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1. Vadovaudamasis Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos, patvirtintos Senato 

2019 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 1SN-36, 38 punktu, Rektoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu 

Nr. 1I-244 „Dėl Mykolo Romerio universiteto studijų programos komiteto nuostatų patvirtinimo“ ir 

Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2022 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1I-264 ,,Dėl Mykolo 

Romerio universiteto Teisės mokyklos, Viešojo saugumo akademijos, Viešojo valdymo ir verslo 

fakulteto ir Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studijų programų vadovų bei tarptautinių, 

tarpinstitucinių studijų programų komitetų sudėčių patvirtinimo“, 

t v i r t i n u Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų studijų 

programų komitetų sudėtis: 

1.1. Studijų programos Skaitmeninė ekonomika (I pakopa) komitetas: 

Vadovas – prof. dr. Mindaugas Butkus, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai:  

Milda Deveikė, absolventė; 

Virgilijus Dirma, asociacijos „Infobalt“ Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių vadovas, 

asociacijos „Digital Europe“ Vartotojų politikos darbo grupės vicepirmininkas; 

prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė; 

Saulius Kromalcas, absolventas, doktorantas;  

doc. dr. Marius Laurinaitis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas;  

dr. Audrius Linartas, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius; 

Elena Pukel, absolventė; 

Paulius Pupininkas, absolventas; 

dr. Jusif Seiranov, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius. 

 

1.2. Studijų programos Tarptautinė apskaita ir auditas (I pakopa) komitetas: 

Vadovas – prof. dr. Lukas Giriūnas, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai:  

Teresa Bartoševič, absolventė; 

Ligita Brukštuvienė, absolventė; 

Rimas Butkevičius, UAB „Tezaurus auditas” auditorius; 

prof. dr. Gintaras Černius, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius; 

doc. dr. Irmantas Rotomskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

Agnė Vaitkevičiūtė, absolventė. 
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1.3. Studijų programos Elektroninio verslo vadyba (II pakopa), studijų programos 

Tarptautinė prekyba ir jos specializacijos Muitinė tarptautinėje prekyboje komitetas: 

Vadovas – doc. dr. Irmantas Rotomskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai:  

Kristina Butnorienė, absolventė; 

doc. dr. Marius Laurinaitis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

Kostas Noreika, Paysera LT valdybos narys; 

Evaldas Remeikis, AB „NEO Finance“ akcininkas; 

prof. dr. Darius Štitilis, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas; 

Jaroslav Urbanovič, studentas. 

 

1.4. Studijų programų Kibernetinio saugumo valdymas (II pakopa) komitetas:  

Vadovas – prof. dr. Darius Štitilis, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas. 

Vadybininkė – Asta Verbickienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto vyriausioji 

vadybininkė. 

Nariai:  

Martynas Damkus, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius;  

Desta Gebrehawaria Gebregziabher, studentas; 

Vykintas Kungys, studentas; 

doc. dr. Marius Laurinaitis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

prof. dr. Tadas Limba, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius; 

Mindaugas Matulionis, absolventas; 

Aušra Pipirienė, Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių 

technologijų politikos grupės patarėja. 

 

1.5. Studijų programos Globalus verslas ir moderni rinkodara (I pakopa) komitetas: 

Vadovė – doc. dr. Miglė Eleonora Černikovaitė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

Karina Bodnar, studentė 

Shota Jalabadze, studentas; 

doc. dr. Žaneta Karazijienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

Dalia Karlaitė, doktorantė; 

doc. dr. Vincent Montenero, Čekijos technologijų universiteto Prahoje Masaryko taikomųjų 

studijų instituto docentas; 

prof. dr. Rita Remeikienė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė; 

dr. Jusif Seiranov, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius. 

 

1.6. Studijų programos Finansų rinkos (II pakopa) komitetas:  

Vadovas – dr. Tomas Mendelsonas, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai:  

dr. Andrius Balčiūnas, Lietuvos banko vyresnysis analitikas; 

doc. dr. Artūras Balkevičius, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

doc. dr. Liucija Birškytė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

Lina Murauskienė, studentė; 

dr. Darius Saikevičius, UAB „Gemini Group“ direktorius; 

Oleg Statino, absolventas; 
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Iveta Steponavičiūtė, studentė; 

prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė. 

