KVIEČIAME STUDIJUOTI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINIO
DARBO KRYPTIES PAPILDOMOSE STUDIJOSE
2017 m. pavasario semestrui (kovo-gegužės mėn.) renkama socialinio darbo krypties papildomų
studijų grupė Mykolo Romerio universitete.
Į socialinio darbo krypties papildomas studijas gali pretenduoti baigiamojo kurso kolegijos
absolventai ir asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą. Studijų pradžia –
kovo 3 d. Studijos organizuojamos penktadieniais po pietų – šeštadieniais.
Baigus papildomas studijas išduodamas papildomų studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis
galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas stojant į šias socialinio darbo krypties
magistrantūros studijų programas: Socialinis, Vaiko teisių apsauga, Socialinis darbas su vaikais ir
jaunimu (anglų kalba).
Pasirinkusiems Socialinio darbo magistro studijas suteikiama ir socialinio darbuotojo kvalifikacija.
Papildomų studijų apimtis: Studijų apimtis – 30 kreditų. Priklausomai nuo baigtos studijų
programos dalis kreditų yra įskaitoma iš kolegijos profesinio bakalauro studijų.
Studijų programa
Socialinės pedagogikos
Vaikystės pedagogikos
Pradinio ugdymo pedagogikos

Socialinio darbo krypties papildomų studijų dalykai
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.
Socialinis konsultavimas 5 kr.
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr.

Dietetikos
Kineziterapijos
Ergoterapijos
Higieninės ir dekoratyvinės
kosmetologijos
Bendrosios praktikos slaugos

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas5 kr.
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.

Įstaigų administravimo
Socialinio darbo įvadas 3 kr.
Tarptautinės prekybos
Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr
Reklamos vadybos
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas5 kr.
Ryšių su visuomene
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.
Tarptautinio verslo
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.
Turizmo vadybos
Viešbučių ir restoranų verslo
Kultūrinės veiklos vadybos
Studijų kaina: Mokama už privalomų studijuoti dalykų, nurodytų lentelėje kreditų sumą (kredito
kaina – 18 Eur). Papildomai mokami 38 Eur už studijų kreditų įskaitymą.
Studijų organizavimas: studijos organizuojamos moduliniu būdu arba penktadieniais (nuo 16.20
val. iki 21.10 val.) – šeštadieniais (9.40 val. iki 14.40 val.). Yra nuotolinių studijų galimybė.
Egzaminų sesija vyks baigus studijas.
Asmenys, baigę kolegijas ir įgiję socialinio darbo krypties profesinį bakalauro laipsnį ir turintys
ne mažiau kaip vienerių metų socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo ar jaunimo
darbuotojo praktinės veiklos patirtį, į magistrantūros studijas bus priimami be papildomų studijų.
Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. 865279145 (Rita Raudeliūnaitė) arba el.paštu
ritara@mruni.eu

KVIEČIAME STUDIJUOTI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO EDUKOLOGIJOS
KRYPTIES PAPILDOMOSE STUDIJOSE
2017 m. pavasario semestrui (kovo-gegužės mėn) renkama edukologijos krypties papildomų studijų
grupė Mykolo Romerio Universitete.
Į edukologijos krypties papildomas studijas gali pretenduoti baigiamojo kurso kolegijos
absolventai ir asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą. Studijų pradžia –
kovo 3 d. Studijos organizuojamos penktadieniais – šeštadieniais.
Baigus papildomas studijas išduodamas papildomų studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis
galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas stojant į šias edukologijos krypties
magistrantūros studijų programas: Edukacinių technologijų valdymas, Teisės edukologija,
Verslumo edukologija, Karjeros valdymas.
Papildomų studijų apimtis: Studijų apimtis – 30 kreditų. Priklausomai nuo baigtos studijų
programos dalis kreditų yra įskaitoma iš kolegijos profesinio bakalauro studijų.
Profesinis bakalauras
Edukologijos krypties papildomų studijų dalykai
Socialinės pedagogikos
Vaikystės pedagogikos
Pradinio ugdymo pedagogikos
Šokio pedagogikos
Lietuvių gestų kalbos vertimas

Dietetikos
Kineziterapijos
Ergoterapijos
Higieninės ir dekoratyvinės
kosmetologijos
Bendrosios praktikos slaugos
Įstaigų administravimo
Tarptautinės prekybos
Reklamos vadybos
Ryšių su visuomene
Tarptautinio verslo
Turizmo vadybos
Viešbučių ir restoranų verslo
Kultūrinės veiklos vadybos
Kultūrinės veiklos vadyba
Muzikinis teatras
Aprangos technologijos ir verslas

Baigusiems pradinio ugdymo ir vaikystės pedagogikos
programas reikės išklausyti Andragogikos ir nuolatinio
mokymosi strategijų dalyką (6 kr.) ir Edukologijos dalyką (6
kr.);
Baigusiems lietuvių gestų kalbos vertimo programas
reikės išklausyti Andragogikos ir nuolatinio mokymosi
strategijų dalyką (6 kr.) ir Šiuolaikinės didaktikos dalyką (6
kr.).
Edukologija 6 kr.
Ugdymo teorijos ir filosofija 6 kr.
Šiuolaikinė didaktika 6 kr.
Andragogika ir nuolatinio mokymosi strategijos 6 kr.

Studijų kaina: Mokama už privalomų studijuoti dalykų, nurodytų lentelėje kreditų sumą (kredito
kaina – 18 Eur). Papildomai mokami 38 Eur už studijų kreditų įskaitymą.
Studijų organizavimas: studijos organizuojamos moduliniu būdu arba penktadieniais (nuo 16.20
val. iki 21.10 val.) – šeštadieniais (9.40 val. iki 14.40 val.). Yra nuotolinių studijų galimybė.
Egzaminų sesija vyks baigus studijas.

Asmenys, baigę kolegijas ir įgiję edukologijos krypties profesinį bakalauro laipsnį ir turintys ne
mažiau kaip 9 mėn. pedagogo, pedagogo padėjėjo, jaunimo darbuotojo, praktinės veiklos patirtį, į
magistrantūros studijas priimami be papildomų studijų.

Informacijos apie priėmimą teiraukitės tel. 861862544 (Romas Prakapas) arba el.paštu
prakapas@mruni.eu

