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Mieli studentai, 
sveikinu ir nuoširdžiai džiaugiuosi, kad prisijungėte 
prie didelės ir draugiškos Mykolo Romerio 
universiteto akademinės šeimos.

Linkiu, kad studijos taptų dideliu, tvirtu žingsniu į jūsų 
ateitį, kad kiekvienas iš jūsų Universitete įgytų ne tik 
profesinių žinių ir gebėjimų, atrastų savo talentus, bet 
ir pajustų įkvėpimą, bendravimo ir bendradarbiavimo 
galią, patikėtų, jog čia pradeda pildytis gyvenimo 
svajonės.

Aukit toliau, siekit vis didesnių tikslų, kelkit sau vis 
naujus iššūkius ir nesustokit tobulėti. Jūs esate 
viskas – jūsų mintys, jūsų gyvenimas, jūsų realybe 
tampančios svajonės ir lūkesčiai. Jūs esate viskas, 
kuo patys pasirenkate būti. Atminkite, jūsų galimybės 
– neribotos, o genialumas – paprastume, nuoširdume, 
kantrybėje ir nuosekliame darbe. Tik taip pasieksite 
viską, ko trokšta jūsų širdis, o Universiteto dėstytojai, 
akademinis personalas visada bus šalia ir stengsis 
jums padėti.

Tad sėkmės kelyje!

Prof. dr. Inga Žalėnienė
                                                                         

Mykolo Romerio universiteto rektorė
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MRU – turime kuo    
džiaugtis

MRU ir Pietų Korėjos Dongseo universiteto 
(DSU) įkurtas Karaliaus Sedžiongo institutas 
2018 metais išrinktas vienu geriausių institutų 
pasaulyje.

MRU leidžia 10 mokslo žurnalų, kurie yra įtraukti 
į tarptautines duomenų bazes, o du iš jų – į 
prestižinę „Scopus“ duomenų bazę.

2015 m. atidarėme naują Universiteto padalinį 
– socialinių inovacijų laboratorijų centrą –
MRU LAB, kuriame įrengtos viešos erdvės 
su mobiliomis darbo vietomis studentams
ir dėstytojams, dvi auditorijos su visa 
reikalinga įranga seminarams, susitikimams ir 
konferencijoms.

Universiteto biblioteka prilygsta moderniausioms 
Europos akademinėms bibliotekoms.

„Rotten WiFi“ pagal bevielio interneto ryšio 
kokybę Mykolo Romerio universitetą paskelbė 
antru geriausiu universitetu pasaulyje.

Esame didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių 
mokslų Universitetas, vykdome studijas teisės, 
ekonomikos, vadybos, politikos, komunikacijos, 
psichologijos, edukologijos ir humanitarinių 
mokslų kryptyse.

Universitete studijuoja apie 7 000 studentų, iš jų – 
daugiau nei 500 užsienio studentų.

2021 metais pasauliniame universitetų reitinge  
„QS World University Rankings by Subject 2021“  
pirmą kartą teisės kryptyje patekome tarp 250 
geriausių pasaulio universitetų.

Esame 13-kos tarptautinių organizacijų, įskaitant 
Europos universitetų asociaciją ir Tarptautinę 
universitetų asociaciją, narys.

Pirmieji Lietuvoje pradėjome įgyvendinti jungtines 
studijų programas su Prancūzijos, austrijos, 
Suomijos ir kitais užsienio universitetais.

Universiteto tarptautiniai ryšiai apima visus 
pasaulio regionus, bendradarbiaujame su beveik 
400 užsienio akademinių institucijų iš 43 šalių.
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Akademiniai
                      padaliniai

Vadybos ir politikos mokslų institutas

Verslo ir ekonomikos institutas

Viešojo administravimo institutas

Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Humanitarinių mokslų institutas

Komunikacijos institutas

Psichologijos institutas

Baudžiamosios teisės ir proceso institutas

Privatinės teisės institutas

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės 

institutas

Viešosios teisės institutas

Bendrųjų ir socialinių kompetencijų institutas

Statutinio ugdymo institutas

Teisės ir teisėsaugos institutas

Viešojo valdymo
ir verslo fakultetas:

Žmogaus ir visuomenės 
studijų fakultetas:

Teisės mokykla:

Viešojo saugumo
akademija:

5



Institucija  Mykolo Romerio Universitetas

Addresas                    Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius

Telefonas  +370 5 2714-632 

Interneto tinklalapis www.mruni.eu/

Facebook  @MykolasRomerisUniversity

El. paštas       roffice@mruni.eu

MRU kontaktinė
                    informacija

MRU 
        žemėlapis
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Tau sukūrėme elektroninę studijų knygelę, kurioje: 
galėsi registruotis į studijas ir stebėti studijų 
dalykų pažymius, pasirinksi bakalauro baigiamojo 
darbo temą ir baigiamuosius egzaminus, galėsi 
registruotis į skolų laikymą ir rasi kitą Tau svarbią 
studijų informaciją.

Studijų  
    knygelės 
numeris
Savo studijų knygelės numerį sužinosi, 
prisijungęs prie el. studijų knygelės. Atmink, kad 
šis numeris labai svarbus ir Tau jo prireiks visus 
studijų metus.

Svarbiausią studijų informaciją gausi į MRU 
studento el. paštą ir jį naudosi bendravimui su 
dėstytojais ir kitais Universiteto darbuotojais. 
Todėl nepamiršk patikrinti MRU studento el. 
pašto kasdien arba nusistatyk juo gaunamų 
laiškų persiuntimą į savo kitą el. pašto dėžutę.

MRU naujienas, informaciją apie renginius, 
Universiteto žemėlapį, studijų kalendorių ir 

kontaktus gali rasti MRU mobiliojoje programėlėje, 
kurią gali atsisiųsti per Google Play arba App Store.

Daugiau naujienų sužinosi:

@Mykolo Romerio universitetas

@mru.universitetas 

@mru.universitetas

Mykolas Romeris University

@mru_university

Visų pirma, užsisakyk Tavo studento 
statusą įrodantį dokumentą – Lietuvos 
studento pažymėjimą (LSP).
LSP užsisakysi čia.
Pagamintą LSP galėsi atsiimti paties 
pasirinktame banko padalinyje.

Antra, įsiregistruok į MRU studijų 
sistemą, prisijungdamas prie 
MANO MRU.
Registruokis čia.
studentas turi atlikti per 15 
kalendorinių dienų nuo semestro 
pradžios (nuo rugsėjo 1 d.).

Trečia, susipažink su 
užsiėmimų tvarkaraščiu.
Studijų kalendorių rasi čia.

Pirmieji
        žingsniai

Komunikacija
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1. 

2. 

3. 

@mykolasromerisuniversity

https://www.facebook.com/MykoloRomerioUniversitetas
https://www.instagram.com/mru.universitetas/
https://www.youtube.com/user/MykolasRomerisUni/videos
https://ca.linkedin.com/school/mykolas-romeris-university/
https://twitter.com/mru_university?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://lsp.lt/
https://stud.mruni.eu
https://stdb.mruni.eu/tvarkarastis/.
https://www.tiktok.com/@mykolasromerisuniversity
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„Pasakyk man – 
                   ir aš pamiršiu,
      Mokyk mane – 
                        ir aš įsiminsiu,
             Įtrauk mane – 
 ir aš išmoksiu.“ 

Bendžaminas Franklinas

MRU tinklalapio skiltyje „Studijos“ rasi visą aktualią 
informaciją apie tai, kaip Universitete vyksta studijos 
ir kokios yra svarbiausios studijų tvarkos taisyklės.

Studijos – labai plati sąvoka. Tai ir dalykai, kuriuos 
studijuoji, sieki suprasti ir kruopščiai tyrinėji, ir 
dėstytojai, kurie yra Tavo studijų vedliai, ir paskaitų 
vieta bei laikas, ir biblioteka, kurioje praleidi daug 
laiko, ir bendravimas su grupiokais bei kursiokais. Tai 
visas laikas, kurį sieji su Universitetu, net jei vakare 
ant Neries kranto galvoje bandai išspęsti dėstytojo 
užduotą rebusą ar dėlioji rašto darbo planą.

