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Garsus amerikiečių rašytojas Ernestas Hemingvėjus vieną savo autobiografinę knygą pavadino „Šventė, kuri visada su tavimi“. Šiuos žodžius vis norisi kartoti prisiminus
jau kelerius metus Lietuvoje besitęsiančią aukštojo mokslo pertvarką. Tik šventės čia tiek
nedaug, o taip ir nepradedama reforma visą laiką su mumis...
Svarbiausia problema, kad siūlomoje reformoje nėra aptartas pagrindinis principas – ko
mes norime: ar Lietuvos aukštąjį mokslą likviduoti, ar padaryti jį konkurencingą tarp kitų
šalių? Lietuvoje turime tik apie 150 tūkst. studentų. Tačiau greitai gali atsirasti didžiųjų
šalių interesas užvaldyti visą Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Jeigu taip atsitiktų, mūsų
kultūra, tautinis tapatumas imtų sparčiai nykti. Taigi, koks reformos tikslas? Ar sužlugdyti
savo aukštąjį mokslą, ar tapti konkurencinga valstybe?
Šiandien Lietuvos aukštojo mokslo sistema pernelyg sureguliuota. Pateiktame projekte irgi akivaizdus siekis tramdyti aukštąsias mokyklas, daryti universitetus kuo labiau
priklausomus, smulkmeniškai valdomus. Kodėl Anglijos universitetai laikomi vienais tobuliausių, o jų aukštojo mokslo sistema – pažangiausia Europoje? Nes ten valstybė gerbia
universitetų autonomiją. Todėl universitetuose gali plėtotis laisva mokslinė mintis, vykti
kūrybinga diskusija. Bolonijos universitetas jau 1000 metų sėkmingai gyvuoja autonomijos principais, Vilniaus universitetas irgi kelis šimtmečius gyvuoja tik todėl, kad jo pamatai grįsti autonomija. Jeigu jis būtų pasidavęs laikmečio svyravimams, tai būtų pažeidę
pačią universiteto prigimtį.
Pasaulyje yra daugybė tarpusavyje konfrontuojančių valstybių, bet jų universitetai konstruktyviai bendradarbiauja, veikia puoselėdami tas pačias vertybes. Universitetai – bene vieningiausia pasaulio sistema, vykdanti misiją – kurti ir puoselėti mokslo
žinias dėl pasaulio pažangos, ugdyti jaunus žmones, gebančius suvokti, diegti ir plėtoti
naujausius mokslo laimėjimus. Kad ir kokia reakcinga būtų šalis, ji nekelia rankos prieš
universitetus. To pagrindas – prasminga pagarba universitetų autonomijai.
Esame įsitikinę, kad universitetas turi tapti lygiaverčiu rinkos dalyviu su visomis
pasekmėmis. Ne kartą esu kalbėjęs apie paradoksalią padėtį, susiklosčiusią Lietuvoje.
Aukštasis mokslas – tai tarsi automobilis, judantis priešinga eismui kryptimi. Kai visi
gyvena pagal rinkos dėsnius, aukštasis mokslas – reguliuojamas. Tarkime, universitetas studentams siūlo verslo ekonomikos, verslo vadybos studijų programas, rengiančias
absolventus karjerai ir gyvenimui pagal rinkos dėsnius. Paradoksas: nebūdamas rinkos
dalyviu, universitetas rengia rinkai. Tai veidmainiškas požiūris. Kaip dėstytojas, iš esmės
nebūdamas rinkos dalyviu, gali patarti tam, kuris siekia plėtoti verslą?
Vykdant reformą reikia apsispręsti: ar bus puoselėjama universiteto autonomija, ar
ji bus žlugdoma iš esmės. Tenka bendrauti su dešimtimis pasaulio universitetų rektorių.
Pasaulis vis labiau atsisako sentimentų. Santykiai, mainai paremti vien tik konkurencija.
Mūsų kelionių, bendravimo tikslas – pasisemti kiek įmanoma daugiau patirties, suvokti
naujausias tendencijas, ką galima, perkelti į universitetą turint vienintelį tikslą – naudą
studentams.
Aukštasis mokslas tampa verslu. Tai globalizacijos pasekmė, negailestingai keičianti universiteto įvaizdį. Įprastą studentų knibždančio universiteto, paskaitų auditorijose,
profesorių ir studentų bendravimo, ilgo sėdėjimo skaityklose rengiantis seminarams ir egzaminams, mokymosi iš vadovėlių vaizdą keičia virtuali erdvė. Nuotolinės studijos – tai šiuolaikiškas žinių teikimo būdas. Mokamos žinios prieinamos studentams patogioje vietoje,
nesvarbu, kurioje šalyje jie gyventų, kuo jie tuo metu užsiimtų: atostogautų atokioje saloje
ar keliautų. Šiuolaikinės informacinės technologijos leidžia pasiekti reikiamą informaciją
visur: tam pritaikomos ne tik auditorijos ir konferencijų salės, bet ir oro uostų laukimo
salės. Universitetas tampa žinių įmone, kurioje kuriamas ir kaupiamas intelektinis potencialas, o paskui – parduodamas. Kai išlaisvinama universiteto infrastruktūra, auditorijos,
bibliotekos, profesoriaus darbo vieta tampa jo namai, sutaupoma labai daug lėšų. Žinių
pardavimas tampa efektyvus.
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Mūsų Universitete šiuo metu daug dirbama kuriant elektroninių studijų sistemą,
kad žinios pasiektų žmogų ten, kur jam patogu. Ko studentui važiuoti šimtus kilometrų, jei jis gali studijuoti nuotoliniu būdu. Konsultacijos, mums įprastas bendravimas su
profesoriumi – tai sentimentai. Be abejo, esama dalykų, kurių gal ir negalima studijuoti
nuotoliniu būdu, tarkime, muzikos, kai kurių techniškųjų disciplinų, tačiau ekonomika,
politika, valdymo, teisės, filosofijos mokslai puikiai tam tinka. Tokios tendencijos sparčiai
ateina ir pas mus.
