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NORINTIEMS SIEKTI TEISĖS BAKALAURO LAIPSNIO
Turintiems teisės profesinį bakalaurą siūlomos dviejų metų studijos. Įvykdžius bakalauro programą suteikiamas teisės
bakalauro laipsnis.
NORINTIEMS SIEKTI MAGISTRO LAIPSNIO
Siekiant magistro laipsnio, reikia baigti papildomąsias vienerių metų trukmės studijas, o paskui tęsti studijas
magistrantūroje. Asmenys, turintys atitinkamų krypčių profesinį bakalauro laipsnį, gali pretenduoti:
Studijų kryptis
Viešojo administravimo kryptis
Edukologijos kryptis
Socialinio darbo kryptis

Į jas gali pretenduoti
Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
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 metai (ištęstinės).
Priėmimo vykdymo procedūros į bakalauro ir papildomas studijas
Dokumentus galima pateikti:
 Utenoje, 106 k., Maironio g. 18, Utena, nuo kovo 26 d., pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val.,
taip pat balandžio 14 d., gegužės 12 d., birželio 9 d., liepos 5 d. nuo 9.00 iki 11.00 val.
 Vilniuje, 233 aud., Ateities g. 20, nuo 9.00 iki 16.30 val. (nuo birželio 7 d. iki liepos 5 d.)
Kviečiamųjų studijuoti sąrašai skelbiami 2012 07 11, 12.00 val.
Reikalingi dokumentai stojimui

 prašymas;
 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 viešojo administravimo krypties papildomų 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
Kontaktinis asmuo Utenos kolegijoje
Žibutė Kazakevičienė
106 k., Maironio g. 18, Utena
Tel. (+370) 61069397, El.p. zibute@utenos-kolegija.lt

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