Studijų proceso esminė dalis – studijų turinys. 
Daug studijų turinio rasi studijų programos apraše 
(dalykų tikslai, mokymosi formos, vertinimo strategija, 
rekomenduojama ir privaloma literatūra). Vis dėlto, 
geriausiai studijų turinys atsiskleidžia aktyviai 
dalyvaujant studijų procese: atliekant užduotis, 
reaguojant ir atsakant į dėstytojų bei grupiokų 
klausimus, ieškant įdomių temų projektams, kartu 
rengiant projektus ir pristatant juos grupės draugams, 
diskutuojant aktualiais klausimais ir t. t. Kuo intensyviau 
dirba visa studentų grupė, tuo giliau ir brandžiau dalyko 
turinį supranta kiekvienas studentas. O dalyvavimas 
paskaitose, seminaruose, pratybose ir projektuose – 
studento pareiga ir asmenybės brandos matas! 

Studijos

8 | Studijos



Studijų kalendorius Užsiėmimų laikas

1 užsiėmimas 9:00 – 10:30

2 užsiėmimas 10:45 -12:15

3 užsiėmimas 12:30 – 14:00

Pertrauka 30 min.

4 užsiėmimas 14:30-16:00

5 užsiėmimas 16:15-17:45

6 užsiėmimas 18:00-19:30

7 užsiėmimas 19:40 – 21:10

Tvarkaraštis

Atostogos

2022 12 23 – 2022 12 29 Kalėdų atostogos

2023 01 23 – 2023 01 28 Posemestrinės atostogos

2023 07 01 – 2023 08 31 Vasaros atostogos

Studijų kalendorių ir 
studijų grafiką rasi 
el. studijų knygelės skiltyse 
„Studijų kalendorius“ 
ir „Studijų grafikas“.

Studijų metai Universitete skirstomi į du semestrus: 
rudens ir pavasario. 

Rudens semestras 
2022 09 01 – 2023 01 28

Pavasario semestras 
2023 01 30 – 2023 06 30

Savo el. studijų knygelėje rasi tvarkaraščius, kuriuose 
matysi paskaitų, seminarų, egzaminų laiką ir vietą 
(auditoriją) bei dėstytoją. Tvarkaraštis sudaromas 
semestrui. Kiekvieno semestro tvarkaraštis 
skelbiamas ne vėliau kaip savaitė iki semestro 
pradžios.

Semestro metu vyksta užsiėmimai (paskaitos, 
seminarai, pratybos), o semestro 
pabaigoje – sesija.

Studijų kalendorius,
                   tvarkaraštis, atostogos

9 | Studijos



Paskaitą veda studijų dalyko dėstytojas 
(profesorius, docentas arba lektorius). 
Jis dėsto ir aiškina studijų dalyką, o 
studentai klausosi ir konspektuoja 
informaciją, pasižymi svarbiausias 
dėstytojo mintis. Dažniausiai paskaitoje 
dalyvauja ne tik Tavo grupės, bet ir 
viso kurso studentai.

Seminaras – dažniausiai tik Tavo 
grupei skirtas užsiėmimas, kurio metu 
su seminaro dėstytojui aiškinatės, 
analizuojate tam tikrus dalykinius 
klausimus. Į seminarą ateikite pasiruošę 
– atlikę dėstytojo ankstesnio užsiėmimo 
metu arba el. studijų aplinkoje MOODLE 
(angl. Modular Object Orentiered 
Dynamic Learning Environment) 
nurodytas užduotis. Seminare būkite 
aktyvūs, stenkitės atsakyti į užduotus 
klausimus ir dalyvauti diskusijose. 
Kai kuriose studijų programose 
(pavyzdžiui, Vertimo ir redagavimo, 
Teisės ir policijos veiklos, 
Psichologijos) vykdomos pratybos, 
kurios yra skirtos mažesnės 
studentų grupės praktinių
 įgūdžių lavinimui. 

Paskaitos / seminaro / pratybų trukmė 
– 1,5 val. – dvi akademinės valandos 
(akademinė valanda trunka 45 min.)  

Savarankiškas darbas – norėdamas, 
kad studijos Universitete būtų 
maksimaliai naudingos, po 
paskaitų ir seminarų nepamiršk 
skirti laiko savarankiškam darbui. 
Rekomenduojame išnaudoti 
Universiteto bibliotekos skaityklos 
erdves – tai puikus pasirinkimas 
savarankiškam mokymuisi, nes čia 
tylu, patogu, o reikalingos knygos 
visuomet šalia.

Mokykloje buvo 
         pamokos,
Universitete – paskaitos, 
              seminarai, pratybos.
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Paskaita, 
  seminaras,
     pratybos

Lankomumas – daugumoje studijų 
programų seminarų ir pratybų 
lankymas pirmo kurso studentams 
yra privalomas. Dėstytojas žymi 
studento lankomumą, o už visus 
praleistus seminarus studentas 
atsiskaito sutartu laiku. Pirmųjų 
užsiėmimų metu dėstytojai Tau 
pateiks visą reikiamą informaciją 
apie studijų dalykų lankomumą.



Studijos vyks pagal Universiteto senato 
patvirtintą programos studijų planą, 
kuriame išvardinti visi studijų dalykai, 
kuriuos studijuosi skirtingų semestrų metu.

Studijų programos planą rasi čia.

Studijų dalykai skirstomi į privalomuosius ir 
pasirenkamuosius.

Privalomieji studijų dalykai sudaro Tavo 
išsilavinimo pagrindus. Studijų plane jie 
nurodomi kaip privalomieji dalykai.

Pasirenkamieji studijų dalykai papildo 
Tavo išsilavinimą. Juos pasirinksi iš studijų 
programoje pateikto pasirenkamųjų dalyko 
sąrašo, kuris atsiras studijų plane nurodytų 
semestrų metu. Pasirenkamuosius 
dalykus rinksiesi registracijos į studijas 
metu el. studijų knygelės skiltyje „Dalykų 
pasirinkimai“. 
 

Universitetas taip pat Tau gali pasiūlyti Laisvai 
pasirenkamus dalykus, kurie nėra tiesiogiai 
susiję su Tavo studijų programa. Jų sąrašą rasi 
el. studijų knygelės skiltyje „Dalykų pasirinkimai“.

11 | Studijos

Studijų
        planas ir studijų 
    dalykas

https://stdb.mruni.eu/studiju_programu_katalogas.php?l=lt


MOODLE aplinkoje rasi semestro studijų 
dalykus, dėstytojų pateikiamą studijų 
medžiagą, užduotis, galėsi bendrauti su 
dėstytojais ir kitais studentais.

Prie MOODLE 
aplinkos prisijungsi, 
paspaudęs šią 
nuorodą.

MOODLE vadove rasi paaiškinimus, kaip 
naudotis  MOODLE aplinka (prisijungti 
prie studijų dalykų, įkelti rašto darbus ir 
kt.).

Jei kiltų klausimų, Tau visuomet padės 
MRU Skaitmeninių studijų grupė (SSG).

Adresas: Ateities g. 20, I-403

Tel.: +370 527 14 514

El. paštas: ssg@mruni.eu
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MOODLE- 
   elektroninė
       studijų 
aplinka

Use! 
    HAVE FUN WITH              
                      MOODLE

https://vma.mruni.eu/
mailto:ssg%40mruni.eu%0D?subject=


Kaupiamasis vertinimas
 
Siekdami užtikrinti, kad Tavo darbas per visą 
studijų laikotarpį būtų nuoseklus, o studijų rezultatų 
vertinimas objektyvus. Universitete taikome 
kaupiamojo vertinimo sistemą – dalį vertinimo (t.y. 
kaupiamąjį balą) už konkretų studijų dalyką studentas 
gauna dar iki egzamino. Po egzamino laikymo, 
kaupiamasis balas yra pridedamas prie egzamino 
rezultatų ir taip suskaičiuojamas galutinis pažymys. 