Kai kam atrodo, jog Lietuvoje per daug universitetų, o studentų skaičius 1000 gyventojų pralenkia Europos vidurkį. Pamirštama, kad Lietuvoje yra tik 12–13 proc. gyventojų,
turinčių universitetinį išsilavinimą. Europoje tokių yra apie 30 proc., Airijoje – 40 proc.
ES jau kelia idėją kad aukštąjį išsilavinimą turėtų 50 proc. gyventojų, o pasaulyje – Japonijoje, Skandinavijos šalyse – keliamos visuotinio aukštojo išsilavinimo idėjos, antraip,
nėra prasmės kalbėti apie žinių ekonomiką. Kai kuriose Europos šalyse dar trypčiojama
vietoje. Tarkime, Vokietijoje tebesilaikoma atgyvenusio vienpakopių studijų modelio.
Tarptautinėje universitetų erdvėje vyrauja visai kitos nuotaikos, Pasaulio universitetų asociacijos kongresuose plačiai kalbama apie kasmet didėjantį studentų skaičių.
Nepamirškime, kad pasaulyje vienam studentui per metus vidutiniškai skiriama 12–13
tūkst. dolerių. Pas mus – dešimt kartų mažiau. Pietų Amerika pajuto, kad patenka į
labai stiprią JAV įtaką, metė labai dideles lėšas aukštajam mokslui. Brazilija, buvusi
varginga šalis, mokslui skyrė tiek lėšų, kad pritraukė mokslininkus iš Japonijos bei kitų
pažangiausių pasaulio šalių. Švedija vienam studentui per metus skiria 16 tūkst. dolerių,
Suomija – 14–15 tūkst., Austrija, Olandija – apie 14 tūkst., Lenkija – 4,5 tūkst. dolerių,
Lietuvos vidurkis – vos per 1 tūkst. dolerių. Pasaulyje yra apie 118 mln. studentų, Europoje – apie 17 mln. Planuojama, kad per 10–15 metų šie skaičiai padvigubės. Galvokime,
kur tuomet atsidursime mes?
Valstybė, norėdama išlikti konkurencinga globaliame ir negailestingame pasaulyje,
turėtų remtis universitetų intelektiniu potencialu. JAV, Anglija, didžiosios Azijos valstybės labai aiškiai supranta, jog konkurencingumas globaliame žinių ekonomikos amžiuje
pagrįstas intelektu. Už aukštojo mokslo, studentų skaičiaus didėjimo slypi gamybos, valstybės konkurencingumo didėjimas. Todėl kalbama iš esmės ne apie universitetus, o apie
valstybės strategiją, kuri pagrįsta universitetų, kaip žinių, intelekto ir kultūros, tautos
tapatumo, tradicijų, gėrio pradų puoselėtojų, modeliais. Ar mes suvokiame, kad norėdami
išlikti konkurencingi, privalome sekti naujausiomis pasaulio aukštojo mokslo tendencijomis?
Mes pritariame Lietuvoje šiuo metu vykstančiai aukštojo mokslo reformai. Nesiekiame tapti nei nacionaliniu, nei eksperimentiniu universitetu, norime sėkmingai įsitvirtinti
pasaulio aukštojo mokslo erdvėje. Nes tik taip galime padaryti gera didžiausiam savo
šalies turtui – studentams. Jie – tikrieji mūsų veiklos vertintojai, ir mes gerbiame jų pasirinkimą.
Vyskupas Jonas Boruta – aktyvus kovotojas už žmogaus teises ir pilietines laisves
sovietiniais metais. Jis – ilgametis „Lietuvos katalikų bažnyčios Kronikos“ redaktorius,
aktyviai prisidėjęs prie Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veiklos, beveik dešimtmetį globojęs ir
rengęs religines laidas Lietuvos televizijoje, kurios transliuojamos nuo 1988 m.
Vyskupo Jono Borutos asmenybė – tai tikrojo patriotizmo Lietuvai, drąsios, atkaklios ir nenuilstamos veiklos už realias kiekvieno žmogaus teises ir pilietines laisves
pavyzdys. Puikus ir studentų mylimas Bažnyčios istorijos dėstytojas, katalikiškų jaunimo
dienų globėjas, vyskupas Jonas Boruta daro labai didelę įtaką puoselėjant ir diegiant
dvasines vertybes Lietuvos studentams ir katalikiškam jaunimui.
Mykolo Romerio universitetą su vyskupu Jonu Boruta sieja ilgamečiai šilti ryšiai.
Vyskupas buvo Mykolo Romerio universiteto tarybos narys, nuolat domisi Universiteto
veikla, bendruomenės laukiamas kalėdinių popiečių svečias. Prasmingo bendradarbiavimo gijos sieja Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) pirmininką, gamtos mokslų
daktarą, vyskupą Joną Borutą su Mykolo Romerio universiteto mokslininkais. 2006 m.
Mykolo Romerio universitete įvyko XX LKMA suvažiavimas.
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Sėkmingai kaip vienas svarbiausių socialinių mokslų krypties studijų ir mokslo centrų Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje įsitvirtinęs Mykolo Romerio universitetas 2007 m. žengė svarbų
žingsnį į tarptautinę erdvę. Lapkričio mėnesį Malaizijoje, Penango mieste vykusiame Pasaulio
universitetų asociacijos kongrese susirinkę per 500 atstovų iš viso pasaulio universitetų nusprendė 2010 m. kongresą surengti Mykolo Romerio universitete. Šią malonią žinią bendruomenė
suvokia ne tik kaip savo veiklos įvertinimą, bet ir kaip svarbią priemonę, leidžiančią siekti strateginio tikslo – tarptautinio pripažinimo.
Vienas svarbiausių principų, kuriais vadovaujasi universitetas, įgyvendindamas savo tikslus – veiklos skaidrumas, atvirumas, prieinamumas ir atskaitingumas visuomenei. Tai leidžia universitetui sėkmingai įtakoti naujausių mokslo žinių, demokratijos ir pilietiškumo, akademinės ir
bendravimo kultūros plėtrą. Universitete sukurta ir sėkmingai plėtojama viešųjų ryšių sistema, į
