2014-2015 m. PASKAITOS
Nuo vasario mėn. Mykolo Romerio universiteto Jaunojo politiko akademijoje (JPA) startuoja
naujas paskaitų ir susitikimų modulis - moksleiviams, studentams, dėstytojams ir Universiteto
svečiams, skirtas savivaldybių rinkimų ir savivaldos dimensijoms aptarti.
Artėjantį šeštadienį, t. y. vasario 7 d. 11 val. pirmąjį susitikimą pradės visuomenės veikėjas,
nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip "Algojimas", "Kurk Lietuvai", "Gelbėkit vaikus" steigėjas
ir valdybos narys, vienas iš pilietinio judėjimo, siekiančio skaidrios viešosios politikos - „Baltosios
pirštinės" ir jaunimo įsitraukimo į politiką projekto „Įkalbėk“ www.ikalbek.lt iniciatorių - Tadas
Langaitis,
kuris
JPA
kalbės
apie
jaunimo
įsitraukimo
į
politiką
būdus.
Antrąją paskaitą,12 val., pratęs Miroslavas Monkevičius - Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos
sekretorius, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) vicepirmininkas, buvęs Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas, inicijavęs tokias jaunimo įsitraukimo į politiką ir
visuomeninę veiklą skatinančias iniciatyvas kaip "Man ne dzin" ar "Misija Sibiras".
Svečias JPA kalbės apie „šaltą dušą“ jauniems politikams.
Abi vasario 7 d. Jaunojo politiko akademijos paskaitos vyks Mykolo Romerio universitete, Ateities
g. 20, I-311 aud. Daugiau apie renginį čia: https://www.facebook.com/events/1018897818127060/
Primename, kad visos JPA paskaitos yra viešos, todėl jose gali dalyvauti visi susidomėję JPA
pristatomomis ir dėstomomis temomis. Visiems JPA dalyviams bus įteikti tai patvirtinantys
pažymėjimai.
Sekančios JPA paskaitos numatomos 2015 m. vasario 21 d., kovo 7 d. ir kovo 21 d.
2015 d. vasario 21 d. Jaunojo politiko akademijoje apie jaunimo įsitraukimą ir dalyvavimą politikoje
diskutuos kandidatai į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, pirmą kartą dalyvaujantys rinkimuose:
Benas Cechanavičius (Darbo partija), Rasa Jaškevičienė (Lietuvos laisvės sąjunga), Vytautas
Keršanskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Rima Pielikytė (Lietuvos
socialdemokratų partija) ir Ieva Sadauskaitė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis).
2015 m. kovo 7 d. pakviesime aptarti rinkimų eigą ir rezultatus su politikos apžvalgininku doc. dr.
Vytautu Dumbliausku ir savivaldos ekspertu prof. dr. Algirdu Astrausku.
2015 m. kovo 21 d. pakviesime JPA bičiulius susitikti su laimėjusiais ir pralaimėjusiais rinkimus.
Jaunojo politiko akademija (JPA) tai - MRU akademinė ir pilietinė iniciatyva, skirta norintiems gilinti
ir plėtoti politikos mokslų teorines bei praktines žinias, intelektualinė platforma – patirties mainams.
JPA tikslai - skatinti jaunimą domėtis politika ir joje dalyvauti; lavinti žinias apie valstybę, valdžią
ir politikos formavimą; ugdyti jaunimo kritinį bei analitinį mąstymo būdą; sudaryti galimybes
tiesiogiai bendrauti su politikais ir politikos srities ekspertais.

Aktualią informaciją apie Jaunojo politiko akademiją kviečiame sekti jos profilyje Facebook‘e:
https://www.facebook.com/JPAkademija
Kviečiame pasimatyti JPA!:)

2013-2014 m. PASKAITOS


2014 m. balandžio 12 d. Jaunojo politiko akademijoje paskaitą tema "Europos Parlamentas
ir rinkimai iš arčiau" skaitė Daiva Jakaitė.



2014 m. kovo 22 d. PVF Jaunojo politiko akademija (JPA) kvietė į dar dvi viešas paskaitas.

Pirmą paskaitą skaitė Jurgita Staneikaitė, LR Ūkio ministerijos Investicijų skyriaus vedėja. Tema "Investicijų skatinimas Lietuvoje. Ar gali prisidėti ir tu?" Antrąją paskaitą tema "Lietuvos
energetinio saugumo iššūkiai" atvyko pristatyti Nerijus Udrėnas, LR Prezidentės patarėjas.