Galutinis pažymys = egzamino pažymys + 
kaupiamasis balas

Iš ko susideda kaupiamasis 
balas?
 
Kaupiamąjį balą sudaro vertinimai už tarpinius 
atsiskaitymus. Tai gali būti įvertinimas už kontrolinį 
darbą, koliokviumą, užduoties atlikimą, aktyvų 
dalyvavimą seminaruose ir kt. Tarpiniai atsiskaitymai 
ir jų svoris skirtingose studijų dalykuose gali skirtis. 
Kaupiamojo balo sudėtį ir svorį Tau paaiškins studijų 
dalyko dėstytojas pirmojo užsiėmimo metu.
  

Koks kaupiamojo balo svoris?
Studento sukaupto balo dalis paprastai sudaro 50–60 
proc. galutinio įvertinimo.
 

Kaip žinoti kokį kaupiamąjį 
balą sukaupei?
Kaupiamąjį balą gali matyti el. studijų knygelės skiltyje 
„Studijų rezultatai“. Jį dėstytojas įves iki egzaminų 
sesijos pradžios.

Ar neišlaikius egzamino 
kaupiamasis balas išlieka?
Surinktas kaupiamasis balas išlieka laikant egzaminą 
du kartus. Kaupiamasis balas naikinamas ir renkamas 
iš naujo tuomet, kai studentas egzamino neišlaiko 
abu kartus, nes tai indikuoja, kad studentui nepavyko 
suprasti studijų dalyko semestro metu, todėl jis kartoja 
studijų dalyką ir atitinkamai renka kaupiamąjį balą iš 
naujo.

Kur galėčiau apie kaupiamojo 
balo sistemą sužinoti 
daugiau?
Daugiau informacijos rasi Studijų rezultatų vertinimo 
tvarkoje.

Kolokviumas
Kolokviumas – tai tarpinis žinių ir gebėjimų 
patikrinimas, dažniausiai vykdomas įpusėjus studijų 
semestrui ir atsiskaitant už pusę studijuojamo 
dalyko temų. Kolokviumas vyksta seminaro metu. 
Jeigu studijų dalyke yra numatytas kolokviumas, tai 
vertinimas už jį patenka į kaupiamąjį balą.

„Kas nėra padaręs 
          nei vienos klaidos, 
                    niekada nebandė 
     nieko naujo.“   (Albertas Einšteinas)
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Studijų
        rezultatų
           vertinimas

https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2020/12/Studiju_rezultatu_vertinimo_tvarka.pdf
https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2020/12/Studiju_rezultatu_vertinimo_tvarka.pdf


Egzaminas yra vertinamas pažymiu pagal           
dešimties balų sistemą.

Egzaminas laikomas neišlaikytu, jei gautas        
įvertinimas yra mažiau nei 5 balai. Egzamino 
įvertinimas iki 5 balų nėra apvalinamas, virš 5 
balų – apvalinamas vadovaujantis matematinėmis 
taisyklėmis (iki 0,5 – į mažesniąją sveikąją dalį, 0,5 
ir daugiau – į didesniąją sveikąją dalį). 

Įskaitos vertinimas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Išlaikyto egzamino perlaikyti neleidžiama.

Sesija
Sesija – tai nustatytas laikotarpis semestro pabaigoje, 
skirtas egzaminų ir įskaitų laikymui.

Rudens sesija – nuo 2022 m. gruodžio 30 d.
iki 2023 m. sausio 22 d.;

Pavasario sesija – nuo 2023 m. gegužės 29 d.
iki 2023 m. birželio 25 d.

Ištęstinės studijos
Sesijos laikotarpis kiekvienai studijų programai 
nustatomas atskirai, pagal numatytą studijų grafiką, 
kurį rasi Studijų kalendoriuje.

Egzaminas / įskaita
Kaip vertinamas egzaminas ar įskaita?

Ką daryti, jei dėl svarbių 
priežasčių negalėjai atvykti į 
egzaminą ar įskaitą?
Jeigu dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, ligos) 
negalėjai atvykti į egzaminą ar įskaitą, per 7 darbo 
dienas nuo galutinio atsiskaitymo dienos, , pateik  
prašymą pratęsti egzamino ar įskaitos laikymo terminą 
savo akademinio padalinio (fakulteto / akademijos 
/ mokyklos) dekanui. Prie prašymo pridėk tai 
pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą iš 
gydytojo) ir pateik tai savo studijų vadybininkui.

Jeigu neatvykai į egzaminą be 
pateisinamos priežasties,
gauni šio studijų dalyko akademinę skolą.

Ar galima laikyti egzaminą 
arba įskaitą iki sesijos?
Jeigu dėl svarbių priežasčių neturi galimybės 
sesijos metu laikyti egzamino arba įskaitos, gali 
pateikti prašymą leisti laikyti egzaminą ar įskaitą 
iki sesijos savo akademinio padalinio dekanui. Prie 
prašymo pridėk svarbias priežastis pagrindžiančius 
dokumentus. Jeigu dekanas, įvertinęs situaciją, sutiks 
su Tavo prašymu, dėl egzamino ar įskaitos laiko 
susitark su dalyko dėstytoju ir galėsi užsiregistruoti 
išankstiniam egzamino laikymui.

Kada sužinosiu egzamino 
pažymį?
Dėstytojas egzamino įvertinimą privalo įvesti per 5 
darbo dienas nuo egzamino laikymo datos. Pažymį 
rasi savo el. studijų knygelėje.

14 | Studijos



15

Prieš teikdamas apeliaciją, turi teisę 
peržiūrėti savo egzamino arba įskaitos 
darbą, kuris saugomas institute, kuriame 
dirba dalyko dėstytojas.

Apeliacijos pateikimo terminas. 
Apeliacija turi būti pateikta ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas nuo įvertinimo 
paskelbimo. Paskelbimo diena į šį 
terminą neįskaitoma

Kam teikti? Apeliacija teikiama Tavo 
akademinio padalinio dekanui. 

Apeliacijos pagrindimas. Apeliacijoje 
svarbu argumentuotai pagrįsti savo 
nuomonę – kodėl manai, kad vertinimas 
nėra teisingas. Neargumentuotos 
arba subjektyvia nuomone pagrįstos 
apeliacijos nenagrinėjamos.

Apeliacijos nagrinėjimo terminas. 
Apeliacijai nagrinėti sudaroma 
komisija, kuri sprendimą dėl apeliacijos 
pagrįstumo priima per 15 darbo dienų 
nuo apeliacijos gavimo dienos.

Koks sprendimas gali būti priimtas? 
Apeliacinė komisija gali nuspręsti palikti 
galioti ankstesnį vertinimą arba įvertinti 
kitaip – vertinimo balą sumažinti arba 
padidinti.

Jei nesutinki su galutiniu egzamino vertinimu, 
gali pateikti apeliaciją.

Detalias apeliacijų 
teikimo taisykles rasi 

Apeliacijų nuostatose. 
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Akademine skola yra:

• neišlaikytas egzaminas arba negauta įskaita;
• neatvykimas į egzamino arba įskaitos laikymą ar 

perlaikymą, į kurį registravaisi;
• nepristatytas / negintas / neapgintas baigiamasis 

darbas arba kitas studijų programoje numatytas ir 
teigiamo įvertinimo negavęs atsiskaitymas.

Jeigu neišlaikei egzamino ar negavai įskaitos, turi teisę 
šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai.

Kada galiu perlaikyti egzaminą?

Egzaminą gali perlaikyti per egzaminų perlaikymo 
savaitę arba kito semestro metu.  Pavyzdžiui, jei 
skolą gavai pavasario sesijos metu, ją likviduoti gali 
paskutinę birželio savaitę (rekomenduotina) arba 
ateinančio rudens semestro metu.
Jeigu nelikvidavai skolos nustatytu laiku, laikoma, kad 
antrą kartą neišlaikei egzamino.

