MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
ORGANIZUOJA PAPILDOMAS IR MAGISTRANTŪROS STUDIJAS
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS ŠIAULIUOSE
Kolegijų absolventams Universitete yra sudaryta galimybė iš karto stoti magistrantūros studijas.
Studijos organizuojamos Šiaurės Lietuvos kolegijoje (Tilžės g. 22, Šiauliai).
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 pateikiamas
magistrantūros papildomų studijų kryptis.
Studijų kryptis
Teisės kryptis

Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros krypties neuniversitetines
studijas
Įgiję teisės studijų krypties profesinį bakalaurą

Socialinio darbas kryptis

Įgiję bet kurios 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

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, Tarptautinė jūrų teisė (Klaipėdoje)**, Viešoji teisė
(Klaipėdoje)**, 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).

Teisės kryptis

Socialinio darbo kryptis

Socialinis darbas, Vaiko teisių apsauga, Socialinė gerontologija,
Karjeros projektavimas (Socialinio darbo programos specializacija)

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

Teisės magistras

Socialinio darbo
magistras

Šiauliuose bus galimybė tęsti studijas magistrantūroje, jeigu susidaro 20 studentų grupė vienoje programoje.
PRIĖMIMO VYKDYMO PROCEDŪROS
Pretenduojantiems į grupes Šiauliuose, dokumentus galima pateikti:
 Šiauliuose: 211 k., Tilžės g. 22, nuo balandžio 26 d. iki liepos 4 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 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 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).
Priėmimo įforminimas.
 Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys įforminant priėmimą, privalo pasirašyti studijų sutartį
ir pateikti vieną 3x4 cm dydžio nuotrauką.

Bakalauro ir papildomų studijų vienerių metų studijų kaina 2012 metais
• Metinė teisės programos ištęstinių studijų kaina – 3720 Lt (vieno kredito kaina 62 Lt);
• Metinė socialinio darbo, edukologijos krypčių papildomų studijų kaina – 3480 Lt (vieno kredito kaina 58 Lt).
Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, tęsia studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje, mokėdami už
studijas, tą kainą, kuri galios magistrantūroje einamais studijų metais.
Smulkesnė informacija apie priėmimą į MRU
ŠLK kontaktinis asmuo
Kristina Budrytė, 211 kab., Tilžės g. 22, Šiauliai
Tel. (8 41) 52 51 00; mob. 8 611 422 85; el.p. smc@slk.lt
tinklapyje http://www.slk.lt

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