2014 m. kovo 8 d. vyko dar vienas Jaunojo politiko akademijos (JPA) viešas susitikimas,
kurio metu buvo skaitomos dvi paskaitos.

Pirmą paskaitą skaitė MRU Politikos mokslų instituto asistentė Rima Urbonaitė. Tema - "Politika ir
moralė. Nieko bendro?"
Antrąją paskaitą tema "Kiek jaunimo politikoje yra politikos?" atvyko pristatyti Politikos tyrimų ir
analizės instituto vadovas Marius Ulozas.



2014 m. vasario 8 d. Jaunojo Politiko akademijos susitikime buvo skaitomos šios dvi viešos
paskaitos:

Edvardas Špokas - "Neramumai Ukrainoje ir kas toliau?";
Mantas Zakarka - "Ar ir kam reikalingos jaunimo organizacijos?"



2014 m. sausio 1 d. Jaunojo Politiko akademija kvietė į šias paskaitas:

"Užsacharės Afrikos problematika" (pranešėja - Simona Stalilionytė) ir "Mokslininkas seka
pasakas, ar prižiūri kalėjimą?" (pranešėjas - Benas Brunalas).



2013 m. gruodžio 14 d. vyko kalėdinis Jaunojo politiko akademijos susitikimas. Prie šio
susitikimo prisijungė ir Lyderystės akademijos klausytojai.

Pirmoje paskaitoje lankėsi ir viešą paskaitą "Lyderystė politikoje" skaitė Lietuvos
Nepriklausomybės akto signatarė, visuomeninė veikėja Nijolė Oželytė.
Po pertraukėlės-priešKalėdinės arbatos/kavos vyko antroji Jaunojo politiko akademijos paskaita su
politinės filosofijos atstovu Algirdu Davidavičiumi, gvildenant klausimą "Kieno interesai
realizuojami politikoje?"



2013 n. lapkričio 23 d. vyko trečiasis Jaunojo politiko akademijos (JPA) susitikimas, kurio
metu buvo skaitomos dvi paskaitos.

Pirmą paskaitą, skirtą Lietuvos viešajai politikai, skaitė politologas, MRU Politikos mokslų instituto
docentas dr. Vytautas Dumbliauskas. Su pranešėjo straipsniais ir interviu su juo, galite plačiau
susipažinti čia.
Antrąją paskaitą tema "Būsima darbotvarkė Lietuvai: ar žinome kur einame?" atvyko pristatyti LR
Seimo narys Juras Požela. Daugiau apie lektorių galite paskaityti jo asmeniniame tinklapyje.



Lapkričio 9 d. vyko antrasis Jaunojo politikos akademijos susitikimas.

Pirmąją paskaitą "Klasikinės politinės doktrinos ir dabartis" gvildeno LRT Radijo laidos "Tarp Rytų
ir Vakarų" vedėjas, politikos analitikas, MRU Politikos mokslų instituto docentas dr. Rimgaudas
Geleževičius. Laidos "Tarp Rytų ir Vakarų" įrašus aktualiomis temomis rasite apsilankydami LRT
tinklapyje.
Antrąją paskaitą "Tarptautiniai santykiai ir kibernetinė erdvė" (13:00 - 14:30 val.) interaktyviai ir
interaktyvioje aplinkoje (III-153 aud.) pristatė Edvardas Pocius - vienas iš Baltijos informacinės
visuomenės analizės centro (BISAC) sumanytojų ir įkūrėjų, kuris politinius interneto galios
aspektus studijavo Aberystwyth ir King's College London universitetuose. Daugiau apie BISAC
galite sužinoti BISAC tinklapyje.



Siekdami supažindinti JPA dalyvius su Lietuvos politikos aktualijomis, pirmąją JPA
paskaitą ir naująjį susitikimų sezoną pradėjo tema "Ar Lietuva sėkmingai laiko
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai egzaminą?" Pranešimą pristatė LR užsienio
reikalų ministerijos Pirmininkavimo ES Tarybai departamento atstovė Vaida Pukinaitė.
Antrąją paskaitą skaityti atvyko Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentas Antanas
Mikalauskas. Su Antanu diskutavome apie jaunimo politikos realijas ir galimybes jaunam
žmogui dalyvauti politikoje.

2012-2013 m. vykusios paskaitos