 

1.7. Studijų programos Finansų valdymas (I pakopa), Finansų valdymas (II pakopa) ir jos 

specializacijos Verslo apskaita komitetas:  

Vadovė – prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai:  

doc. dr. Ilona Bartuševičienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

doc. dr. Liucija Birškytė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

Rimas Butkevičius, UAB „Tezaurus auditas“ vadovas; 

prof. dr. Gintaras Černius, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius; 

Gabija Kilikevičiūtė, studentė; 

Inna Kremer, MRU doktorantė; 

Evaldas Lapienis, absolventas, „Western Union“ apskaitos skyriaus vadovas; 

dr. Craig S. Maher, Nebraskos universiteto Omahoje (JAV) profesorius, Viešojo 

administravimo mokyklos direktorius (vizituojantis profesorius); 

dr. Tomas Mendelsonas, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius; 

Gabija Valavičiūtė, studentė. 

 

1.8. Studijų programos Logistikos vadyba (II pakopa) komitetas: 

Vadovė – prof. dr. Birutė Mockevičienė, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius; 

Edmundas Daukantas, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius; 

Eglė Katkienė, studentė; 

Tomas Kuoras, UAB „Finėjas“ Transporto paslaugų pardavimo ir analizės komandos 

vadovas; 

Darius Sosnovskis, „Advokato Dariaus Sosnovskio kontora“ vadovas, advokatas; 

Ieva Šimulynienė, absolventė;  

Katrina Šiškovskaja, studentė. 

 

1.9. Studijų programos Tarptautinis verslas ir muitinės logistika (I pakopa)komitetas: 

Vadovas – doc. dr. Marius Lanskoronskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai:  

dr. Vytautas Azbainis, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius; 

Akvilė Germanaitė, absolventė; 

doc. dr. Žaneta Karazijienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

Tomas Laurušas, studentas; 

doc. dr. Irmantas Rotomskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

dr. Simona Survilaitė, „Western Union Processing Lithuania“ Finansinės žvalgybos skyriaus 

vadovė. 

 

1.10. Studijų programos Veiklos auditas (II pakopa) komitetas: 

Vadovė – doc. dr. Dalia Daujotaitė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Verslo ir ekonomikos 

instituto vadybininkė.  
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Nariai: 

doc. dr. Marius Lanskoronskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

Saulius Lapšinskas, Lietuvos auditorių rūmų viceprezidentas; 

Dovilė Mingėlaitė, Verslo ir ekonomikos instituto lektorė; 

Gintarė Saržickienė, UAB „EPSO-G“ vidaus auditorė; 

Inga Tarakavičiūtė, absolventė; 

Asta Tumaitytė, absolventė, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos generalinė 

direktorė; 

doc. dr. Ramūnas Vanagas, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentas; 

Ieva Varatinskytė, studentė. 

 

1.11. Studijų programos Verslo administravimas (MBA) (II pakopa) komitetas: 

Vadovė – doc. dr. Lidija Kraujalienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Gintaras Černius, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius; 

Laura Daučiūnienė, organizacijos plėtros partnerė; 

Donatas Indrašius, absolventas; 

prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė;  

Robertas Liudvinavičius, absolventas; 

prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė. 

 

1.12. Studijų programos Verslo sistemų ekonomika (II pakopa) komitetas: 

Vadovė – prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

doc. dr. Ilona Bartuševičienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

doc. dr. Žaneta Karazijienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

Jūratė Balčiūnaitė, studentė; 

Vakarė Medeišienė, studentė; 

Gintarė Saržickienė, absolventė; 

dr. Mantas Vilys, Lietuvos inovacijų centro direktorius; 

dr. Lina Volodzkienė, Verslo ir ekonomikos instituto lektorė. 

 

1.13. Studijų programų Turizmo vadyba ir paveldas (I pakopa), Turizmo sektoriaus 

valdymas (II pakopa) komitetas: 

Vadovė – doc. dr. Aistė Dromantaitė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

Ligita Daukšaitė, UAB „Juani“ direktorė, viešbutis-restoranas „Smilga“;  

Alina Katunian, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Turizmo katedros vedėja; 

Sofija Kutko, absolvenė; 

Vilma Kondratienė, kelionių agentūros „Glotera“ vadovė; 

Danutė Mažeikaitė, Turizmo rinkodaros asociacijos prezidentė; 

prof. dr. Brigita Žuromskaitė, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorė. 

