
Apie magistrantūros programas detaliau 

 

Parengta pagal AIKOS interneto svetainės informaciją kiek sutrumpinus ir papildyta Lietuvos universitetų interneto 

svetainėse pateiktais duomenimis apie privalomus studijų dalykus, kurių pavadinimuose yra reikšminiai žodžiai vadyba 

arba lyderystė, išskiriant juos italic kursyviniu šriftu.   

 

Švietimo sritis: Ugdymo mokslai 

Švietimo posritis: Edukologija 

 

Programa: 
 

Edukologija 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

120 

Nuolatinė – 2 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Studijų programos tikslas (-ai): 

Parengti aukštos kvalifikacijos švietimo kultūros bei švietimo 

politikos ir administravimo specialistus įvairaus tipo ugdymo 

įstaigoms ir švietimo institucijoms, tyrimų centrams. 

Studijų rezultatai: 

Edukologijos magistras turi sociokultūrinių, kognityvinių, 

vadybinių, komunikacinių gebėjimų. Išmano filosofinius 

ugdymo pagrindus; suvokia švietimo misiją bei vaidmenį 

visuomenėje ir išmano Lietuvos švietimo sistemos sąrangą; 

geba formuoti ir (ar) įgyvendinti švietimo politiką nacionaliniu 

ir organizacijos lygmeniu; žino švietimo administravimo 

principus ir moka juos taikyti praktikoje; yra įsisavinęs 

edukologinių tyrimų metodologiją ir moka savarankiškai atlikti 

mokslinius tyrimus.  

Būsimieji edukologijos magistrai studijuoja šiuolaikinę ugdymo 

filosofiją, švietimo politiką ir vadybą (5 kr.), švietimo 

administravimą (5 kr.), švietimo sociologijos teorijas, 

edukologinių tyrimų metodologiją, projektinės veiklos 

modeliavimą. 

Programa turi dvi šakas: švietimo kultūros šaką ir švietimo 

politikos ir administravimo šaką. 

Baigusieji švietimo politikos ir administravimo šaką galės dirbti 

švietimo institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose 

švietimo politiką. Baigusieji švietimo kultūros šaką galės dirbti 

formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose: kultūros, 

jaunimo ir neformalaus ugdymo organizacijose. 

Institucijos pavadinimas: Vilniaus universitetas 

Institucijos adresas: Vilnius, Universiteto g. 3 

Švietimo sritis: Švietimas 

Švietimo posritis: Edukologija 

Programos valstybinis kodas: 6211MX018 

Priėmimo metai: 2022 

 

Programa: 

 

Edukologija 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=9608_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=9608_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=11035_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=11035_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d


Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

120 

Nuolatinė – 2 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Studijų programos tikslas (-ai): 

Padėti edukologijos magistrantui įgyti šiuolaikinių ir aktualių 

ugdymo mokslo ir edukacinės veiklos žinių; išsiugdyti 

gebėjimus jas savarankiškai taikyti naujose situacijose; tyrinėti 

edukacinius reiškinius ir jais remiantis plėtoti savo žinias; 

planuoti ir vystyti asmeninę karjerą ugdymo bei mokymosi 

srityse, taip pat būti kompetentingu partneriu bendruose 

projektuose su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais / 

specialistais.  

Studijų dalykai (moduliai), praktika: 

Dalykai ugdantys tyrėjo, analitiko, švietimo inovacijų kūrėjo ir 

diegėjo, vadovo, lyderio, asmeninio mokymosi kompetencijas. 

Dalykai, kurių pavadinimuose yra reikšminiai žodžiai vadyba ar 

lyderystė: Švietimo sistemos vadyba (6 kr.), Curriculum 

(programos) valdymas (6 kr.), Edukacinių inovacijų valdymas 

(6 kr.), Lyderiavimas (6 kr.).  

Yra galimybė pasirikti 18 kreditų apimties skirtingas 

kompetencijas plėtojančius modulių rinkinius. 

Absolventas turi gilių šiuolaikinių ugdymo, vadybos mokslų 

tarpdisciplininių ir edukacinės veiklos tarporganizaciniame, 

organizaciniame, grupių, individų lygmenyse žinių, geba jas 

savarankiškai taikyti naujose situacijose, tyrinėti edukacinius 

reiškinius ir tuo remdamasis plėtoti savo žinias. 

Absolventas gali dirbti tiriamąjį, pedagoginį, vadybinį darbą 

organizacijose, kur reikia projektuoti ir diegti šiuolaikines 

edukacines sistemas ir procesus, akcentuojant naujojo 

mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas. 

Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas 

Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73 

Švietimo sritis: Švietimas 

Švietimo posritis: Edukologija 

Programos valstybinis kodas: 6211MX020 

Priėmimo metai: 2022 

 

Programa: 
 

Edukologija 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

120 

Nuolatinė – 2 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Studijų programos tikslas (-ai): 

Rengti edukologijos magistrus, turinčius tarpdisciplininių žinių, 

būtinų edukacinių reiškinių, procesų, sistemų, organizacijų 

funkcijų supratimui bei tyrėjo, analitiko veiklai, gebančius 

projektuoti skirtingo amžiaus žmonių ugdymą(si) visą 

gyvenimą, spręsti švietimo organizacijų vadybos, švietimo 

kokybės vadybos ar vaikų teisių apsaugos ir vadybos 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=140056_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=140056_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d


problemas, nuolat tobulėti, įgyvendinti tyrimais grįstas 

inovacijas savo profesinėje veikloje. 

Studijų krypties specializacijos apima: a) Švietimo vadyba: 

disciplinas, formuojančias naujausias švietimo vadybos žinias, 

gebėjimus, reikalingus priimti tyrimais grįstus sprendimus, kurti 

atsakingos švietimo organizacijos valdymo strategijas, lyderyste 

grįstus modelius; b) Švietimo kokybės vadyba: disciplinas, 

formuojančias naujausias švietimo kokybės vadybos žinias, 

reikalingas kurti organizacijos kokybės kultūrą, atsirenkant 

pritaikant įvairių veiklos kokybės vadybos sistemų / modelių 

kūrimo metodologiją bei į(si)vertinant procesus veiksmingai 

švietimo organizacijos veiklai; c) Vaiko teisių apsaugos 

vadyba: disciplinas, formuojančias naujausias vaiko teisių 

apsaugos vadybos žinias, reikalingas spręsti vaikų teisių 

apsaugos problemas.  

Institucijos pavadinimas: Vilniaus universiteto Šiaulių akademija 

Institucijos adresas: Vilniaus g. 88, LT-76285, Šiauliai 

Švietimo sritis: Švietimas 

Švietimo posritis: Edukologija 

Programos valstybinis kodas: 6211MX033 

                             Priėmimo metai:  2022 

 

 

Programa: 
 

Edukacinių technologijų valdymas 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

90 

Ištęstinė – 2 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Studijų programos tikslas (-ai): 

Parengti edukologijos magistrus, gebančius organizuoti 

inovatyvaus ugdymo metodais ir ICT taikymu grindžiamą 

mokymą kiekvienoje švietimo ir ugdymo institucijoje. 

Studijų programa yra parengta kartu su leidykla Šviesa tai yra 

pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta 

bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo 

praktikams. 

Studijų dalykai (moduliai), praktika: 

1. Semestras. Privalomieji dalykai (Edukologinių tyrimų 

metodologija; Informacinių komunikacijų technologijų 

taikymas ugdymo procese; Magistro baigiamasis darbas; 

Šiuolaikinės edukacinės technologijos; Technologijų taikymas 

specialiajame ugdyme). 

2. Semestras. Privalomieji dalykai (Lyderiavimas mokant ir 

mokantis; Magistro baigiamasis darbas; Modernių ugdymo 

technologijų valdymas; Technologijomis grįsto mokymosi 

turinio kūrimas ir vertinimas). 

3. Semestras. Privalomieji dalykai (Edukacinių technologijų 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=4333_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=4333_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d


mokslinė tiriamoji praktika; Magistro baigiamasis darbas). 

Specializacijos: Karjeros valdymas 

Įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys galės 

dirbti tiriamąjį, pedagoginį ir konsultacinį-koordinacinį darbą 

visose švietimo ir ugdymo institucijose. 

Institucijos pavadinimas: Mykolo Romerio universitetas 

Institucijos adresas: Vilnius, Ateities g. 20 

Švietimo sritis: Švietimas 

Švietimo posritis: Edukologija 

Programos valstybinis kodas: 6211MX024 

Priėmimo metai: 2022 

 

 

Programa: 

 

 

Švietimo vadyba 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

120 

Ištęstinė – 2,5 (metais), nuolatinė – 2 (metais). 

