
Peržiūrėti paskaitų temas Registruotis

Žiūrėti naršyklėje

Mykolo Romerio universitetas

plečia savo pasiūlymų spektrą

mokykloms!

MRU – atviras, tarptautiškas ir į mokymąsi visą gyvenimą orientuotas

universitetas. Lietuvos mokyklos yra mūsų didelės bendruomenės dalis, dėl to

džiaugiamės kiekviena galimybe bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis žiniomis

ir išt ekliais.

Šiame laiške rasite aktualią informaciją apie universiteto siūlomas galimybes.

Kviečiame ja pasidalinti su mokyklos bendruomene: moksleiviais, mokytojais ir

jų tėvais.

Nemokamos MRU ekspertų

paskaitos Jūsų mokyklai!

Jums, klasei, mokyklai Mykolo Romerio universiteto ekspertai parengė net 14

virtualių paskaitų aktualiomis nemomis nuo kibernetinio saugumo iki aktyvaus

laisvalaikio turinio. Kviečiame registruotis, išsirinkti labiausiai dominančią

temą, o mes susisieksime su Jumis ir susiderinsime tinkamiausią paskaitos

laiką.

Šias nemokamas nuotolines paskaitas veda MRU ekspertai - dėstytojai,

programų vadovai, mokslų daktarai ir profesoriai. Paskaitų metų galėsite

užduoti ir rūpimus klausimus, kelti diskusijas.

Artėja svarbiausias metas

https://www.mruni.eu/mokykloms/aktualus-vaizdo-irasai/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHPGoK96QEGcWjouBr8PDRf-uk2XS0dKl3RRpPFKil1URElOUExQUzJLMFJRREc5NjJKTVhMR08wNS4u
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3572376933


abiturientams

MRU kviečia į nemokamas individualias arba grupines

konsultacijas

Žinome, kad ruošiantis stojimo į aukštąsias mokyklas etapui kyla daugybė

klausimų: kaip skaičiuojamas konkursinis balas, kada ir kokiu būdu teikiami

dokumentai, kuo skiriasi vienos studijų programos nuo kitų, kiek kainuoja

studijuoti vieną ar kitą programą, kokios yra studijų kainos refinansavimo

galimybės, kaip pasitikrinti, ar geidžiama specialybė man tinkama ir t.t.

Mykolo Romerio universitetas yra pasiruošęs abiturientams, jų tėvams, klasių

auklėtojams ir mokytojams atsakyti į visus kylančius klausimus nuotolinių

individualių arba grupinių konsultacijų metu.

Į grupines konsultacijas kviečiame registruoti visą klasę ar mokyklą, tuo tarpu

individualios konsultacijos yra itin tinkamos tėvams, besirūpinantiems teisingu

savo vaikų sprendimu.

Spauskite mygtuką apačioje ir registracijos puslapyje pasirinkite konsultacijos

tipą, temą ir Jums patogiausią laiką.

Registruotis

Norintiems pasigerinti valstybinių

brandos egzaminų rezultatus:

projektas „4mm. Pasistiebk“

https://outlook.office365.com/owa/calendar/MykoloRomeriouniversiteto@mruni.onmicrosoft.com/bookings/


Projektas „4mm.Pasistiebk“ yra skirtas norintiems papildomai pasimokyti ir

perlaikius valstybinius brandos egzaminus pagerinti savo rezultatus ir taip

įgyvendinti savo svajonę studijuoti universitete.

MRU atrinkti mokytojai-ekspertai nemokamai veda matematikos, istorijos,

lietuvių ar anglų kalbų užsiėmimus. Džiaugiamės galimybe šiemet į projektą

priimti dar dagiau pageidaujančiųjų!

Sužinoti daugiau

Renginių serija „Ramu dėl

karjeros“

Jau kovo 15-19 dienomis!

Džiaugiamės galėdami pakviesti į dar vieną kokybišką nuotolinių renginių

seriją, skirtą Lietuvos vyresniųjų klasių moksleiviams ir mokytojams! Šįkart

esame Jums parengę net 15 vaizdo transliacijų aktualiomis, su studijų ir

karjeros pasirinkimais susijusiomis temomis.

