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MBA išlieka labiausiai verslo pasau-
lyje pripažintas laipsnis. MBA studentai 
kelią savo karjerą iš vadovų į lyderius 
naudodamiesi kontaktinių ir virtualių už-
siėmimų deriniu su patyrusiais praktikais 
bei mokslininkais iš užsienio ir Lietuvos. 
Vienu metu dalyviai sutelkia dėmesį į 
vieną dalyko modulį ir gilinasi į pagrin-
dines verslo koncepcijas ir įgūdžius.

Vienerių metų Mykolo Romerio univer-
siteto MBA programos „kohortos“ pobūdis 
leidžia studijuojantiems užmegzti ryšius su 
grupiokais iš skirtingų profesinių sluoksnių 
ir sričių bei bendradarbiauti komandinėse 
projektuose, pritaikant teoriją per praktiką.

Verslo administravimo MBA programa 
yra pati svarbiausia investicija į aukštesnį-
jį išsilavinimą, kurią gali padaryti žmogus: 
niekada negirdėjau, kad kas nors būtų 
sakęs, jog gailisi įgijęs papildomą išsilavi-
nimą. Išsilavinimas yra raktas į jūsų ateitį, 
o puiki vieta įgyti šį išsilavinimą yra MRU 
MBA programa!
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Savo profesinę karjerą kuriu jau dau-
giau nei 25 metus, esu ėjęs įvairias vado-
vaujamas pareigas. MBA man, ir mano 
bendrakursiams, suteikė galimybę susi-
pažinti ir išmokti verslo valdymo plačiąja 
prasme.

Labai gerai sudėliota studijų progra-
ma, medžiaga pateikiama koncentruotai, 
dalykiškai, per praktiškumo aspektą. Re-
komenduoju ypač tiems, kas rengiasi tapti 
vadovais.

Didelis programos privalumas yra ir 
pati grupė – esami ir būsimi vadovai bei 
jų patirtis!

Dėstytojai – praktikai dėsto per pavyz-
džius, realias situacijas tiek Lietuvos, tiek 
užsienio mastu.

Studijų metu dėstytojai pritaiko pro-
gramą pagal poreikį: kviečiami svečiai, 
skiriamos praktinės užduotys.

Studijos vyksta modulių principu – mė-
nesį dėstomas tik vienas dalykas. Tai lei-
džia efektyviai įsigilinti į konkretų dalyką. 
Tvarkaraštis pilnai pritaikytas prie dirban-
čių asmenų: paskaitos vakarais ir savait-
galiais.

Robertas Liudvinavičius,
Programos studentas, 
„SPA Vilnius Druskininkai“ vadovas

Aliona Zagoskienė
Programos studentė

KODĖL ŠI PROGRAMA?
Vadovavote verslui arba jo padaliniui 3 metus, o gal ir ilgiau? Jaučiate, 

kad esate pasirengęs kilstelėti savo įgūdžius ir išsilavinimą į kitą lygį? 
Norite studijuoti viename geriausių Europos socialinių mokslų universi-
tete neatsitraukiant nuo kasdieninių darbų versle? Tuomet verta rinktis 
verslo administravimo (MBA) studijas! Mokykitės iš JAV, Europos ir Lietu-
vos verslo ekspertų. Studijuokite lietuvių arba anglų kalba ir paverskite 
universitetinę patirtį tikromis tarptautinėmis studijomis.

JAV patirties pagrindu sukurtos programos tikslas - plėtoti vadovų 
supratimą ir  kritinį vadybos teorijų,  priemonių bei metodų vertinimą, 
padėsiantį ne tik efektyviau vadovauti ir valdyti pokyčius organizacijose, 
bet ir efektyviai panaudoti išteklius strateginiame sprendimų priėmimo 
procese.

Inovatyvi verslo administravimo (MBA) programa skirta būsimiems ar 
neseniai tapusiems viduriniosios grandies vadovams, kurie, baigę šias 
studijas, galės priimti labiausiai tinkamus strateginius sprendimus, numa-
tyti šiuolaikišką marketingo strategiją verslo augimui, efektyviai valdyti 
ne tik veiklų procesus ir įmonės projektus, priimti finansinius sprendimus 
bet numatyti finansinę riziką, pagrįstą kompleksine duomenų analize, su-
kurti maksimalią vertę verslui, darbuotojams, partneriams ir visuomenei, 
vadovauti ir lyderiauti tarpdisciplininių specialistų komandoms.

PROGRAMOS IŠSKIRTINUMAS
Verslo administravimo MBA programa išties ypatinga, nes sukurta JAV 

patirties pagrindu. Be to, dėstomų dalykų turinys atliepia naujausias rin-
kos tendencijas - neuromarketingas ir dirbtinis intelektas (AI), profesinė 
ir asmeninė lyderystė, inovatyvus organizacijos finansų valdymo modelis, 
projektų valdymo sėkmės formulė, darbo komandoje ypatumai, efektyvus 
procesų ir žmogiškųjų išteklių valdymas. Visa tai jums dėstys tarptautinio 
lygio dėstytojai iš JAV ir Europos. 

KARJEROS PERSPEKTYVOS:
• turėsite teisę dirbti ne tik smulkių ir vidutinių įmonių vadovu, bet 

ir valdyti didelių įmonių komandas bei padalinius verslo ir viešojo sekto-
riaus institucijose,

• turėsite žinių ir praktinio taikymo įgūdžių marketingo valdymo, 
žmogiškųjų išteklių, projektų ir finansų valdymo bei lyderiaujančio vado-
vavimo srityse,

• galėsite dirbti įmonėje, įstaigoje arba savo versle kaip vyresnieji 
vadovai, projektų vadovai, IT vadybininkai, finansų vadovai ir finansų val-
dymo patarėjai, žmogiškųjų išteklių vadovai, procesų ir veiklos valdymo 
analitikai, inavacijų diegėjai ir pan..
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TRUKMĖ........................................nuolatinės studijos  - 
1 m.

KALBA ..................................lietuvių k. arba 
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