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ASMENINĖ INFORMACIJA Andrius Stasiukynas 
 

  

 Kalvarijų Sodų 5-oji g., Nr. 7, Vilnius, Lietuva  

+370 686 94604  

 stasiukynas@mruni.eu  

Gimimo data 01 01 1981 | Pilietybė lietuvis  

 
DARBO PATIRTIS   

 

 

 

Nuo 2017 12  

 
Viešojo administravimo instituto direktorius 

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius, Lietuva 

 

Nuo 2017 10 Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas 

Mykolo Romerio universitetas, Didlaukio g. 55, Vilnius, Lietuva 

Nuo 2016 10 01 Viešojo administravimo studijų programos vadovas, Viešojo administravimo 
instituto docentas (iki 2019 09 02); profesorius (nuo 2019 09 02) 

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius, Lietuva 

▪ Dėstomi dalykai Viešųjų paslaugų vadyba, Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas, 
Energetikos politika, Regionų administravimas, Nevyriausybinių organizacijų vadyba. 

 

2015 06 04 – 2016 09 30 Politikos ir vadybos fakulteto prodekanas (studijoms) 

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius, Lietuva 

2013 05 20 – 2015 06 03 Politikos ir vadybos fakulteto vyriausiasis vadybininkas mokslui ir projektams  

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius, Lietuva 

Nuo 2012 02 01 Viešojo administravimo instituto docentas, Energetikos politikos ir vadybos studijų 
programos vadovas 

Mykolo Romerio universitetas, Valakupių g. 5, Vilnius, Lietuva 

▪ Dalykų „Viešųjų paslaugų vadyba“, „Naujoji viešoji vadyba ir valstybės valdymo reforma“, 
„Regionų administravimas“, „Viešojo administravimo pagrindai“, „Energetikos sektoriaus 
valdymo pagrindai“, „Energetikos politika“, „Nevyriausybinių organizacijų vadyba“, 
„Nevyriausybinių institucijų vadyba“, „Personalo vadyba“, „Valstybės tarnybos lyginamoji analizė“ 
dėstymas ir seminarų vedimas. 

 

2006 02 01 – 2012 02 01  

 
Viešojo administravimo katedros lektorius (2008-2012), asistentas (2006-2008). 

Mykolo Romerio universitetas, Valakupių g. 5, Vilnius, Lietuva 

▪ Dalykų „Viešųjų paslaugų vadyba“, „Naujoji viešoji vadyba ir valstybės valdymo reforma“, „Regionų 
administravimas“ bei „Viešojo administravimo pagrindai“ dėstymas ir seminarų vedimas. 

 

2010 – 2017 Tarybos pirmininkas, direktorius 

Lietuvos blaivybės fondas, www.blaivus.org  

 

 

2009 – 2011 

2004 – 2007 

 

Pirmininkas 

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ (LKJBS „Žingsnis“), Smetonos g. 5, 
Vilnius. www.zingsnis.lt  

 

http://www.blaivus.org/
http://www.zingsnis.lt/
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IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

PAPILDOMA INFORMACIJA   

 

2007 – 2008 

 

 

 

2002 - 2007 

 

Direktorius 

UAB „Autoauda“,  Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius. 

 
Centro koordinatorius, projektų vadovas 
Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vaikų dienos centras,  Tolminkiemio g. 4, Vilnius. 

 

 

2006 – 2010 

 
Socialinių mokslų Vadybos ir administravimo krypties (03 S) daktaro laipsnis 

 

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius 

 

2003 – 2006 Teisės ir valdymo programa, teisės magistro kvalifikacijos laipsnis  

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius 

 

  

1999 – 2003 Socialinio darbo bakalauras bei socialinio pedagogo kvalifikacija  

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 9/1, Vilnius 

 

 

 

 

 

Narystės profesinėse 
organizacijose ir darbo grupėse 
prie viešojo valdymo institucijų  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narystės visuomeninėse 
organizacijose 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas HORIZON 2020 

 

 

 

 

2020 - 2021 m. VšĮ „Mykolo Romerio universiteto progimnazija“ (Valdybos narys).  

Nuo 2019 m. Lietuvos mokslininkų sąjunga (Tarybos narys) 

Nuo 2018 m. Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir 
apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektorinis profesinis komitetas prie Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centro (komiteto pirmininkas). Deleguotas nuo LURK. 

2018 m. Darbo grupė dėl valstybės tarnautojų etikos prie LR Seimo Valstybinio valdymo ir 
savivaldybių komiteto (narys). 

Nuo 2018 m. LR Vyriausybės darbo grupė tinkamam Lietuvos dalyvavimui tarptautinėje iniciatyvoje 
„Atviros Vyriausybės partnerystė“ užtikrinti. 

Nuo 2017 m. Vidaus reikalų ministerijos kolegija (pakaitinis narys, nuo 2019 m. - narys). 