Registracija į egzamino perlaikymą: Dėstytojas 
paskirs egzamino perlaikymo datą Tavo el. studijų 
knygelėje, kurioje galėsi užsiregistruoti į egzaminą. Jei 
neužsiregistruosi skolos laikymui, egzamino perlaikyti 
negalėsi.

Egzaminų perlaikymo savaitė

Egzaminų perlaikymo savaitė paprastai 
organizuojama paskutinę sesijos savaitę t.y. rudens 
semestre – paskutinę sausio, o pavasario semestre 
– paskutinę birželio savaitę. Egzaminų perlaikymo 
datas perlaikymo savaitės metu matysi tvarkaraštyje.

Jei neatvykai perlaikyti egzamino per perlaikymo 
savaitę, turi galimybę perlaikyti  egzaminą sekančio 
semestro metu. Tokiu atveju Tau reikės registruotis į 
egzamino perlaikymą.

Registracija į egzamino perlaikymą: dėstytojas 
paskirs egzamino perlaikymo datą Tavo el. studijų 
knygelėje, kurioje galėsi užsiregistruoti į egzaminą. Jei 
neužsiregistruosi skolos laikymui, egzamino perlaikyti 
negalėsi. Jei užsiregistravai į egzamino perlaikymą 
ir į egzaminą neatvykai, bus laikoma, kad gavai 
akademinę skolą. Egzamino perlaikymo registraciją 
gali atšaukti likus ne vėliau kaip 24 val. iki egzamino 
perlaikymo pradžios. 
Jeigu nelikvidavai skolos nustatytu laiku, laikoma, kad 
antrą kartą neišlaikei egzamino.

Akademinė
                 skola

Dėstytojai pataria:

• Labai svarbu išsiaiškinti, kokias klaidas 
padarei atsiskaityme. Po egzamino ar kito 
atsiskaitymo nuvyk į dėstytojo konsultaciją 
išsiaiškinti padarytas klaidas, neteisingus 
atsakymus ir iškilusius klausimus.

• Nesidrovėk individualiai konsultuotis su 
dėstytoju jo budėjimo metu.

• Planuok egzamino perlaikymą atsakingai: 
egzaminą perlaikyk tik tuomet, kai jautiesi 
gerai pasiruošęs, tačiau egzamino perlaikymo 
neatidėliok per ilgai, nes žinios gali pasimiršti. 
Rekomenduojame egzaminus perlaikyti 
sausio paskutinę savaitę ir birželio paskutinę 
savaitę – numatytomis egzaminų perlaikymų 
datomis.

• Geriau stropiai pasiruošti ir gauti gerą pažymį 
už egzamino perlaikymą nei pirmą kartą 
laikyti egzaminą nepasiruošus ir gauti nors ir 
teigiamą, tačiau minimalų įvertinimą.

• Pasistenk skolą likviduoti kuo greičiau.
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Kad taip nenutiktų, patariame:

• atsakingai rinkti kaupiamąjį balą;
• nuosekliai mokytis viso semestro metu;
• visada, kai ko nors nesupranti, prašyti dėstytojo 

pagalbos;
• gavus akademinę skolą, egzamino perlaikymui 

ruoštis labai atsakingai;
• dalyvauti dėstytojo konsultacijoje po egzamino;
• nepraleisti termino, skirto egzamino perlaikymui

Taipogi, nenustebk, jei sulauksi programos vadovo 
skambučio – jis maloniai su Tavimi aptars susidariusią 
situaciją ir patars, kaip ją išspręsti.

Mums rūpi, kad Tavo studijos vyktų sklandžiai ir Tau 
būtų naudingos, todėl visuomet esame pasirengę 
padėti ir patarti.

Studijų dalyko
                 kartojimas

Daugiau kaip trys akademinė skolos

Daugiau nei trys akademinės skolos pasibaigus 
studijų metams reiškia, kad nebūsi perkeltas į 
aukštesnį kursą. Tokiu atveju Tave įtrauks į naują 
grupę, kur turėsi kartoti tuos studijų dalykus, iš kurių 
turi akademinių skolų. Kartojant studijų dalykus reikės 
susimokėti už tų dalykų kreditus. 
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Jeigu neišlaikei egzamino du kartus, teks kartoti 
studijų dalyką ir sumokėti už to dalyko kreditus. 
Dalyko kartojimas reiškia, kad Tavo surinktas 
kaupiamasis balas yra anuliuojamas ir turi būti 
renkamas iš naujo, lankant to dalyko paskaitas, 
seminarus ir pratybas su žemesnio kurso grupe. 
Jei turėsi klausimų, plačiau apie tai papasakos 
Tavo akademinio padalinio studijų vadybininkas.
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Akademinė etika – vienas iš svarbiausių Universiteto 
prioritetų

Būti sąžiningam studijose – kiekvieno studento 
garbės reikalas. Kad studijos vyktų sklandžiai, 
kviečiame susipažinti su pagrindinėmis akademinio 
sąžiningumo taisyklėmis.

Sąžininga konkurencija bet kokio atsiskaitymo (ne tik 
egzamino) metu:

Jokio nusirašinėjimo.

Jokios neleistinos informacinės medžiagos 
naudojimo ar turėjimo atsiskaitymų metu.

Jokių mobiliųjų telefonų ar kitų komunikacinių 
priemonių naudojimo atsiskaitymų metu.

Jokios neleistinos pagalbos teikimo kitiems 
asmenims.

PLAGIATAS = INTELEKTINIO 
DARBO VAGYSTĖ

Tavo rašto darbas bus laikomas 
plagiatu, jei: plagiatu, jei:

        pateikei darbą, kuris nėra parašytas Tavo paties;
        kopijuoji tekstą iš kitų studentų rašto darbų,  
        nenurodant autoriaus, ir pateiki kaip savo; 
        cituoji ar perfrazuoji iš kitų autorių darbų,   
        nenurodydamas originalo autoriaus; 
        cituoji duomenis / tekstą be nuorodų į originalius   
        šaltinius; 
        pateiki kitų autorių idėjas kaip savo; 
        klastoji nuorodas arba naudoji netinkamas  
        nuorodas; 
        pateiki duomenis tekste, lentelėse ar paveiksluose,  
        nenurodydamas originalaus šaltinio / autoriaus; 
        rašto darbas jau buvo pristatytas ir gintas šioje ar  
        kitoje mokslo įstaigoje Lietuvoje ar užsienyje.

Akademinis sąžiningumas

Su akademiniu sąžiningumu nesuderinami tokie 
veiksmai kaip: papirkinėjimas, sukčiavimas, 
apgaudinėjimas, darbų pirkimas ar pardavimas, 
kitų autorių darbų pateikimas kaip savo ir kitas 
nesąžiningas elgesys studijose.

Studentai, šiurkščiai pažeidę akademinį sąžiningumą, 
dažniausiai šalinami iš Universiteto ir netenka teisės 
stoti į Universitetą bendra tvarka iki penkerių metų.

Akademinė
                   etika
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19

MRU biblioteka – žinių ir 
bendravimo vieta, kurioje galėsi:

• būti net iki 1.00 val. nakties;
• rasti knygas studijoms ir pagal galimybes

pasiimti jas į namus;
• dalyvauti nuolat vykstančiuose mokymuose,

kuriuose sužinosi kaip rasti informaciją rašto 
darbui;

• prisijungti prie Wi-Fi tinklų; 
• spausdinti, kopijuoti, skenuoti;
• nesivaržydamas kreiptis į teminį

bibliotekininką.

(8 5) 271 4726 (Vilnius)

(8 37) 303 654 (Kaunas)

arba kitais bibliotekos kontaktais.

Jei kils klausimų, kreipkis 
         į MRU Vilniaus ir 
              Kauno bibliotekų 
   komandas

MRU
        biblioteka
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Opportunities of Erasmus+ Studies 
and exchange studies under bilateral 
agreements 

„Erasmus+“ – tai ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
rėmimo Europoje programa, kuri Tau suteikia galimybę.

