MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
ORGANIZUOJA PAPILDOMAS IR MAGISTRATŪROS STUDIJAS
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS KLAIPĖDOJE
Kolegijų absolventams Universitete yra sudaryta galimybė siekti magistro laipsnio.
Studijos organizuojamos Klaipėdoje (ekonomikos ir viešojo administravimo studijų krypčių: Lietuvos aukštoji
jūreivystės mokykloje, I. Kanto g. 7. Teisės studijų krypties: Sportininkų g. 13, Klaipėdoje),
Siekiant magistro laipsnio, reikia baigti papildomąsias vienerių metų trukmės studijas, o paskui tęsti studijas
magistrantūroje.
Asmenys, turintys atitinkamų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali pretenduoti į lentelėje pateikiamų
magistratūros studijų krypčių programas.
Studijų kryptis
Ekonomikos kryptis
Viešojo administravimo kryptis
Teisės kryptis

Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros krypties neuniversitetines
studijas
Įgiję ekonomikos (ekonomisto kvalifikaciją), vadybos ir verslo administravimo
(finansininko ar buhalterio kvalifikaciją) studijų krypčių profesinį bakalaurą
Įgiję bet kurios krypties profesinį bakalaurą
Įgiję teisės studijų krypties profesinį bakalaurą

Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, tęsia studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje, ir gali įgyti
magistro laipsnį. Magistrantūros studijų trukmė 2 m. (studijos ištęstinės).
Baigus studijų krypties
papildomas studijas

Studijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje

Tarptautinė jūrų teisė (Klaipėdoje)**, Viešoji teisė (Klaipėdoje)**,
Teisės kryptis
Teisė (specializacija: tarptautinė teisė), Parlamento teisė ir
valstybės valdžios institucijos, Finansų teisė, Europos Sąjungos
teisė, Bioteisė, Administracinė teisė, Darbo ir socialinio aprūpinimo
teisė, Tarptautinė žmogaus teisių apsauga, Tarptautinė jūrų teisė,
Viešoji teisė, Mediacija, Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų
veikla, Teisė ir penitencinė veikla, Naujų technologijų teisė,
Aplinkosaugos teisė (Kaune), Ekspertiniai tyrimai (Kaune), Teisė ir
policijos veikla (Kaune, tik VRM pareigūnai).
Ekonomikos kryptis
Finansų rinkos (Klaipėdoje) **, Viešojo sektoriaus ekonomika,
Finansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika.
Ekonomikos kryptis
Finansų valdymas.
Ekonomikos kryptis
Tarptautinė prekyba.
Viešasis administravimas (Klaipėdoje) **
Viešojo administravimo Viešasis administravimas (specializacijos: aplinkosaugos
kryptis
administravimas, švietimo įstaigų administravimas, sveikatos
apsaugos įstaigų administravimas, tarptautinio turizmo
administravimas, žmogiškųjų išteklių vadyba), Savivaldos
institucijų administravimas, Elektroninis viešasis administravimas
** jeigu susidaro 20 studentų grupė.

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis
Teisės magistras

Ekonomikos
magistras
Finansų magistras
Verslo magistras
Viešojo
administravimo
magistras

PRIĖMIMO VYKDYMO PROCEDŪROS
Pretenduojant į grupes Klaipėdoje, dokumentus galima pateikti:
 Klaipėdoje: 114 k., I. Kanto g. 7, Klaipėda, nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki liepos 4 d., darbo dienomis nuo 9.00 iki
16.00 val.
 Vilniuje, 233 aud., Ateities g. 20, nuo 9.00 iki 16.30 val. (nuo birželio 7 d. iki liepos 5 d.)
Priėmimo procedūros
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas)
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas

Datos ir terminai
2012 07 11, 14.00 val.
Nuo 2012 07 11, 14.00 val. iki 2012 07 14,
13.00 valandos

REIKALINGI DOKUMENTAI STOJIMUI
 Prašymas (pildomas vietoje);
 aukštojo neuniversitetinio (koleginio) atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalas ir jų kopijos
(kopijos įteikiamos);
 stojamosios studijų įmokos (70 Lt), sumokėtos į MRU sąskaitą Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, AB ,,Swedbank”,
banko kodas 73000, įmokos kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas, kvitas (įmokėta stojamoji studijų įmoka
užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama);
 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).

PAPILDOMŲ STUDIJŲ VIENERIŲ METŲ STUDIJŲ KAINA 2012 METAIS
 Studijų kaina, įstojusiems 2012 m., metinė kaina apie 3720 Lt (vieno kredito kaina 62 Lt).
 MRU atitinkamų programų magistrantūros studijų kaina nustatoma einamaisiais magistrantūros studijų metais.
Smulkesnė informacija apie priėmimą į MRU
Kontaktinis asmuo LAJM
Rima Mickienė, 114 kab., I. Kanto g. 7, Klaipėda
Tel. (8-46) 397 255; el.p. r.mickiene@lmc.lt
tinklapyje http://www.lmc.lt

Vilniuje Priėmimo komisija
Vilniuje, Ateities g. 20, IV-201 k.,
telefonu: (8 5) 271 47 04,
El.p. priemim@mruni.eu