Kviesime nerti giliau į kompiuterinių žaidimų kūrimo industriją, psichologo

darbo užkulisius, tyrėjų ir teisininkų darbo subtilybes, diskutuosime apie

ateities kompetencijas ir jų ugdymą šiandien.

Į renginius kviečiame registruotis pavienes klases ar visą mokyklą!

https://4milimetrai.wixsite.com/mysite


Renginių programa Registruotis

Nerimaujantiems dėl valstybinių

brandos egzaminų

Nemokama MRU pagalba norintiems pasiruošti geriau

Šie mokslo metai išties ypatingi - su nuotolinio mokymo ir mokymosi iššūkiais

susidurti teko kiekvienam, o besirengiantiems laikyti valstybinius brandos

egzaminus nerimas su kiekviena diena tik auga. Norime padėti rūpestingiems

mokytojams paruošti savo dvyliktokus egzaminams, o dvyliktokams suteikti

dar vieną galimybę jiems pasirengti geriau.

Mykolo Romerio universitetas kviečia į projektą „Žinios išsipildo. Pasiruošk

egzaminams!“, skirtą abiturientams, ieškantiems papildomos pagalbos

ruošiantis matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos valtybiniams

brandos egzaminams.

Papildomos pamokos prasideda jau kovo 22 dieną, registruotis kviečiame

iki kovo 16 dienos.

Net 20 kiekvieno dalyko pamokų - visiškai nemokamai, tereikia užsiregistruoti.

Registracija

Lyderystės akademija

Praktinės universiteto partnerių paskaitos būsimai Lietuvos

lyderių kartai

https://www.mruni.eu/mokykloms/atviru-duru-dienos/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHPGoK96QEGcWjouBr8PDRf-uk2XS0dKl3RRpPFKil1UQU05RkE0OU1LTks1V1lGSDVJRVJaRDdHVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHPGoK96QEGcWjouBr8PDRf-uk2XS0dKl3RRpPFKil1UMDNUNjFWUTc2Tk5TTDdOSDFYQkdURE9OWC4u


Ateities g. 20, Vilnius

www.mruni.eu

+370 688 14623

simona.laiconaite@mruni.eu

Jei nepageidaujate gauti laiškų apie

mokykloms skirtas MRU naujienas, galite

bet kada jų atsisakyti.

Atsisakyti

Lyderystės akademija yra nemokamas 10-12 kl. moksleiviams skirtas paskaitų

ciklas, skatinantis būti aktyviais, kurti sau palankią aplinką, išsakyti nuomonę,

turėti tikslą, tapti atsakingais lyderiais savo mokyklose, universitetuose,

bendruomenėse ir tolesniame gyvenime, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis,

įgauti teorinių ir praktinių žinių.

Į paskaitas moksleivius kviečiame registruotis iki kovo 20 dienos elektroniniu

paštu lyderystesakademija@mruni.eu, o visas su Lyderystės akademija

susijusias naujienas sekti galima akademijos Facebook puslapyje.

Mykolo Romerio universitetas

https://www.facebook.com/MykoloRomerioUniversitetas?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mru_naujienos_mokyklu_bendruomenems&utm_term=2021-02-23
https://www.instagram.com/mru.universitetas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mru_naujienos_mokyklu_bendruomenems&utm_term=2021-02-23
https://www.linkedin.com/school/mykolasromerisuniversity/mycompany/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mru_naujienos_mokyklu_bendruomenems&utm_term=2021-02-23
https://www.youtube.com/user/MykolasRomerisUni
https://www.mruni.eu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mru_naujienos_mokyklu_bendruomenems&utm_term=2021-02-23
tel:+370 688 14623
mailto:simona.laiconaite@mruni.eu
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3572376933
mailto:lyderystesakademija@mruni.eu,
https://www.facebook.com/MRU-Lyderyst%C4%97s-akademija-177689133624?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mru_naujienos_mokyklu_bendruomenems&utm_term=2021-02-23


https://www.mailerlite.com/