• semestrą studijuoti užsienio universitete (gali rinktis iš 
275 universitetų);

• dalyvauti mainuose ne tik Europos šalyse, bet ir kituose 
kontinentuose;  

Sąlygos. Kad galėtum išvykti Erasmus+ studijoms Tau 
tereikia studijuoti ne žemesniame nei antrame bakalauro 
studijų pakopos kurse ir neturėti jokių finansinių įsiskolinimų 
Universitete.

Nenori vykti į užsienio šalį keliems mėnesiams? 
Pasinaudok galimybėmis vykti į vasaros mokyklas! Daugiau 
informacijos apie vasaros mokyklas ir kitus projektus gali 
rasti MRU Erasmus+ Facebook puslapyje. 

Erasmus + 
studijų galimybės

Vis dar abejoji? 
     Kviečiame skaityti kitų 
studentų patirtis:

Tarptautinis
                 judumas

„I have found so many friends in all 6 continents! Overall 
experience exceeded my expectations and definitely it was 
most beautiful days in my life so far! “ 
– Edita

”Erasmus. One word, hundred days, thousand memories. 
Unbelievable and unforgettable experience. <..> doesn’t 
matter to which city or country you’re going on Erasmus, 
because everywhere you will gain new knowledge, will meet 
new people and make new friends.“
- Andrius 

„I realized that this experience helped me to grow like a 
person and an individual. I gained valuable skills which 
will help me in my future life. I would recommend for each 
student to be an exchange student at least once because it 
will change your life!“  
– Eligijus
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Erasmus + 
praktika

ERASMUS+ 
praktika tai šuolis karjeros link!

Studijuodamas MRU, turi nuostabią galimybę išvykti į 
ERASMUS+ praktiką užsienyje.

Kuo ši patirtis naudinga?

Turėsi galimybę prisitaikyti prie visos Europos rinkos 
reikalavimų, įgysi tarptautinės darbo patirties, pagilinsi žinias 
apie užsienio šalį, jos ekonominę ir socialinę kultūrą. Na, ir be 
viso to, patirsi neišdildomų įspūdžių!

Svarbu

Adresas: Ateities g. 20, I-302
Tel.: (8 5) 271 4579

dėl Erasmus+ studijų užsienyje outgoing@mruni.eu,
dėl Erasmus+ praktikos traineeships@mruni.eu

Programoje galėsi dalyvauti, baigęs pirmąjį 
bakalauro studijų kursą.
Praktikos trukmė prasideda nuo 2 kalendorinių 
mėnesių.
Tau bus suteikta mėnesinė stipendija – nuo 500 
Eur iki 700 Eur per mėnesį (priklausomai nuo 
šalies, į kurią vyksi).
Atranka į praktiką vyksta iki kiekvieno mėnesio 
10 d. (pateik praktikos paraišką ir priėmimo į 
užsienio universitetą patvirtinimą iki šio termino).

Susidomėjai? 
     MRU Tarptautiškumo 
tarnybos Tarptautinių mainų  
                 ir studentų skyrius 
Tau paaiškins, 
      ką daryti toliau.
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MRU siekis ir prioritetas  - atvira, geranoriška ir lanksti 
studijų aplinka, tad jei turi negalią ar individualiųjų 
poreikių:

· informuok Universitetą apie negalią ar
individualiuosius poreikius prieš studijų pradžią
arba iškart po negalios ar individualiųjų poreikių
atsiradimo

· aptark individualiuosius poreikius su Universiteto
akademiniu padaliniu, kuriame studijuoji

· sužinok, kokios finansinės ir kitos paramos
priemonės yra siūlomos Universitete

· kreipkis į Universiteto akademinį padalinį ir studijų 
programos vadovą, jei dėl sveikatos būklės negali
pilnavertiškai dalyvauti studijų procese

· bendrauk su mumis, nes mūsų tikslas  -
padėti Tau!

Universitetas siekia, kad studijos būtų prieinamos 
visiems studentams, todėl:
· suteiks Tau tikslią informaciją apie studijų sąlygų

pritaikymą ir pagalbą studentams su negalia ar
individualiaisiais poreikiais

· aptars studijų programos turinį ir taikys Tau
tinkamiausią atsiskaitymo procesą atsižvelgiant į
negalią ar individualiuosius poreikius

· suderins su Tavo dėstytojais Tavo studijų procesą

· patars, kokios valstybės finansinės paramos
gali tikėtis 

pakonsultuos, kur ir kada galėtum kreiptis dėl 
Universiteto socialinės stipendijos.

Prašome Tavęs užpildyti anketą, kuri padės mums 
sužinoti, kokios pagalbos Tau reikia studijų metu. 
Anketą rasi el. studijų knygelėje. 

Universitetas atsakingai vertina konfidencialumo 
principus tvarkant asmeninę informaciją, susijusią 
su Tavo sveikatos būkle, negalia ar individualiaisiais 
poreikiais, todėl nedvejok ir kreipkis. 

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas 
studentams su negalia rasi čia.

Prie studentų individualiųjų poreikių priderintas vietas 
darbui rasi bibliotekos
Didžiojoje skaitykloje (C-I-04, Vilniuje) ir bibliotekos 
skaitykloje (V-105, Kaune).

Anželika Vėžienė

Adresas: Ateities g. 20, Vilnius
Kab. C-IV-210
el. paštas anzelika.veziene@mruni.eu

Negalia ir 
individualieji 
     poreikiai
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Jei turėtum
     klausimų ar susidurtum 
su bet kokia  
              problema
 Tau padės
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• Įmoką už studijas moka valstybės
nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas 
ir papildomųjų studijų klausytojas.

• Įmokos už studijas dydis yra nustatytas
Studijų sutartyje, kuri sudaroma tarp Studento
(klausytojo) ir Universiteto priėmimo metu.

• Įmoka už studijų semestrą sumokama per 15
kalendorinių dienų nuo semestro pradžios.

Įmokos už studijas grąžinimas 

Visa sumokėta įmoka už studijas grąžinama, jei 
studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų 
sutarties nutraukimo pateikia: 

• rudens semestro metu – iki rugsėjo 30 dienos; 
• pavasario semestro metu – iki vasario 28 dienos.

60 procentų įmokos už studijas grąžinama, jeigu 
studentas arba klausytojas prašymą dėl studijų 
sutarties nutraukimo pateikia: 

• rudens semestro metu – spalio 1–31 dieną;
• pavasario semestro metu – kovo 1–31 dieną.

Įmoka už studijas

Finansai

Įmokos už studijas mokėjimas dalimis, 
mokėjimo atidėjimas

Dėl įmokos už studijas mokėjimo dalimis arba 
mokėjimo termino atidėjimo sprendžia akademinio 
padalinio (fakulteto / akademijos / mokyklos) 
dekanas. Prašymas dėl leidimo mokėti dalimis ar 
mokėjimo termino atidėjimo akademinio padalinio 
vadovui pateikiamas per  15  kalendorinių  dienų  nuo  
semestro  pradžios.

Įmokos už studijas mažinimas, 
atleidimas nuo įmokos už studijas 

MRU Įmokų mokėjimo administravimo tvarkoje 
nustatytais atvejais įmoka už studijas gali būti 
mažinama iki 50 proc. arba studentas gali būti visiškai 
atleidžiamas nuo įmokos už studijas.  

Prašymą dėl įmokos už studijas sumažinimo ar 
atleidimo nuo įmokos studentas teikia akademinio 
padalinio vadovui per 15 kalendorinių dienų nuo 
semestro pradžios.

Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai, 
patvirtinantys studento atitikimą numatytiems 
reikalavimams bei atitinkamų Universiteto darbuotojų 
rekomendacijos. 

Sprendimą dėl įmokos už studijas mažinimo 
ar atleidimo priima rektorius, atsižvelgdamas į 
Universiteto socialinių reikalų komisijos siūlymą.  

Įmoka už studijas negrąžinama, jeigu studentas arba 
klausytojas prašymą dėl studijų sutarties nutraukimo 
pateikia: 

• rudens semestro metu – po lapkričio 1 dienos;
• pavasario semestro metu – po balandžio 1 dienos.