 

1.14. Studijų programos Sporto industrijų vadyba (II pakopa) ir studijų programos Turizmo 

vadyba ir paveldas (I pakopa) specializacijos Aktyvaus laisvalaikio vadyba komitetas: 

Vadovė – prof. dr. Vilma Čingienė, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorė. 
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Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

Mindaugas Gobikas, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorius, doktorantas; 

Justinas Kinderis, Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos generalinis sekretorius, 

absolventas; 

Vilma Venclovaitienė, VšĮ Vilniaus miesto futbolo draugijos „Žalgiris“ direktorė; 

Brigita Virbalytė-Dimšienė, Nacionalinė sportininkų asociacijos atstovė, absolventė; 

Ugnė Klumbytė, studentė; 

doc. dr. Salomėja Zaksaitė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė. 

 

1.15. Studijų programos Viešasis valdymas ir lyderystė (I pakopa) ir papildomųjų viešojo 

administravimo ir verslo krypčių studijų komitetas: 

Vadovas – prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto profesorius. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai:  

prof. dr. Arvydas Guogis, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

Edgar Frolov, studentas; 

Elidijus Mažvyla, studentas; 

doc. dr. Saulius Nefas, Viešojo administravimo instituto docentas; 

dr. Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono meras; 

prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

Justinas Staliūnas, absolventas; 

dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo administravimo instituto lektorė; 

prof. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto profesorė. 

 

1.16. Studijų programos Viešoji politika ir vadyba (I pakopa) ir jos specializacijos Viešoji 

politika ir komunikacija, studijų programos Europos Sąjungos politika ir administravimas (II pakopa)  

komitetas: 

Vadovė – Rima Urbonaitė, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorė. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Andrius Bielskis, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius;  

Benas Brunalas, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorius;  

doc. dr. Audronė Janužytė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė; 

prof. dr. Algis Krupavičius, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius; 

Mantvydas Sereika, programos studentas; 

Rugilė Smoliakaitė, absolventė; 

Marija Šaraitė, Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ narė; 

Meda Žigelytė, programos studentė. 

 

1.17. Studijų programos Lyderystė ir pokyčių vadyba (II pakopa) ir jos specializacijų, 

Žmogiškųjų išteklių vadyba, studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos 

Žmogiškųjų išteklių vadyba, studijų programos Organizacijų vadyba (I pakopa) komitetas: 

Vadovas – prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

Simas Aštrauskas, studentas; 

doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė;  
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Aušra Dubosienė, studentė; 

prof. dr. Boguslavas Gruževskis, LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius;  

Virginijus Guoga, absolventas;  

Benita Narkevičiūtė, Telia Lietuva, AB Talentų valdymo specialistė; 

prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius. 

 

1.18. Studijų programos Nepaprastųjų situacijų valdymas (II pakopa) komitetas: 

Vadovas – Rimantas Raudeliūnas, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorius. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

Evaldas Baguckas, absolventas; 

doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė; 

Audronė Kaladžinskienė, absolventė; 

dr. Vilma Miglinė, MRU Bendruomenės gerovės centro vadovė;  

prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

prof. dr. Darius Štitilis, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas. 

 

1.19. Studijų programos Viešasis administravimas (Utenoje, Vilniuje, anglų kalba), (II 

pakopa) komitetas: 

Vadovas – prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

Aleksandra Dominika Guseva, studentė; 

Renata Gelažauskienė, studentė; 

Eglė Karlonaitė, absolventė; 

prof. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas; 

prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

Svajūnė Ungurytė – Ragauskienė, absolventė; 

prof. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto profesorė. 

 

1.20. Studijų programos Tarptautinės politikos studijos (II pakopa) komitetas: 

Vadovas – Benas Brunalas, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorius.  

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Andrius Bielskis, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius;  

Vytautas Bruveris, Naujienų agentūros ELTA vyr. redaktorius; 

doc. dr. Audronė Janužytė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė;  

Paulina Levickytė, absolventė; 

Rima Urbonaitė, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorė. 

prof. dr. Algis Krupavičius, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius;  

Leonardas Marcinkevičius, absolventas; 

Karolina Norkevičienė, studentė;  

Irmantas Pečiūra, absolventas; 

Rugilė Smoliakaitė, studentė; 

 

1.21. Studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Aplinkosaugos 

administravimas komitetas: 
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Vadovas – prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto profesorius. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo administravimo instituto lektorė; 

Agnė Barasaitė, absolventė;  

Kasparas Valentas Blotnys, absolventas;  

Edmundas Greimas, Lietuvos gamtos fondo direktorius;  

prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, Viešojo administravimo instituto profesorius, 

Aplinkos valdymo laboratorijos vadovas. 

