
MRU paslaugos 

mokykloms



MRU. Studijos kokybiškam gyvenimui

MRU – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas.

Čia studijos žmogui, visuomenei, valstybei yra daugiau nei išsilavinimas ar įgyta profesija. Tai savirealizacija. Tai — studijos
kokybiškam gyvenimui. MRU.

4 fakultetai

1. Teisės mokykla
2. Viešojo saugumo akademija

3. Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
4. Žmogaus ir visuomenės studijų 

fakultetas

16 mokslo laboratorijų

MRU MIS (Mokslo inovacijų centras) misija -
naujausi socialinių, humanitarinių, technologinių 

mokslų tyrimai visuomenei ir verslui.

> 65 pasaulio šalys

MRU – vienas tarptautiškiausių universitetų Lietuvoje. 
Čia studijuoti atvyksta studentai iš daugiau nei 65 

skirtingų pasaulio šalių.



Laimė yra būti kelyje. Jame išgyventi unikalias patirtis. Ar geriau pažinti bei atrasti save.

Tačiau su kiekviena diena pasaulis įgauna vis didesnį pagreitį beribės informacijos
chaose.

Dėl šios priežasties, kelyje atsiduriame mes — Mykolo Romerio universitetas. Turėdami
didesnę nei trisdešimties metų patirtį, sukūrėme tokią akademinę aplinką, kuri padėtų

atskleisti visas individualias savybes ir paruoštų studentą savimi pasitikinčiu

profesionalu.

Kviečiame mokyklos pedagogus ir moksleivius registruotis į mūsų siūlomas nemokamas

paslaugas, kurios nukreips būsimą studentą link pokyčio tapti tvirta, rytdienai
pasiruošusia asmenybe.

Bendradarbiaukime:

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

+370 6 763 7496

sandra.scerbo@mruni.eu

mailto:sandra.scerbo@mruni.eu


Esate mokyklos pedagogas? 
Ieškote įdomaus ir naudingo turinio savo klasei karjeros informavimo ir pasiruošimo 
studijoms tema?

O gal esi aktyvus vyresnių klasių moksleivis? 
Ieškai atsakymų į kylančius klausimus apie profesiją, studijas ir priėmimo į universitetą 

procesą?

Bendradarbiaukime:

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

+370 6 763 7496

sandra.scerbo@mruni.eu

mailto:sandra.scerbo@mruni.eu


Vizitas Jūsų mokykloje Atvirų durų dienos

Konsultacijos Akademijos moksleiviams

Paslaugos mokykloms

Bendradarbiaukime:

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

+370 6 763 7496

sandra.scerbo@mruni.eu

mailto:sandra.scerbo@mruni.eu


Bendradarbiaukime:

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

+370 6 763 7496

sandra.scerbo@mruni.eu

Vizitas mokykloje

Jūsų mokyklos bendruomenė organizuoja karjeros dienas? Norite surengti įdomią klasės

valandėlę? O gal tiesiog reikalinga 45 minučių paskaita karjeros informavimo ir priėmimo į
studijas proceso tema?

Pasikvieskite MRU Priėmimo komandą į savo mokyklą gyvai (arba nuotoliu), o mes užtikrinsime
aktualų turinį visiems 10-12 klasių moksleiviams sutartą dieną, sutartu laiku, Jums patogiausiu

formatu!

Siūlomos paskaitos:

1. 5 ateities kūrimo žingsniai
2. Priėmimo proceso pristatymas klasei ar mokyklai

mailto:sandra.scerbo@mruni.eu


5 ateities kūrimo žingsniai

Kaip ir verslo startuolio, taip ir gyvenimo startuolio sėkmė

priklauso nuo pasirinktos krypties, turimų žinių, finansų,
aplinkos, įsitvirtinimo skirtingose rinkose ir įgūdžių. Kaip

užsitikrinti sėkmingą ateitį? Kaip susiplanuoti savo asmeninį

augimą ir pasiekti norimų rezultatų?

5 ateities kūrimo žingsniai: karjeros kryptis, pasiruošimas

brandos egzaminams, finansų planavimas, studento
galimybės studentaujant ir karjeros kelionė.

Pristatysime penkis esminius pasiruošimo naujam gyvenimo
etapui žingsnius, MRU studijų programas ir atsakysime į

visus Jūsų klausimus.

Trukmė: 45 min.
Klasė: 10 - 12 kl.

Vieta: Jūsų mokykla / „Teams“ platforma

Registracija internetu arba el. paštu: sandra.scerbo@mruni.eu

MRU Priėmimo komanda

https://outlook.office365.com/owa/calendar/MykoloRomeriouniversiteto@mruni.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:sandra.Scerbo@mruni.eu


Priėmimo proceso pristatymas

klasei ar mokyklai

Žinome, kad kuo artėjant egzaminų pasirinkimo, laikymo ir

dokumentų universitetams teikimo laikui kyla vis daugiau
klausimų.

Mes esame pasiruošę paprastais žodžiais pristatyti studijų
krypčių, egzaminų pasirinkimo, konkursinio balo formavimo

ypatumus, ir atsakyti į visus kylančius klausimus.

Trukmė: 45 min.
Klasė: 10 - 12 kl.