Daugiau žinosi, perskaitęs Įmokų mokėjimo 
administravimo tvarką.
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Išlaikyti valstybės finansavimą galėsi, jeigu 
atitiksi gero mokymosi kriterijus: 

• pasibaigus semestrui neturėsi 
akademinių skolų ir

• Tavo pažymių vidurkis bus ne mažesnis 
nei 7.

Studento prarastą valstybės finansuojamą 
studijų vietą užima geriausiai tame pačiame 
kurse ir pagal tokią pačią studijų formą 
studijuojantis studentas, atitinkantis gero 
mokymosi kriterijus.

Valstybės finansuojamų studentų studijų 
pasiekimų vertinimas atliekamas kas 
semestrą.

Jei Tavo studijas   
      finansuoja valstybė
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Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama 
studentui. Pristatome MRU stipendijų ir paramos 
studijoms nuostatuose reglamentuotas stipendijų 
rūšis, jų dydžius, skyrimo ir mokėjimo tvarką. 

Stipendijos rūšys:

Socialinė stipendija: 

Šios stipendijos dydis – nuo 2 iki 30 BSI 
(1 BSI = 46 Eur) ir ji skiriama dėl: 

• sunkios materialinės padėties;
• artimųjų mirties, ligos;
• stichinės nelaimės;
• kitais ypatingais atvejais.

Skatinamoji stipendija: 

skiriama kartą per semestrą ir yra mokama kas mėnesį 
geriausiai besimokantiems studentams. Jos dydis – 
1,5 BSI (1 BSI = 46 Eur). 

Vienkartinė skatinamoji stipendija:

Ši stipendija skiriama ir mokama kartą per semestrą, o 
jos dydis priklauso nuo pasiekimų – nuo 3 BSI iki 30 
BSI (1 BSI = 46 Eur). Stipendijos skyrimo pagrindai:

• aktyvi mokslinė, kultūrinė, visuomeninė ar sporto 
veikla, garsinant MRU vardą; 

• aukšti pasiekimai mokslinėje, kultūrinėje ar sporto 
veikloje, garsinant MRU vardą; 

• geri mokymosi rezultatai (patikslinta - pagal naujai 
patvirtintą teisės aktą)

Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė 
stipendija:

skiriama kartą per semestrą ir mokama kas mėnesį 
už puikius (išskirtiniais atvejais – labai gerus) studijų 
rezultatus ir išskirtinius pasiekimus mokslinėje, kultūrinėje 
ar sporto veikloje. Stipendijos dydis –  
4 BSI (1 BSI = 40 Eur).

Tarptautinio ambasadoriaus stipendija:

skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą už tinkamai 
ir atsakingai atliekamas pareigas, apibrėžtas Universiteto 
tarptautinių ambasadorių tinklo veiklos nuostatose. 
Stipendijos dydis – iki 3,0 BSI 
(1 BSI = 46 Eur).  

Grupės koordinatoriaus stipendija: 

skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą už atsakingai 
ir tinkamai atliekamas grupės koordinatoriaus pareigas, 
apibrėžtas Grupės koordinatoriaus nuostatuose.
Stipendijos dydis – 0,5 BSI (1 BSI = 46 Eur). 

Stipendija kuopų viršiloms, grupių vadams 
ar grupių vadų pavaduotojams:

skiriama Policijos veiklos, Teisės ir policijos veiklos ar 
Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programų 
studentams, kurie atsakingai ir tinkamai atlieka kuopos 
viršilos, grupės vado ir grupės vado pavaduotojo pareigas. 
Ši stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą. 
Stipendijos dydis:

• kuopos viršilai – 0,4 BSI  (1 BSI = 46 Eur); 
• grupės vadui – 0,3 BSI (1 BSI = 46 Eur); 
• grupės vado pavaduotojui – 0,2 BSI (1 BSI = 46 Eur). 
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Paramą pedagoginių studijų programų studentams 
gauna pirmosios pakopos pedagogikos krypties 
studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo 
kvalifikacija, ir profesinių studijų programų studentai, 
studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose 
ir neturintys akademinių skolų. Parama skiriama du 
kartus per metus, gavus tam skirtas valstybės biudžeto 
lėšas, ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 
dienos). Paramos dydis nuo 2020 m. gegužės 
1 dienos – 300 eurų per mėnesį. Parama nutraukiama, 
jei studentas turi akademinių skolų.

Mecenato stipendija skiriama pagal mecenato 
nustatytus pagrindus ir gali būti vienkartinė arba 
mokama periodiškai. Stipendijos dydį, mokėjimo 
būdą ir trukmę nustato mecenatas. Tel.: (8 5) 271 4632

El. paštas: arc@mruni.eu

Turi klausimų dėl 
     stipendijų? 
        Kreipkis į MRU 
Akademinių 
       reikalų centrą

Tel.: (8 5) 2 71 4632

El. paštas: arc@mruni.eu

Daugiau informacijos rasi  
       Valstybinio studijų fondo 
   tinklalapyje (www.vsf.lt), 
o į Tau iškilusius klausimus 
         atsakys MRU Akademinių 
  reikalų centro 
                     (ARC) komanda.

socialinė stipendija (daugiau informacijos); 
tikslinės išmokos (daugiau informacijos);
valstybės remiama studijų paskola (daugiau 
informacijos);
parama užsienio lietuviams (daugiau informacijos);
studijų kainos kompensavimas (daugiau informacijos).

Valstybės finansinę paramą studentams teikia 
Valstybinis studijų fondas. Pristatome paramos rūšis:
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Valstybės 
         parama, 
stipendijos

Valstybės 
         parama, 
paskolos
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• tapk MRUSA nariu

• dalyvauk studentų organizacijų 
veikloje

• lavink savo meninius gebėjimus 
MRU meno kolektyvuose

• naudokis galimybe sportuoti 
puikiomis sąlygomis 6 kartus per 
savaitę

• savanoriauk

„Neperdek“ nuo studijų – 
                  pasinaudok MRU 
       siūlomomis laisvalaikio 
galimybėmis

Daugiau informacijos rasi  
       Valstybinio studijų fondo 
   tinklalapyje (www.vsf.lt), 
o į Tau iškilusius klausimus 
         atsakys MRU Akademinių 
  reikalų centro 
                     (ARC) komanda.
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Svarbiausias MRUSA uždavinys – remti ir ginti 
studentų interesus.

„Mes, studentų atstovybės atstovai, esame tam, kad 
kilus bet kokiam klausimui Tau galėtume padėti ir 
išklausyti. Pas mus gali ateiti išgerti arbatos ar kavos, 
pašnekėti apie problemas ar įgyvendinti savo turimą 
svajonę. Mes visada pasiruošę Tau padėti!“ 
(MRUSA prezidentė Aleksandra Kostojanskaja)

Prisijunk prie MRUSA ir įgysi neįkainojamos patirties, 
nes galėsi:

• prisidėti prie studijų proceso tobulinimo;
• organizuoti studentų akademinį, kultūrinį

gyvenimą bei laisvalaikį;
• atstovauti studentams Universitete ir už jo ribų;
• organizuoti ne tik tradicinius renginius, bet 

ir konferencijas bei debatus aktualiausiomis 
temomis.

Adresas:
Ateities g. 20, II-330, II-329, II-329a auditorijos

El. paštas: info@mrusa.lt
MRUSA prezidentė Aleksandra Kostojanskaja:
prezidentas@mrusa.lt

Studentų
         organizacijos 
MRUSA
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Apsilankyk 
    arba susisiek
MRUSA
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Facebook: ELSA MRU 
Instagram: elsamru 

Apsilankyk arba 
      parašyk ELSA 
  MRU komandai

ELSA – didžiausia teisės studentų ir jaunųjų 
teisininkų organizacija pasaulyje, vienijanti virš 
69 000 narių. Asociacijos nariai keliauja, 
susipažįsta ir palaiko ryšius su įvairių šalių 
teisininkais. Studentai turi galimybę bendrauti su 
teisės praktikais, žymiais teisėjais ir advokatais, 
įgyti komandinio darbo patirties ir tobulinti 
profesinius įgūdžius.