 

1.22. Studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Savivaldos 

institucijų administravimas komitetas: 

Vadovas – prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

Eglė Karlonaitė, absolventė; 

prof. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas; 

prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto profesorius; 

dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo administravimo instituto lektorė; 

Svajūnė Ungurytė – Ragauskienė, doktorantė. 

 

1.23. Studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Švietimo ir 

mokslo politika ir vadyba komitetas: 

Vadovė – prof. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto profesorė. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Jolanta Navickaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Bendrojo ugdymo departamento direktorė; 

dr. Sergejus Neifachas, Vilniaus darželio lopšelio „Jurginėlis“ direktorius; 

Katažina Sokolovska, absolventė; 

prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto profesorius. 

 

1.24. Studijų programos Sveikatos politika ir vadyba (II pakopa), studijų programos Viešasis 

administravimas (II pakopa) specializacijos Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas komitetas: 

Vadovė – Rima Urbonaitė, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorė. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Marija Čaplinskienė, Valstybinės teismo medicinos tarnybos Veiklos valdymo 

skyriaus projektų vadybininkė;  

doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė; 

prof. dr. Algis Krupavičius, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius; 

Daiva Grikšienė, absolventė; 

prof. dr. Danguolė Jankauskienė, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorė;  

prof. dr. Birutė Mockevičienė, Vadybos ir politikos mokslų valdymo instituto profesorė; 

Vaida Morkvėnienė, absolventė; 
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dr. Gintarė Petronytė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų 

kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė; 

Loreta Petkevičienė, studentė. 

 

1.25. Papildomųjų politikos mokslų krypties studijų komitetas:  

Vadovas – prof. dr. Algis Krupavičius, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius; 

Nariai: 

Karolis Anužis, ESPA alumnas, Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos 

politikos grupės vadovas; 

prof. dr. Andrius Bielskis, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius; 

dr. Vytautas Dumbliauskas, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorius;  

prof. dr. Danguolė Jankauskienė, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorė; 

doc. dr. Audronė Janužytė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė; 

Rima Urbonaitė, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorė. 

 

1.26. Studijų programos Projektų vadyba (II pakopa) ir jos specializacijos Projektų vadyba 

komitetas: 

Vadovas – doc. dr. Adomas Vincas Rakšnys, Viešojo administravimo instituto docentas. 

Vadybininkė – Rasa Subačienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

Audronė Ambrasaitė, studentė; 

Ulker Gulijeva, absolventė; 

Skirmantas Gricius, absolventas;  

Rokas Samuolis, PMP – Project Management Institute, Lietuvos padalinio vadovas; 

prof. dr. Agota Giedrė Raišienė, Vadybos ir politikos mokslų valdymo instituto profesorė; 

Rimantas Raudeliūnas, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorius; 

prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius; 

doc. dr. Ramūnas Vanagas, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentas. 

 

1.27. studijų programos Globalus verslas ir modernioji rinkodara (I pakopa) specializacijos 

Prekės ženklo ir reklamos vadyba komitetas: 

Vadovas – prof. dr. Tadas Limba, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

doc. dr. Miglė Eleonora Černikovaitė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

Marius Grigelionis, UAB „Mavens Agency“ skaitmeninės rinkodaros agentūros direktorius; 

doc. dr. Lidija Kraujalienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė; 

Saulius Kromalcas, Verslo ir ekonomikos instituto lektorius; 

Lina Lelešienė, doktorantė. 

 

1.28. studijų programos Startuolių kūrimas ir valdymas (I pakopa) komitetas: 

Vadovas – dr. Artūras Jurgelevičius, Verslo ir ekonomikos instituto docentas. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Studentų skyriaus 

vadybininkė. 

Nariai: 

doc. dr. Lidija Kraujalienė, Verslo ir ekonomikos instituto docentė. 

Saulius Kromalcas – MRU doktorantas, studentas, 

Urtė Puluikė – GovTech Lab Lithuania atstovė (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

MITA), 

Roberta Rudokienė – VšĮ „Versli Lietuva“ “Startup Lithuania” vadovė, 
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2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekano 2022 m. kovo 

25 d. įsakymą Nr. 20VVV-7 „Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programų komitetų 

sudėčių patvirtinimo“.  

 

 

 

Dekanas         prof. dr. Darius Štitilis 
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Paskirstymas: 

 

1 – Originalas 

1 – ARC  

1 – VVVF 

1 – VPMI 

1 – VEI 

1 – VAI 

 

Rengė doc. dr. Irmantas Rotomskis, Asta Verbickienė 

 