kurią skatinama įsijungti visa akademinė bendruomenė. Žiniasklaidos priemonėse, renginiuose
visuomenė informuojama apie Universiteto mokslinius tyrimus, tarptautinį bendradarbiavimą,
prasmingus renginius ir įvykius. Tai orientuoja studijuoti besirengiantį jaunimą, skatina socialinį solidarumą, prisideda prie tarpusavio pasitikėjimo ir supratimo. Viešieji ryšiai atlieka ne tik
rinkodaros funkciją, bet ir prisideda prie Universiteto, kaip mokslo ir studijų institucijos, atviros
visoms amžiaus, lyčių ir socialinėms kategorijoms, pagrindinės misijos – mokslinti jaunimą ir
ugdyti visuomenės lyderius, įgyvendinimo.
2007 m. į Universiteto bendruomenę įsiliejo viena iš pasaulinio aukštojo mokslo lyderių:
Senato nutarimu už reikšmingą indėlį skatinant pasaulinį aukštojo mokslo internacionalizacijos
procesą bei stiprinant universitetų bendradarbiavimą, už paramą Mykolo Romerio universitetui
integracijos į tarptautinę studijų erdvę procese Pasaulio universitetų asociacijos Generalinei sekretorei Evai Egron-Polak suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės nario vardas.
Už bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą tradicinė prof. Mykolo Romerio premija 2007 m.
paskirta aktyviam kovotojui už žmogaus teises ir pilietines laisves sovietiniais metais, ilgamečiui
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ redaktoriui, Telšių vyskupui ordinarui Jonui Borutai SJ.
2007 m. baigtas svarbus Universiteto infrastruktūros plėtros etapas – rugsėjo mėnesį duris
atvėrė naujieji rūmai – keturių aukštų su cokoliniu aukštu pastatas, kurio bendras plotas per 10
tūkstančių kvadratinių metrų. Čia yra 20 auditorijų su šiuolaikiško dizaino baldais bei kompiuterizuotomis dėstytojų darbo vietomis, skaityklos su atvirais knygų fondais ir moderniomis technologijomis, šiuolaikiško interjero konferencijų salė aukšto lygio konferencijoms, turinti sinchroninio
vertimo įrangą, bei moderni amfiteatrinė auditorija, skirta bendroms srautinėms paskaitoms, konferencijoms, bendruomenės susirinkimams, įvairaus pobūdžio renginiams, administracijos patalpos,
kavinė, profesoriumas, rekreacinė patalpa pristatymams bei nedideliems renginiams, sporto salė.
Nors pastatas pradėtas projektuoti prieš dešimtmetį, o statyti – 2000-aisiais metais, jame pavyko
panaudoti naujausias statybos ir informacines technologijas. Statybos vertė – beveik 30 milijonų
litų, bendro ploto su apdaila ir įranga vieno kvadratinio metro kaina – 2922 litų.
Mykolo Romerio universitete 2007 m. spalio 1 d. studijavo 18 413 studentų – beveik dviem
tūkstančiais daugiau negu 2006 m. Tai trečias didžiausias šalies universitetas pagal studentų skaičių. Studijos organizuojamos pagal 64 studijų programas: 10 pagrindinių universitetinių studijų
programų, vieną neuniversitetinę studijų programą, 35 magistrantūros studijų programas bei 18
magistrantūros specializacijų. Absolventams suteikiami ekonomikos, psichologijos, socialinio
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darbo, teisės, viešojo administravimo bakalauro ir edukologijos, ekonomikos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos, teisės, viešojo administravimo magistro kvalifikaciniai laipsniai.
2007 m. parengta bei pradėta įgyvendinti 14 naujų studijų programų (Elektroninio verslo
vadyba, Verslo informatika, Verslumo edukologija, Ekonomikos sociologija, Psichologija (vakarinės studijos), Politikos psichologija, Europos kaimynystės politika, Mokslo vadyba, Strateginis
organizacijų valdymas, Programų ir projektų valdymas, Vežimo teisė, Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos, Verslo teisė, Tarptautinio turizmo administravimas), parengtos 7 studijų
programos (Verslo ekonomika, Tarptautinė prekyba, Finansų valdymas, Viešieji pirkimai, Lyginamoji socialinė politika ir gerovė, Viešoji politika, Visuomenės sveikatos politika ir valdymas).
Mykolo Romerio universitete organizuojamos ne tik tradicinės studijos. Tęstinių studijų
centro dėmesys sutelktas į profesinės kompetencijos studijas, kurios dažniausiai yra užsakomojo
pobūdžio ir organizuojamos atsižvelgiant į institucijų poreikius. Plėtojamos ir didžiules perspektyvas turinčios nuotolinės studijos: 2007 m. Teisės ir valdymo pagrindinių (bakalauro) studijų
programa pirmoji Lietuvoje buvo visiškai pritaikyta nuotolinėms studijoms, į nuotolinių studijų
aplinką įdėta visų studijų dalykų medžiaga. Taip pat įrengtos dar dvi minikonferencijų studijos
paskaitoms transliuoti internetu ir vaizdo konferencijoms organizuoti.
Mykolo Romerio universitetas dalyvauja bendrajame priėmime, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. 2007 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos
universitetus konkurse dalyvavo 36 041 stojantysis. Socialinių mokslų populiarumas turėjo įtakos
Universiteto reitingams, nes visos studijų programos yra socialinės krypties. Siekiančiųjų studijuoti
socialinius mokslus Lietuvoje padaugėjo 2,17 proc. ir jie sudarė 62,12 proc. (2006 m. – 59,95 proc.)