Nuo 2016 07 Viešojo valdymo kompetencijų tinklas (Koordinacinės grupės pirmininkas) 

Nuo 2015 m. Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti 
(narys) (prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) 

Nuo 2014 m. Energetikos ekonomikos asociacija (narys) 

Nuo 2011 06  Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (2011-2016 valdybos narys) 

2009 – 2013 m. Jaunimo reikalų taryba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Tarybos 
narys). 
 
 
Nuo 2019 m. Nacionalinė pilietinių judėjimų asociacija (pirmininkas) 
2011 – 2017 Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ (revizijos komisijos narys). 
2011 – 2012 Aktyvių vilniečių sąjunga (valdybos narys). 
2005 – 2008 Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ Revizijos komisijos narys 
2005 – 2017 Lietuvos blaivybės fondas (Tarybos narys, 2010- 2017 – Tarybos pirmininkas). 
2002 – 2003 Vilniaus Bendruomenės centras (savanoris - seminarų vedantysis).  
Nuo 2001 m. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ (narys-savanoris, 
pirmininkas, revizijos komisijos pirmininkas). 
 
 
EXCEPT (Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective 
Policies and Transfer) project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No 649496. 
Bilešis, M., Buzaityté-Kašalyniené, J. & Stasiukynas, A. (2018). Youth employment policies in 
Lithuania, EXCEPT Working Papers, WP No 41. Tallinn University, Tallinn. 
http://www.exceptproject.eu/working-papers/ ISSN 2504-7159; ISBN 978-9949-29-410-7 (pdf). 
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PRIEDAI   

 
 
 

 

Vadovavimas vadybos mokslo 
krypties doktorantams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas disertacijų gynimo 
komisijose  

 

 

 

 

Patirtis vykdant taikomuosius 
tyrimus, mokslo projektus, vedant 

mokymus 

 

 

 

 

 

Valstybės vadovų padėkos 

 

 

 

 

 

Kalbos  

 

 

 

 

Justinas Staliūnas (nuo 2021 m.,  Viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis: 
Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų atsparumo modeliavimas“). 
Ugnė Oliškevičienė (nuo 2019 m., disertacijos tema „Elektroninių duomenų saugaus valdymo 
priemonių modelio kūrimas ir vertinimas“).  
Jaunius Jatautas (nuo 2016 m., disertacijos tema „Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimo energetikoje plėtra viešojo valdymo modernizavimo ir interesų grupių 
bendradarbiavimo kontekste“). Apginta 2022 m. 
Lina Sveklaitė (nuo 2014 m., disertacijos tema „Energetikos sektoriaus viešojo valdymo tobulinimas 
socialinių transformacijų sąlygomis“).  Apginta 2022 m. 
Yra vadybos mokslo krypties doktorantės Audros Visockaitės mokslinis konsultantas (nuo 2020 m., 
disertacijos tema „Viešųjų ir privačių institucijų partnerystės koncepcijos taikymas reformuojant 
bendruomeninių paslaugų teikimo modelį savivaldybėse“). 
 
 
Laura Gudelytė, Integruotas verslo klasterių veiklos efektyvumo valdymas (vadyba, 03 S). 2018 m. 
gruodžio 18 d. 
Monika Mačiulienė, Modelling co-creative ecosystem in the context of technological development (liet. 
k. „Bendrakūros ekosistemos modeliavimas technologinės pažangos kontekste“) (vadyba, 03 S). 
2018 m. vasario 9 d. 
 
 
Nuo 2007 metų dalyvavo vykdant per 50 taikomųjų ir mokslinių tyrimų projektų specializuojantis į 
viešojo sektoriaus veiklos tobulinimą, NVO stiprinimą; vedė per 20 mokymų modulių valstybės 
tarnybos, viešojo sektoriaus organizacijų vadybos, NVO plėtros, viešųjų paslaugų kokybės, lyderystės, 
projektų vadybos ir kitomis temomis.  
 
 
LR Seimo Valstybinio valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkės Guodos Burokienės padėka už 
nuolatinį konstruktyvų bendradarbiavimą su komitetu, aktyvų įsitraukimą į viešojo valdymo tobulinimą. 
(2020 05 22), 
LR Seimo pirmininkės (Loretos Graužinienės) padėka Andriui Stasiukynui už svarų indėlį plėtojant 
jaunimo politiką bei kuriant unikalų ir reikšmingą leidinį „2005 – 2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos 
apžvalga“. 2015 lapkričio 18 d. 
LR Seimo pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio „Sveikinimas“ padėkojant už tarpdalykinio 
bendradarbiavimo skatinimą ir mokslinės bendruomenės telkimą. (2018 11 15). 
 
Lietuvių k. – gimtoji 
Anglų k. – C1 
Rusų k. – B2  
Lenkų k. – A2  
 
 
 