ELSA MRU – vienas iš ELSA Lietuva filialų, prie 
kurio gali prisijungti ir Tu!

 
Adresas: Ateities g. 20, III-224 kab.  

Tel.: (8 5) 2714-539

El. paštas: mru@lt.elsa.org
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Studentų
         organizacijos 
ELSA - Europos
  teisininkų   
     asociacija
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Studentų
         organizacijos 
Debatų klubas

Dalyvaudamas 
    Debatų klubo veiklose,    
        išmoksi:

• viešo kalbėjimo subtilybių; 

• argumentuotai reikšti savo nuomonę; 

• šiuolaikiškai diskutuoti; 

• patobulinti anglų kalbos įgūdžius.

Nori tapti Debatų 
           klubo nariu? Susisiek   
                  su klubo 
       prezidentu!

 
Adresas: Ateities g. 20, III-224 kab.  

Debatų klubo prezidentas
Leonardas Marcinkevičius

El. paštas: debatai@mruni.eu
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ESN – tai viena didžiausių tarptautinių studentų 
tinklo asociacijų Europoje. ESN MRU Vilnius 
– vienas iš šios, net kelis šimtus universitetų 
vienijančios, organizacijos narių. 

ESN MRU Vilnius misija – teikti jaunimui galimybes 
realizuoti save ir tobulėti pagal SHS (angl. 
Students Helping Students) principą – „studentai 
padeda studentams“. Organizacija kuruoja mainų 
studentus, padeda jiems integruotis Lietuvoje ir 
stengiasi suteikti nepamirštamus prisiminimus apie 
praleistą laiką Lietuvoje studijų metu

Susidomėjai? 
    Susisiek su ESN MRU  
              Vilnius!

Studentų
         organizacijos   
      ENS MRU Vilnius

 ESN MRU Vilnius planuoja išvykas į užsienio šalis ir 
keliones po Lietuvą, į kurias vykti galimybę turi visi 
organizacijos nariai. Kartu su užsienio studentais 
planuojama begalė įvairiaspalvių renginių ir projektų 
(pavyzdžiui, „Erasmus in Schools“, „Multilingual 
Lithuania“, „International Dinner“, „Erasmus Got 
Talent“ ir t. t.), prie kurių organizavimo ar rengimo gali 
prisidėti bet kuris veikliai smalsus studentas.  

El. paštas: mru@esnlithuania.org
Facebook: ESN MRU Vilnius 
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Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už 
kurią negaunamas finansinis atlygis, tačiau ji yra 
naudinga visuomenei ir suteikia patirties, pripažinimo 
bei pilnavertiškumo jausmą ją atliekančiam žmogui. 
Tai būdas atrasti mėgstamą veiklą, skleisti gėrį, 
produktyviai praleisti laiką ar net susikurti savo 
karjeros pagrindą.

Savanoriai vykdo veiklą įvairiose srityse: 
sporto, kultūros, socialinių reikalų, sveikatos, 
švietimo, jaunimo, aplinkos apsaugos, vystomojo 
bendradarbiavimo ir kt. Jie veikia įvairiais būdais: 
dalyvauja labdaringoje veikloje, organizuoja 
tarpusavio pagalbą savipagalbos grupėse, talkina 
ginant visuomenės interesus ir šalinant stichinių 
nelaimių padarinius, dalyvauja religinių 
bendruomenių veikloje.

Sužinok apie savanorystę daugiau.

Pasikalbėk su Karolina Sragauskaitė
E-mail:  karolina.sragauskaite@gmail.com

   „Savanorystė duoda 
     supratimą, kad egzistuoja 
labai paprasti gyvenimo 
dalykai – dėkingas žvilgsnis, 
         dėkingos akys, sudarantys 
esminius gyvenimo 
   dalykus.“ 
 – Filosofas Leonidas Donskis
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Savanorystė

Kyla klausimų?  
    Nežinai nuo ko  
 pradėti ar norėtum  
               pasitarti?

https://uzt.lt/savanorystes-galimybes/
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Kultūros ir renginių skyrius studentams 
siūlo net 8 skirtingas menines veiklas 
– nuo dainavimo iki šokių, nuo ukulelės 
iki žaidimų antropologijos! Užsiėmimų 
vadovai – patyrę savo srities specialistai, 
gebantys dalintis savo žiniomis įdomiai, 
inovatyviai ir šiuolaikiškai.

   „Savanorystė duoda 
     supratimą, kad egzistuoja 
labai paprasti gyvenimo 
dalykai – dėkingas žvilgsnis, 
         dėkingos akys, sudarantys 
esminius gyvenimo 
   dalykus.“ 
 – Filosofas Leonidas Donskis

Kyla klausimų? 
     Kreipkis į MRU Kultūros
          ir renginių skyrių!

Išsirink Tau patinkantį būrelį ir 
registruokis el. paštu: 

jolita.vilcinskiene@mruni.eu

Tavęs laukiame:

• zumbos treniruotėse;
  
• lotynų Amerikos šokių užsiėmimuose;
  
• tautinių šokių užsiėmimuose;

• vokaliniame ansamblyje;

• dainavimo studijoje;

• sielovados klube.

• 
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MRU
    meninis
  ugdymas



El. paštas: pks@mruni.eu

Emocinė sveikata yra vienas pagrindinių veiksnių, 
darančių įtaką tavo bendrai savijautai, įsitraukimui 
į mokslus bei norui bendrauti ir bendradarbiauti 
su kitais. Universitetas Tau siūlo nemokamas 
psichologines konsultacijas ir kitas veiklas, 
didinančias psichologinį atsparumą! 

Susipažink su Bendruomenės gerovės centro 
Psichologinio konsultavimo skyriaus teikiama 
pagalba:

• iki 6 nemokamų konsultacijų per metus pas 
aukšto lygio psichologus;

• sąmoningumo („mindfulness“) užsiėmimai;

• užsiėmimai su psichodramos elementais;

• relaksacinis kambarys;

• užsiėmimai, seminarai, konferencijos ir 
renginiai aktualiomis temomis ar pagal poreikį;

• galimybė atlikti praktiką skyriuje.

Visą informaciją apie Psichologinio konsultavimo 
skyriaus veiklą gali rasti čia.

siekiant užtikrinti saugią aplinką universitete, PKS 
įgyvendina psichologinio smurto atvejų tvarkos
apraše aprašytas funkcijas: imasi priemonių 
susidūrus su psichologinio smurto atveju, bei 
vykdo prevencines priemones siekiant mažinti 
psichologinio smurto apraiškas universitete; 
psichologinio smurto atvejų nagrinėjimo tvarkos
aprašas.
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       psichologinio
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       skyrius

Susisiek 
     su mumis:
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Kyla klausimų?
    Kreipkis į  MRU   
       Sveikatingumo ir 
sporto skyrių!

*Dėl COVID-19 situacijos šalyje, patalpose gali būti
ribojamas treniruočių dalyvių skaičius arba
treniruotės gali būti perkeliamos į lauką.

Nevark ieškodamas sporto klubo, nes MRU 
Tau suteikia galimybę nemokamai sportuoti 
čia, Universitete! Susipažink su Bendruomenės 
gerovės centro Sveikatingumo ir sporto 
skyriaus siūlomomis fizinio aktyvumo veiklomis:

Visą informaciją apie sporto veiklas 
Universitete bei treniruočių 
tvarkaraštį gali rasti čia.

Grupinės sporto treniruotės: 
karate
joga
pilates
Nirvana Fitness
 „Bėgimo klubas“

Komandinio sporto treniruotės: 
tinklinis
krepšinis
galimybė žaisti stalo tenisą, badmintoną, 
tobulintis šachmatų sporto šakoje

Mėgsti sportuoti individualiai? 
Apsilankyk:
treniruoklių salėje, kurioje gali atlikti kardio ir 
jėgos treniruotes
imtynių salėje, kurioje galima sportuoti 
dvikovines sporto šakas
sporto salėje savarankiškoms treniruotėms 
(krepšinio)
organizuojamose sporto varžybose ir 
turnyruose.