visų stojančiųjų. Šiek tiek padaugėjo stojančiųjų į biomedicinos ir meno mokslus, o į technologijos ir fizinius – sumažėjo. 24,92 proc. pareiškusiųjų norą studijuoti prašyme nurodė bent vieną
MRU studijų programą. Pagal šį kriterijų Universitetas užima ketvirtą vietą Lietuvoje, o pagal
pageidavimų, tenkančių vienai studento vietai, skaičių Universitetas tarp aukštųjų mokyklų yra
lyderis – MRU tenka 16,63 prašymo. Konkursai į dienines studijas pagal programas siekia nuo
34 iki 3 stojančiųjų į vieną vietą. Antri metai iš eilės didžiausio susidomėjimo sulaukė Viešojo
administravimo studijų programa. Gerokai padidėjo konkursas į Finansų ekonomikos programą.
Išlieka paklausi Teisės ir valdymo studijų programa. Kelinti metai iš eilės mažėja konkursas į
Teisės studijų programą, menkas konkursas į policijos veiklos neuniversitetines studijas.
2007 m. įteikti 3493 Mykolo Romerio universiteto diplomai – 1821 bakalaurų ir 1672
magistrų. Absolventai sėkmingai įsidarbina. Kaip rodo Karjeros centro atlikti tyrimai, ne mažiau
kaip 98 proc. baigusiųjų universitetą turėjo darbą.
Globalizacija ir Bolonijos procesas skatina dinamišką internacionalizacijos proceso įgyvendinimą Mykolo Romerio universitete. Sėkmingas internacionalizacijos procesas apima ne tik
studijas, mokslinę veiklą, bet ir Universiteto vadybą. Globalizacija aukštojo mokslo institucijoms
suteikia galimybę organizuoti transnacionalines studijas, o mokslinę veiklą – pagal Bendrąjį paslaugų ir prekybos susitarimą (GATS – General agreement on trade and services).
Iki 2007 m. Universitetas buvo sudaręs 43 dvišales sutartis. 2007 m. pasirašytos šios dvišalio bendradarbiavimo sutartys su Varšuvos ekonomikos, Krokuvos Andrzejaus Fryczo Modrzewskio, Vroclavo (Lenkija), Pietų Korėjos (Ewha Womans University) ir AJOU (Pietų Korėja),
Kazachstano nacionaliniu pedagoginiu Abajaus, Zagrebo (Kroatija), Palermo (Italija) universitetais. Universitetas priimtas į Europos universitetų viešųjų ryšių ir informacijos atstovų asociaciją
(EUPRIO).
Vienas svarbiausių internacionalizacijos aspektų yra Mokymosi visą gyvenimą programos
Erasmus paprogramės veiklų vykdymas. Ši parama suteikė galimybes dideliam studentų ir dėstytojų skaičiui tobulinti savo profesines žinias bei kelti kvalifikaciją Europos Sąjungos ir kituose
Europos universitetuose. 2007 m. šiai programai įgyvendinti iš valstybės biudžeto buvo gauta per
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milijoną litų, antra tiek – iš Europos Komisijos. Pasirašytos 144 dvišalės Erasmus studentų ir dėstytojų mainų sutartys – palyginti su ankstesniais metais, sutarčių pagausėjo ketvirtadaliu. Pagal
Erasmus programą 2007/2008 m. m. rudens semestrą į studijas užsienyje išvyko 90 Universiteto
studentų ir 2007/2008 m. m. pavasario semestrą užsienio universitetuose turėtų studijuoti 116 studentų. Praėjusiais 2006/2007 m. m. pagal Erasmus programą studijuoti išvyko 181 studentas. Vienas iš strateginių Universiteto tikslų yra siekti, kad kiekvienais akademiniais metais išvykstančių
studentų mobilumas išaugtų. Palyginti su 2006/2007 m. m., išvykstančiųjų studentų mobilumas
padidėjo 14 proc. Tolesniam studentų mobilumo augimui trukdo objektyvios ir subjektyvios priežastys. Viena iš svarbiausių objektyvių priežasčių – gaunamų lėšų nepakanka studijų užsienyje
išlaidoms padengti. Studentų labdaros ir paramos fondo rėmėjai gali suteikti studentams papildomą finansinę paramą. Aktyvi rėmėjų paieška iš dalies padės spręsti finansines problemas. 2007
m. Fondas suteikė paramą 24 Erasmus studentams. Mykolo Romerio universitetas pagal išvykstančių mokytis į užsienį studentų skaičių užima trečią vietą Lietuvoje. Plečiasi ir dėstytojų mainai
– išvykstančių dėstytojų skaičius per metus padidėjo beveik 18 procentų. Pagal Erasmus dėstytojų
mobilumo programą daugiausia išvyksta Teisės ir Socialinės politikos fakultetų dėstytojų.
Kol kas didžiausia problema – jungtinės studijų programos, kurių teikiamos galimybės
jaunimui integruotis į europinę darbo rinką iki šiol nėra tinkamai panaudojamos. Universiteto siekis įsitraukti į tarptautinę studijų erdvę susijęs su jungtinėmis studijų programomis, kitais metais
tokių patrauklių programų rengimas turėtų tapti prioritetu.
Dideli iššūkiai keliami mokslo veiklai ir jos organizavimui. Pasirinktos strateginės mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas (vadovė prof. V. Rudzkienė), Valstybės daugiapakopis valdymas (vadovai: prof.
habil. dr. S. Puškorius, doc. I. Lazdinis), Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei politikai
(vadovė prof. L. Dromantienė), Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje (vadovas
prof. habil. dr. A. Vaišvila; koordinatorius dr. L. Baublys), Veiksmingas viešasis administravimas
(vadovas prof. Kęstutis Masiulis). Tai temos, kurios aktualios ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio bendruomenei. Kartu pabrėžiamas svarbiausias tikslas – naujausiais mokslo tyrimais grįsti studijas.
