybės kultūros plėtotę ir tikimės, jog tai prisidės
prie studentų įsitraukimo į vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą augimo.
(Informacija/prašymas gautas iš Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovės Dr. Ingos
Juknytės -Petreikienės)
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