MRU
      Sveikantingumo
              ir sporto skyrius
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MRU siūlo Tau rinkis vieną iš dviejų 
Universitetui priklausančių Studentų namų 
Vilniuje ir Kaune. 
Kyla klausimas, kodėl verta rinktis MRU 
Studentų namus?

• Čia patogios sąlygos gyventi ir mokytis.

• Universitetą pėsčiomis pasieksi vos per 
kelias minutes.

• Kiekviename Studentų namų aukšte 
įrengti kambariai mokymuisi ir poilsiui.

• Visuose kambariuose veikia bevielis ir 
laidinis internetas.

• Studentų namų personalas visada 
pasiruošęs Tau padėti.

Kontaktai:
Vilnius (Didlaukio g. 57, Didlaukio g. 86*)

Nijolė Jansonienė
(Studentų namų valdytoja)
Tel.: (8 5) 271 4567, (8 5) 276 0609
El. paštas: njansoniene@mruni.eu

Audrius Preikša 
(Studentų namų administratorius)
Tel.: (8 5) 271 4559
El. paštas: audrius.preiksa@mruni.eu

MRU 
     studentų
namai

Kaunas (Maironio g. 27a, Maironio g. 29)

Virginijus Rakštys 
(Studentų namų valdytojas)
Tel.: (8 37) 303661
El. paštas: virgis@mruni.eu
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Nuo šiol akademinio padalinio (fakulteto / akademijos / 
mokyklos), kuriame studijuoji, darbuotojai – dekanas, 
prodekanas, studijų vadybininkai, programos vadovas 
ir dėstytojai – yra Tavo pagrindiniai pagalbininkai 
visais studijų metais. 
Tad, jei kils klausimų, prireiks informacijos ar pagalbos, 
turėsi pasiūlymų ar nusiskundimų – drąsiai kreipkis į 
savo akademinio padalinio komandą. 

MRU Akademinių 
    reikalų centras 
                        pataria:
• studijų klausimais pirmiausia kreipkis į studijų 

vadybininką / referentą.
• už Tavo studijų programos kokybę atsakingas 

programos vadovas, todėl jei turi pasiūlymų ar 
nusiskundimų dėl studijų kokybės, pasikalbėk su 
juo.

• jei ieškai pagalbos ar patarimo iš savo 
bendražygių, kreipkis į MRU Studentų atstovybę.

• jeigu nepavyko problemos išspręsti 
akademiniame padalinyje, kreipkis į Akademinių 
reikalų centrą, kuris atsakingas už viso studijų 
proceso koordinavimą Universitete.

Akademinių reikalų centro kontaktai:

Adresas: CR I-415 kab.
El. paštas:  arc@mruni.eu

Tel. (8 5) 271 4632 ARC Studijų proceso 
administravimo grupės vadovė 
Greta Zabalevičienė 
El. paštas: arc@mruni.eu, gretaluksaite@mruni.eu

Pagalba, 
    konsultavimas
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MRU 
     Karjeros 
centras: 
          jungiame  
     talentus su 
galimybėmis

MRU Akademinių reikalų centro Karjeros centras 
siekia palaikyti Tavo aktyvų ir nuolatinį
įsitraukimą į karjeros vystymą. Kviečiame pasinaudoti 
visomis centro teikiamomis galimybėmis
Tau!

Sieki geriau pažinti save ir ugdyti savo kompetencijas?

Įgūdžių akademija MRU Skills academy    – tai 
,,minkštųjų“ ir skaitmeninių kompetencijų tobulinimo
programa studentams. MRU siekia atliepti studentų 
ir darbdavių poreikius, suteikiant galimybes ne tik 
įgyti pasirinktos studijų programos srities žinių ir 
gebėjimų, tačiau ir bendrų kompetencijų, kurios 
padės sėkmingai integruotis darbo rinkoje ir 
prisitaikyti prie pokyčių. Universitetas pradeda diegti 
mikrokredencialų sistemą, tad Tavo dalyvavimas 
papildomuose mokymuose bus įvertintas įgytu 
mikrokredencialu, kurį galėsi turėti ir bendrinti su 
darbdaviais ar pateikti kaip kompetencijų įrodymą. 
Akademija yra nemokama MRU studentams. 
Kviečiame sekti naujienas ir registruotis!

Karjeros centras rengia mokymus savęs pažinimo, 
CV rengimo, pasirengimo darbo pokalbiui, asmeninės 
karjeros vystymo ir kt. temomis. Laukiame Tavęs 
prisijungiant! Informaciją rasi Karjeros centro 
puslapyje, taip pat socialiniuose tinkluose, kvietimus 
artėjant renginiui taip pat siunčiame Tau į studentišką 
el. paštą.
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Universitete vykdoma mentorystės programa. 
Mentorystė – tai mentoriaus ir studento
bendradarbiavimas siekiant ugdyti studentą ir padėti 
studentui vystyti karjerą, Tai puikus būdas gauti 
atsakymus į studijų kelyje kylančius klausimus, auginti 
savo asmenybę ir plėtoti savo gebėjimus. Prasidėjus 
mokslo metams gausi fakulteto kvietimą dalyvauti 
programoje. Prisijunk ir pasinaudok puikia galimybe 
turėti Tave sėkmingos karjeros link palydėsiantį 
mentorių!

Pasimatuok organizaciją renginiuose gali susipažinti 
ir susitikti su vis kita įmone ar įstaiga. Tai kas mėnesį 
vykstantys susitikimai, kurių metu gali sužinoti kuo 
gyvena organizacijos, geriau pažinti įvairias veiklos 
sritis, taip pat aptariamos ir karjeros galimybės.

Universiteto vykdomos Karjeros dienos – tai 
galimybių dienos Tau, kuomet gali užmegzti kontaktą
su savo svajonių įmone. Kviečiame dalyvauti ir 
pasinaudoti MRU partnerysčių su alumnais ir
darbdaviais teikiamais privalumais – rask 
praktikos ar darbo vietą, sužinok tendencijas 
darbo rinkoje, megzk kontaktų tinklą.

Nori 
  susipažinti 
su įvairiomis 
organizacijomis, 

o gal
   plėtoti verslą?

       Planuoji 
  karjerą ir ieškai 
     informacijos?

Kreipkis konsultacijos ir padėsime rasti praktikos 
ar darbo vietą, patarsime darbo paieškos strategijų 
klausimais, taip pat CV rengimo, kompetencijų 
tobulinimo klausimais. Esame pasirengę padėti 
rasti reikiamą kontaktą, konsultuoti, pasidalinti 
patirtimi, kad sprendimus priimtum būdamas gerai 
informuotas.

Universitetas palaiko ryšius su alumnais, kurie 
įsitraukia į universiteto renginius, dalinasi savo
istorijomis. Dalyvauk universiteto renginiuose su 
MRU alumnais ir sužinok ką gali veikti baigęs
studijas.

Pasitikrink MRU Karjeros centro skiltį internetiniame 
puslapyje, jame dalinamės skelbimais apie praktikos 
ir darbo vietas. Taigi, jei ieškai konkrečių praktikos, 
darbo pasiūlymų – verta pasidomėti praktikos, 
savanorystės, bei darbo pasiūlymais. Taip pat čia 
rasi ir absolventų įsidarbinimo po
studijų rodiklius.

Sek naujienas socialiniuose tinkluose, MRU 
puslapyje MRU Karjeros centras | Mykolo Romerio
universitetas ir tikrink savo studentišką el. paštą – 
juo informuojame apie naujienas!

Jei turi 
   klausimų, 
  susisiek 

karjera@mruni.eu
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Ateities g. 20, I-405 kab., 
Karjeros centro vadovė 
Laimutė Kodienė 
l.kodiene@mruni.eu 
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