Lietuvoje veikianti ydinga mokslo vertinimo taškais sistema naudinga Universitetui, pagal
šiuos rodiklius Mykolo Romerio universitetas pirmauja šalyje socialinių mokslų srityje. Tačiau ši
vertinimo sistema tik trukdo susivokti šalies mokslo erdvėje ir iškreipia tikrovę.
2007 m. į doktorantūrą buvo priimti 38 doktorantai. Nors priimtų doktorantų skaičius padidėjo, nacionalinė politika dėl doktorantų skaičiaus ribojimo daro neigiamą įtaką mokslinio potencialo didėjimui ne tik mūsų, bet ir kituose universitetuose. 2007 m. daktaro disertacijas apsigynė
ir pirmieji vadybos ir administravimo krypties doktorantai. Beveik pusė doktorantų apsigina disertacijas numatytu laiku. Deja, nepavyko įkurti ekonomikos ir sociologijos doktorantūros studijų
programų.
2007 m. Leidybos centras išleido 5 vadovėlius 4 monografijas, 18 tomų mokslo darbų žurnalų, 2 mokslo darbų rinkinius, 7 mokomuosius leidinius. Iš jų vieną vadovėlį ir vieną monografiją – papildomu tiražu. Šiemet pradėtas leisti naujas mokslo darbų periodinis žurnalas „Intelektinė
ekonomika“. Plečiama elektroninė leidyba. Periodiniai mokslo darbų žurnalai „Jurisprudencija“,
„Socialinis darbas“, „Viešoji politika ir administravimas“ skelbiami tarptautinėje elektroninių leidinių bazėje EBSCO ir Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinėje sistemoje (eLABa).
Universitetas 2007 m. toliau vykdė projektinę veiklą. Pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ES struktūrinių fondų lėšos buvo skirtos net 9 Mykolo Romerio universiteto projektams. Toliau buvo tęsiami ES Bendrosios programos Framework
6 projektai. Gana sėkmingą Universiteto veiklą atspindi gauta parama iš Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijų fondo. Nemažas būrys Universiteto darbuotojų dalyvavo kitų projektų veiklose.
Praėjusiais metais parengtos ES Bendrosios programos 7 projektų paraiškos.
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Mykolo Romerio universitete dirba 1206 žmonės: 802 dėstytojai ir mokslo darbuotojai
bei 404 administracijos bei kiti darbuotojai. Mokslo ir pedagoginio personalo pastovumą galėtume
laikyti vienu iš Universiteto pranašumų, po truputį daugėja pirmaeiles pareigas einančių ir mokslo
laipsnį turinčių dėstytojų (2004 m. mokslo laipsnį turėjo 57 proc. dėstytojų. 2006 m. – 61 proc.,
2007 – beveik 63 proc.). Dėstytojų pareigybių proporcijos pastaruoju metu iš esmės nesikeičia.
Pagal dėstytojų amžių Mykolo Romerio universitetas lieka jauniausia Lietuvos aukštąja mokykla,
vidutinis dėstytojas yra keturiasdešimtmetis, profesoriaus amžiaus vidurkis – 57, docento – 47,
lektoriaus – 34, o asistento – 28 metai.
Universiteto plėtra, darbuotojų ir studentų skaičiaus didėjimas, kintančios visuomenės gyvenimo sąlygos kelia naujus iššūkius ir administravimui. Universitete bręstant decentralizavimo
poreikiui svarstomas naujos vadybos modelis – taip tikimasi racionaliai panaudoti žmogiškuosius
ir materialinius išteklius.
2007 m. rugsėjo pradžioje Biblioteka perkelta į daug erdvesnes naujųjų Universiteto rūmų
patalpas. Sukurtas šiuolaikiškas jos interjeras, įrengtos 3 skaityklos – Bendroji, Periodikos, Europos Sąjungos literatūros, 3 grupinio mokymosi skaityklos ir Abonementas.
Šiuo metu Bibliotekos fondas – 217,8 tūkst. egz., prenumeruojama 273 pavadinimų periodinių leidinių, 29 pavadinimų duomenų bazių. Biblioteka tapo prieinama ir neįgaliems skaitytojams
– prie įėjimo įrengti modernūs keltuvai, visose Bibliotekos patalpose galima važiuoti vežimėliu.
Be to, įrengtos dvi specializuotos kompiuterinės darbo vietos. Regėjimo negalią turintiems skaitytojams darbo vietoje yra elektroninė lupa, kuri daug kartų didina tekstą monitoriaus ekrane.
Kad nepavargtų akys, galima nusistatyti norimą vaizdo spalvų toną. Kita vieta – judėjimo negalią
turintiems asmenims. Bibliotekoje įdiegta radijo dažninė (RFID) knygų apsaugos sistema, nuolat daugėja leidinių atviruose fonduose. Dabar šie leidiniai sudaro per 70 proc. visų Bibliotekos
leidinių.
2007 m. gražiai pasirodė Universiteto sportininkai. Iš Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose atstovaujančių 23 sporto šakų mūsų atletai dalyvavo 18-oje. Geriausiai Universiteto
sportininkai pasirodė sambo imtynių čempionate. Jie iškovojo pirmąsias vietas merginų ir vaikinų
grupėse komandinėje įskaitoje. Galutinėje Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatų suvestinėje
MRU komanda buvo 4-oji. Kaune vykusiose XXIII SELL žaidynėse tarp 57 dalyvavusių universitetų MRU komanda užėmė 7-ą, o tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų – 5-ą vietą. Šiose žaidynėse
mūsų universiteto sportininkai iškovojo 12 medalių.
Universitete siekiama formuoti ir puoselėti socialinę politiką, kurios pamatas – kasdienis rūpestis kiekvienu bendruomenės nariu, jo darbo sąlygomis, parama sunkiais gyvenimo tarpsniais.