Programos aprašymo santrauka: 

Būsimieji švietimo vadybininkai studijuoja modernias 

organizacijų valdymo teorijas, mokymo procesus ir tyrimus, 

karjeros projektavimo metodologiją, pedagoginės veiklos 

modeliavimą, personalo ugdymą organizacijoje, švietimo 

kokybės vadybą ir projektų valdymą, švietimo sociologiją, 

švietimo organizavimo sistemas, nuolatinio mokymosi kokybės 

vertinimą, kultūros ir švietimo kaitą, kaitos psichologiją ir kt. 

Dalykai, kurių pavadinimuose yra reikšminiai žodžiai vadyba ar 

lyderystė: Švietimo vadyba (6 kr.), Lyderystė: teorija ir praktika 

(6 kr.), Komandinė lyderystė ir švietimo projektų vadyba (6 kr.), 

Švietimo organizacijos finansų valdymas (5 kr.), Švietimo 

organizacijų kokybės vadyba (5 kr.), Įtraukiojo ugdymo vadyba 

(5 kr.).  

Švietimo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems 

humanitarinių ar socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį 

laipsnį ir siekiantiems švietimo vadybininko kvalifikacijos.   

Institucijos pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas 

Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 58 

Švietimo sritis: Švietimas 

Švietimo posritis: Edukologija 

Programos valstybinis kodas: 6211MX022 

Priėmimo metai: 2022 

 

 

 

Programa: 
 

Švietimo vadyba 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=9342_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=9342_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3101_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=3101_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d


Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

120 

Ištęstinė – 2 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Studijų programos tikslas (-ai): 

Ugdyti magistrantų kompetencijas savarankiškai ir analitiškai 

pasirenkant įvairius būdus ir organizuojant kitų žmonių darbą 

vykdyti sudėtingą vadybinę veiklą nuolat pokyčius patiriančioje 

švietimo sistemoje, siekiant gerinti jos kokybę. 

Į pasirenkamųjų dalykų sąrašus įtraukti dalykai: 

Edukacinių informacinių komunikacinių technologijų vadyba, 

Vaikų socialinės gerovės programos, 

Socioedukacinio darbo vadyba bendruomenėje. Dalykai, kurių 

pavadinimuose yra reikšminiai žodžiai vadyba ar lyderystė: 

Švietimo vadybos teorijos (6 kr.), Ugdymo turinio vadyba (6 

kr.).  

Programa išskirtinė tuo, kad joje gali studijuoti įvairių krypčių 

bakalaurai, norintys gilintis į švietimo vadybos sritį. Asmenims, 

turintiems ne pasirinktos magistrantūros krypties bakalauro 

laipsnį, studijų metu būtina išklausyti papildomus studijų 

dalykus. 

 

Institucijos pavadinimas: Klaipėdos universitetas 

Institucijos adresas: Klaipėda, H. Manto g. 84 

Švietimo sritis: Švietimas 

Švietimo posritis: Edukologija 

Programos valstybinis kodas: 6211MX044 

Priėmimo metai: 2022 

 

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas 

Švietimo posritis: Vadyba ir administravimas arba verslas ir administravimas 

 

Programa: 
 

Lyderystė ir pokyčių vadyba 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

90 

Ištęstinė – 2 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja 11 

studijų dalykų: lyderystę, elito teorijas, žmogiškųjų išteklių 

vadybą, organizacijų teorijas, viešųjų organizacijų ir valstybinių 

institucijų rinkodarą, derybas ir įtakojimą, pokyčių valdymą, 

naująją viešąją vadyba, valdymo reformas ir kt. Dalykai, kurių 

pavadinimuose yra reikšminiai žodžiai, susiję švietimo įstaigos 

vadovavimu: Strateginis valdymas (6 kr.), Žmogiškųjų išteklių 

vadyba (6 kr.), Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai 

aspektai (6 kr.), Tarpkultūrinės komunikacijos valdymas (6 kr.), 

Pozityvaus mąstymo psichologijos praktikumas (6 kr.).  

Programa skirta bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir 

administracinio darbo patirtį viešajame arba privačiame 

sektoriuose turintiems asmenims, kurie siekia tobulėjimo savo 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=6615_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=6615_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d


profesinėje karjeroje, arba vadovams, kurie nori patobulinti 

savo lyderiavimo ir veiksmingo vadovavimo gebėjimus. 

Institucijos pavadinimas: Mykolo Romerio universitetas 

Institucijos adresas: Vilnius, Ateities g. 20 

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas 

Švietimo posritis: Vadyba ir administravimas 

Programos valstybinis kodas: 6211LX067 

Priėmimo metai: 2022 

 

Programa: 
 

Žmonių išteklių vadyba 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

120 

Nuolatinė – 2 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Studijų programos tikslas (-ai): 

Parengti magistrus, turinčius holistinį žmonių išteklių vadybos 

supratimą, įgalinantį mokslo pasiekimų ir praktinės veiklos 

dermę žmonių išteklių vadybos ir jai artimose ar giminingose 

srityse. 