Vieta: Jūsų mokykla / „Teams“ platforma

MRU Nacionalinio priėmimo grupės vadovas Saulius Bugailiškis

Registracija internetu arba el. paštu: sandra.scerbo@mruni.eu

https://outlook.office365.com/owa/calendar/MykoloRomeriouniversiteto@mruni.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:sandra.Scerbo@mruni.eu


Mes žinome, kaip svarbu yra žinoti aiškią ir tikslią informaciją apie priėmimą į universitetus ir

kiek klausimų kyla kiekviename žingsnyje artėjant lemtingoms dienoms: renkantis dalykus, kurių
bus mokomasi A ar B lygiu nuo 11 klasės, renkantis mokyklinius ir valstybinius brandos

egzaminus, galiausiai – renkantis norimą studijų kryptį, programą ir aukštąją mokyklą.

Siekdami palengvinti šį ir taip įtampos kupiną laikotarpį, kviečiame registruotis konsultacijai.

Registruotis gali moksleiviai, jų tėvai, mokytojai.

Registracija

Trukmė: 30 minučių
Tema: konkursinis balas, studijų programos, priėmimo procesas

Vieta: „Teams“ platforma

Konsultacijas veda: MRU Nacionalinio priėmimo grupės vadovas Saulius Bugailiškis

Individualios konsultacijos

Bendradarbiaukime:

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

+370 6 763 7496

sandra.scerbo@mruni.eu

https://outlook.office365.com/owa/calendar/MykoloRomeriouniversiteto@mruni.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:sandra.scerbo@mruni.eu


Lapkričio ir kovo mėnesiais kviečiame dalyvauti MRU Atvirų durų dienose, kurių metu

moksleiviai turės galimybę susipažinti su universitetu, pabendrauti su dėstytojais, studentais ir
gauti atsakymus į rūpimus klausimus.

Kviečiame registruotis į renginį dabar ir jau visai netrukus informuosime apie tikslią datą ir
programą!

Registracija:

Atvirų durų dienos

Bendradarbiaukime:

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

+370 6 763 7496

sandra.scerbo@mruni.eu

mailto:sandra.scerbo@mruni.eu


Akademijos moksleiviams

Visus metus moksleiviams atviras Mykolo Romerio universitetas kviečia iš arčiau susipažinti su

specialybėmis ir lengviau priimti sprendimą, ką veikti ir kuo būti po mokyklos baigimo.

Specialiose akademijose moksleiviai ne tik praktiškai išmėgins ar daugiau sužinos apie

dominančią specialybę, bet ir pasitikrins, ar norėtų ją studijuoti ateityje.

Lyderystės akademija

Karjeros akademija

Bendradarbiaukime:

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

+370 6 763 7496

sandra.scerbo@mruni.eu

mailto:sandra.scerbo@mruni.eu


Karjeros akademija
Mes žinome, kad pasirinkti profesiją dar būnant mokykloje nėra lengva,

todėl kviečiame 10-12 kl. moksleivius pažinti bei atrasti save.

Moksleivių laukia karjeros kompetencijų tobulinimo dirbtuvės,

nuotoliniai susitikimai su įkvepiančiais žmonėmis, edukacinės veiklos.

Užsiėmimų metu moksleiviai ne tik pažins save, savo stiprybes ir

tobulintinas sritis, susipažins su pačiomis įvairiausiomis veiklos sritimis
ir studijų galimybėmis, bet ir suformuos aiškią savo karjeros viziją,

išsikels karjeros tikslus ir susidarys karjeros planą.

Veiklas organizuoja ir veda MRU dėstytojai – ilgametę ugdymo karjerai

patirtį turintys specialistai.

Karjeros akademijos mokymai nemokami ir vyksta kartą į mėnesį.

Klasė į kiekvieną susitikimą registruojasi atskirai.

Daugiau informacijos rasite čia.

Vieno užsiėmimo trukmė: 45 min. (klasės valandėlės metu)
Vieta: Teams platforma

Kontaktai: kam@mruni.eu

Registracija į mokymus

https://www.mruni.eu/mokykloms/akademijos-moksleiviams/
mailto:kam@mruni.eu
https://forms.gle/6TD9QL4HDT4qVcnF9


Lyderystės akademija

Norint tapti savimi pasitikinčiu profesionalu, svarbu turėti lyderio

savybes ir charakterį, valią ir vaizduotę, todėl kviečiame dalyvauti
Lyderystės akademijos veikloje, kurios metu kursi sau palankią aplinką,

ugdysi pasitikėjimą savo jėgomis, išmoksi išsakyti nuomonę, atrasti

tikslą, tapti atsakingu lyderiu savo mokykloje, universitete,
bendruomenėje ir tolesniame gyvenime!

Lyderystės akademijos mokymai nemokami. Išklausius bent 2/3
visų paskaitų bus įteiktas sertifikuotas diplomas.

Paskaitų temas ir kitą aktualią informaciją rasite čia.

Vieno užsiėmimo trukmė: 2 val. (nuo 14:00 iki 16:00 val.)
Vieta: „Zoom“ platforma

Kontaktai: lyderystesakademija@mruni.eu

Registracija vyksta iki spalio 27 d. el. paštu:

lyderystesakademija@mruni.eu (nurodant savo vardą, pavardę,

instituciją/mokyklą ir kontaktus).

https://www.mruni.eu/mokykloms/akademijos-moksleiviams/


Mykolo Romerio universitetas
Ateities g. 20, Vilnius, LT-08303 Lithuania www.mruni.eu

Turite klausimų ar siūlymų dėl paslaugų mokykloms?

Bendraukime!

Sandra Ščerbo

Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vyresnioji vadybininkė

sandra.scerbo@mruni.eu

+370 676 37 496

https://www.facebook.com/MykoloRomerioUniversitetas/
https://www.linkedin.com/school/mykolasromerisuniversity/
mailto:sandra.scerbo@mruni.eu