Pasaulio aukštojo mokslo lyderiai pasirinko
Mykolo Romerio universitetą

Rengti kongresą – didelė garbė ir pripažinimas, į kurį pretendavo 24 pasaulio universitetai.
Per galutį balsavimą buvo renkamasi iš keturių – Australijos Sidnėjaus, Japonijos Tokijo techniškojo, JAV Los Andżelo ir Mykolo Romerio universiteto.
Pasaulio universitetų asociacijoje Mykolo Romerio universitetas yra žinomas ir vertinamas, turime galimybę užmegzti daug naudingų partnerystės ryšių.
Ateinančiais metais esame pakviesti pristatyti savo Universitetą Utrechte, Pasaulio universitetų asociacijos jubiliejinio forumo metu vyksiančioje parodoje (Pasaulio universitetų asociacija
įkurta 1948 m. Utrechte, darbą pradėjo 1950 m).
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Lapkritį Malaizijoje, Penango mieste, vykusiame Pasaulio universitetų asociacijos kongrese, kuriame buvo susirinkę per 500 dalyvių iš viso pasaulio universitetų. Nutarta, kad 2010 m.
kongresas vyks Mykolo Romerio universitete.

Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė
Eva Egron-Polak – Mykolo Romerio universiteto garbės narė
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Mykolo Romerio universiteto senatas 2007
m. rugpjūčio 30 d. nutarimu už reikšmingą
indėlį skatinant pasaulinį aukštojo mokslo
internacionalizacijos procesą bei stiprinant
universitetų bendradarbiavimą, už paramą
Mykolo Romerio universitetui integracijos
į tarptautinę studijų erdvę procese Pasaulio
universiteto asociacijos generalinei sekretorei Evai Egron-Polak suteikė Mykolo Romerio universiteto garbės nario vardą.

P. Eva Egron-Polak studijavo Čekijos Respublikoje, Kanadoje ir Prancūzijoje. Ji baigė
politikos mokslų, prancūzų literatūros ir tarptautinės politinės ekonomikos studijas. Studijų pabaigoje jos mokslinis tiriamasis darbas buvo apie Europos Sąjungos aukštojo mokslo politikos
formavimą.
Prieš tapdama Pasaulio universiteto asociacijos generalinės sekretore 2002 m., p. Eva
Egron-Polak 15 metų dirbo Kanados universitetų ir koledžų asociacijoje. Kaip asociacijos viceprezidentė, atsakinga už tarptautinių bei Kanados programų plėtrą, ji vykdė asociacijos išoriškai
finansuojamų programų plėtrą, derybas ir valdymą. P. Eva Egron-Polak buvo atsakinga už finansavimo sutarčių sudarymą su tokiais bankais kaip Azijos plėtros bankas, Pasaulio bankas, taip pat
už korporacijų stipendijų programas, besivystančių šalių vystymo programas.
Nuo 1996 m. iki 1998 m. ji dirbo Tarptautinės universitetų asociacijos bendradarbiavimo
direktore.
P. Eva Egron-Polak yra daugelio straipsnių apie aukštojo mokslo internacionalizaciją, universitetų vaidmenį tarptautinėje plėtroje autorė.
P. Eva Egron-Polak yra Europos Komisijos Tyrimų direktorato narė, UNESCO komisijų
narė, Kanados įvairių švietimo ir tarptautinio bendradarbiavimo organizacijų narė.
1995 m. Prancūzijos vyriausybė p. Evai Egron-Polak suteikė „Chevalier“ titulą (Palmes
academiques).
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Prof. Mykolo Romerio premijos laureatas
Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ

Vyskupas Jonas Boruta – aktyvus kovotojas už žmogaus teises ir pilietines laisves sovietiniais metais. Jis – ilgametis „Lietuvos katalikų bažnyčios Kronikos“ redaktorius, aktyviai prisidėjęs prie Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veiklos, beveik dešimtmetį globojęs ir rengęs religines
laidas Lietuvos televizijoje, kurios transliuojamos nuo 1988 metų.
Vyskupo Jono Borutos asmenybė – tai tikrojo patriotizmo Lietuvai, drąsios, atkaklios ir
nenuilstamos veiklos už realias kiekvieno žmogaus teises ir pilietines laisves pavyzdys. Puikus
ir studentų mylimas Bažnyčios istorijos dėstytojas, katalikiškų jaunimo dienų globėjas, vyskupas
Jonas Boruta daro labai didelę įtaką puoselėjant ir diegiant dvasines vertybes Lietuvos studentams ir katalikiškam jaunimui.
Mykolo Romerio universitetą su vyskupu Jonu Boruta sieja ilgamečiai šilti ryšiai. Vyskupas
buvo Mykolo Romerio universiteto tarybos narys, nuolat domisi Universiteto veikla, bendruomenės laukiamas Kalėdinių popiečių svečias. Prasmingo bendradarbiavimo gijos sieja Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) pirmininką, gamtos mokslų daktarą, vyskupą Joną Borutą su
Mykolo Romerio universiteto mokslininkais. 2006 m. metais Mykolo Romerio universitete įvyko
XX-asis LKMA suvažiavimas.
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Mykolo Romerio universiteto senatas
2007 m. gegužės 17 d. nutarimu už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą prof. Mykolo Romerio premija apdovanojo Telšių
vyskupą ordinarą Joną Borutą SJ.
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DARBAI IR LAIMĖJIMAI

13

STUDENTŲ PRIĖMIMAS
Mykolo Romerio universitetas (toliau – Universitetas) išlieka viena iš pirmaujančių Lietuvoje aukštųjų mokyklų. Bendras stojančiųjų į Universitetą pageidavimų skaičius padidėjo. Sugebėjimas atsižvelgti į kintančias rinkos sąlygas – tai vienas iš veiksnių, skatinančių jaunimą rinktis
Universiteto studijų programas.
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Stojančiųjų ir priimamų studentų skaičiaus dinamika 2004–2007 m.

Bendras stojančiųjų į Universitetą pageidavimų skaičius padidėjo, o į pagrindines studijas
šis skaičius šiemet sumažėjo. Stojančiųjų skaičius mažėja ir visuose didžiuosiuose universitetuose, palyginti su ankstesniaisiais metais. Tai susiję ne tik su demografine padėtimi Lietuvoje, emigracijos ir ekonominėmis problemomis, bet ir studijų programų patrauklumu bei studijų kokybe.
2007 m. bendrasis priėmimas, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti parodė, kad konkurse į Lietuvos universitetus dalyvavo 36 041 stojantysis. Siekiančių studijuoti socialinius mokslus padidėjo 2,17 proc. ir sudarė 62,12 proc. (2006 m.
59,95 proc.) visų stojančiųjų. Šiek tiek padaugėjo stojančiųjų į biomedicinos ir meno mokslus, o
į technologijos ir fizinius sumažėjo.

Pageidavimų skaičius pagal studijų kryptis
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Pagal pageidavimų studijuoti mūsų programas skaičių Universitetas išlieka ketvirtas. Universitete yra tik socialinių mokslų studijų programos. Tai rodo, kad aukštosios mokyklos programos atitinka rinkos poreikius.

Bendras pageidavimų studijuoti skaičius aukštojoje mokykloje bendrojo priėmimo metu

Pageidavimų, kuriuose aukštoji mokykla nurodyta pirmuoju pageidavimu, skaičius

4,92 proc. stojusiųjų prašyme nurodė bent vieną Universiteto studijų programą. Pagal šį
kriterijų mes esame ketvirtieji tarp aukštųjų mokyklų.

15
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2007 m. padidėjo stojančiųjų, kurie Universitetą nurodė pirmuoju pageidavimu, o kituose
didžiuosiuose universitetuose sumažėjo. Viena iš priežasčių yra finansų ekonomikos programos
populiarumas.

Pageidavimų skaičius, kuriuose nurodyta bent viena aukštosios mokyklos programa
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Pagal pageidavimų, tenkančių vienai studento vietai, skaičių Universitetas tarp aukštųjų
mokyklų yra lyderis.

Pageidavimų skaičius, tenkantis vienai studento vietai

Konkursai į dienines studijas pagal programas siekia nuo 34 iki 3 stojančiojo į vieną vietą. Antri metai iš eilės didžiausio susidomėjimo sulaukė Viešojo administravimo studijų programa. Labai padidėjo konkursas į Finansų ekonomikos studijas. Išlieka paklausi Teisės ir valdymo
studijų programa. Kelinti metai iš eilės mažėja konkursas į Teisės programos studijas. Menkas
konkursas ir į Policijos veiklos neuniversitetines studijas – jų nepopuliarumą lemia pačios policininko profesijos prestižo mažėjimas.
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Ne mažiau patrauklios būsimiems studentams pasirodė naujos Finansų ekonomikos ir Psichologijos studijų programos. Tik pasirodžiusi Finansų ekonomikos programa pagal konkursus
iš karto atsidūrė tarp lyderių. Tai leidžia manyti, kad finansų valdymo specialistų poreikis rinkoje
yra didelis ir abiturientai šia sritimi labai domisi.
Nors didžiausi konkursai yra į anksčiau minėtas studijas, paskutinio įstojusiojo konkursiniai balai yra didesni į Teisės ir valdymo, Teisės studijas. Konkursiniai balai į vienas studijas šiek
tiek mažėja, į kitas didėja – tai priklauso nuo bendro stojančiųjų lygio, srauto ir studijų programos
paklausumo. Galimas maksimalus konkursinis balas yra 18,93.
Didžiausia dalis stojančiųjų į dienines studijas ir priimtųjų į Universitetą savo prašymuose
mūsų studijų programas nurodė 1–6 pageidavimu.