Būsimieji magistrai studijuoja 9 studijų krypties pagrindinius 

dalykus: 

Darbo teisė, Lyderystė, Strateginis žmonių išteklių valdymas, 

Šiuolaikinės žmonių išteklių valdymo teorijos ir koncepcijos, 

Žmonių išteklių vadyba tarptautinėse organizacijose, 

Atlyginimų valdymas, Pokyčių vadyba, Strateginis projektų 

valdymas, Talentų valdymas, Žmonių išteklių analitika.  

Absolventas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį 

ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose. 

Institucijos pavadinimas: Kauno technologijos universitetas 

Institucijos adresas: Kaunas, K. Donelaičio g. 73 

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas 

Švietimo posritis: Vadyba ir administravimas 

Programos valstybinis kodas: 6211LX039 

Priėmimo metai: 2022 

 

Programa: 
 

Švietimo lyderystė 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

90 

Nuolatinė – 1,5 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Pagrindiniai studijų dalykai užtikrina vadybos ir lyderystės 

kompetencijų įgijimą. 

Tai Švietimo misija kaip tvariosios lyderystės plėtra, Strateginė 

švietimo organizacijos vadyba, Lyderio asmenybės branda 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=7356_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=7356_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=8134_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=8134_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d


švietime, Socialinių tyrimų metodologija, Besimokančios 

švietimo organizacijos valdymas, Mokymosi procesą skatinanti 

lyderystė, Lyderystė švietimo organizacijos žmogiškųjų išteklių 

valdyme, Inovatyvus švietimo projektų valdymas, Kokybės 

vadyba švietimo organizacijoje, Ugdantis vadovavimas ir 

konsultavimas. 

Pasirenkamasis: Mokyklos vystymo projektas. Tai praktikos 

darbas, rengiamas siekiant tobulinti ir dalintis gerosiomis 

mokyklų patirtimis. 

Studijos baigiamos trečią semestrą, jame rašomas ir ginamas 

Magistro baigiamasis darbas 

Studijuojama universitete. Baigęs programą absolventas yra 

pasirengęs studijuoti trečiosios pakopos studijose. 

 

Institucijos pavadinimas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB 

Institucijos adresas: Vilnius, Aušros Vartų g. 7A 

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas 

Švietimo posritis: Verslas ir administravimas (plačiosios programos) 

Programos valstybinis kodas: 6211LX008 

Priėmimo metai: 
2022  

 

 

Programa: 
 

Viešasis administravimas 
 

Būtinas minimalus išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas 

Apimtis kreditais, forma ir 

trukmė: 

90 

Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais) 

Programos aprašymo santrauka: 

Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja viešojo 

administravimo lyginamąją analizę, lyginamąją viešąją politiką, 

žmoniškųjų išteklių vadybą, viešųjų paslaugų vadybą, 

organizacijų valdymo teorijas, etiką valstybės tarnyboje, 

administracinę atsakomybę ir kitus dalykus. 

Praktinės studijos nenumatytos. 

Specializacija Švietimo ir mokslo politika ir vadyba 

 Studijuojami dalykai: Vadyba (3 kr.), Viešojo 

administravimo lyginamoji analizė (6 kr.), Žmogiškųjų 

išteklių vadyba (6 kr.), Švietimo ir mokslo politika Lietuvoje 

ir Europos Sąjungoje (6 kr.), Lyderystė mokymui ir 

mokymuisi (6 kr.), Švietimo valdymo modeliai (6 kr.), 

 

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=4786_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGal&key=4786_2022&pt=of&ctx_sr=8Gzz1EUgIeKfy0cWNVrrVdABKo0%3d


Švietimo teisinis reguliavimas (6 kr.), Inovacijų politika ir 

vadyba (6 kr.), Viešųjų paslaugų vadyba (6 kr.). Švietimo ir 

mokslo finansų valdymas, Švietimo strateginis valdymas ir 

politikos analizė (6 kr.), kt.  

  

  

  

  

  

  
 

Institucijos pavadinimas: Mykolo Romerio universitetas 

Institucijos adresas: Vilnius, Ateities g. 20 

Švietimo sritis: 
Verslas ir administravimas 

 

Švietimo posritis: Vadyba ir administravimas 

Programos valstybinis kodas: 6211LX076 

Priėmimo metai: 2022 

 