Stojančiųjų ir priimtųjų į MRU studijų programų pasirenkamumas
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Pageidavimų ir vietų skaičius pagal programas

Pagrindinė stojančiųjų dalis kryptingai renkasi mūsų Universitetą. Tai rodo, jog studijų
programos yra populiarios. Daugiausia būsimųjų studentų rinkosi tik trečius metus gyvuojančią
finansų ekonomikos programą. Šiek tiek mažiau – teisės, teisės ir valdymo, viešojo administravimo studijų programas.
Didžiausi konkursai į viešojo administravimo bei teisės ir muitinės veiklos, mažiausi – į
finansų ekonomikos, teisės ir valdymo, psichologijos studijas. Labai sumažėjo konkursinis balas
į teisės studijas – nuo 17,01 iki 16,55. Bendrojo priėmimo ir pirmojo etapo stojančiųjų į teisės
programos neakivaizdines studijas konkursiniai balai labai skiriasi (bendrojo priėmimo – 13,16,
o pirmojo etapo – 9, 11). Kadangi pirmajame etape mažėja stojančiųjų į neakivaizdines studijas, o
vietų skaičius lieka tas pats, tai atitinkamai mažėja ir konkursinis balas, kartu galima būtų suabejoti stojančiųjų gebėjimais ir motyvacija studijuoti aukštojoje mokykloje. Šiuo metu per pirmąjį
etapą užimama 60 proc. vietų, o kitos vietos – per bendrąjį priėmimą. Būtų galima taikyti tokį
principą: 40 proc. priimti per pirmąjį etapą, o 60 proc. – per kitus etapus.

Studijų programa
Finansų ekonomika
Viešasis administravimas
Socialinis darbas
Psichologija
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Teisė
Teisė ir valdymas
Teisė ir muitinės veikla
Teisė ir penitencinė veikla
Policijos veikla
Teisė ir policijos veikla
Teisė ir valstybės sienos
apsauga

Studijų Konkursinis pirmojo etapo balas Konkursinis bendrojo priėmimo
forma
balas
Didžiausias
Mažiausias
Didžiausias
Mažiausias
D
–
–
19,50
17,03
N
16,46
12,99
17,50
14,54
D
–
–
18,50
16,67
N
17,55
11,13
18,04
13,51
D
–
–
18,15
15,45
N
17,55
8,87
16,10
12,92
D
–
–
19,31
17,06
V
–
12,08
18,34
13,93
D
–
–
18,47
16,55
N
18,14
9,71
17,56
13,16
D
–
–
19,93
16,84
N
18,25
10,07
18,01
13,11
V
19,65
13,43
17,69
15,77
D
–
–
18,36
16,35
N
15,44
8,72
16,81
13,01
D
–
–
17,43
16,26
N
18,18
7,40
–
–
D
–
–
16,16
4,58
N
17,10
9,80
–
–
D
–
–
16,48
10,80
N
14,41
9,47
–
–

Pagal šalies abiturientų gyvenamąją vietą tarp stojusiųjų į Universiteto pagrindines studijas
daugiausia buvo Vilniaus ir Kauno apskrities gyventojų. Geografinė Universiteto padėtis daro
didesnį ar mažesnį poveikį stojančiųjų skaičiui pagal savivaldybes, bet statistika rodo, kad stojantieji yra iš visos Lietuvos.
2007 m. Lietuvoje įsigaliojo naujas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, kuris yra
suteikiamas neuniversitetinių studijų (kolegijų) absolventams. Šiems buvo pasiūlytos magistrantūros studijos ir vienerių ar dvejų metų išlyginamosiomis studijos. Populiariausia tarp stojančiųjų
buvo viešojo administravimo, teisės, teisės ir valdymo bei tarptautinio turizmo administravimo
programos. Kadangi tai dar naujovė Universitete, tai kitais metais sulauksime daug daugiau norinčių tęsti magistrantūros išlyginamąsias studijas.
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Studijų programa
Teisė
Teisė ir valdymas
Finansų rinkos
Viešojo sektoriaus ekonomika
Aplinkos apsaugos politika ir administravimas
Darnaus vystymo vadyba ir administravimas
Europos Sąjungos politika ir administravimas
Savivaldos institucijų administravimas
Tarptautinio turizmo administravimas
Viešasis administravimas
Socialinis darbas
Teisės edukologija
Iš viso:

Pareiškimų
skaičius

Priimta

Konkursinis
balas

367
314
60
50
208
259
252
277
299
510
26
22
2644

125
120
30
24
56
87
59
60
60
121
24
22
788

13,83
13,00
14,01
10,31
11,07
11,77
13,54
13,64
14,56
15,02
12,67
11,91

Stojančiųjų į išlyginamąsias magistrantūros studijas 2007–2008 m. m. konkursai

Stojančiųjų į Universiteto magistrantūros studijas pageidavimų skaičius šiek tiek padidėjo,
bet į kai kurių programų, ir ne tik naujų, studijas stojančiųjų nėra daug arba jų visai nėra. Ekspertizių, Teisės edukologijos, Tarptautinės jūrų teisės studijos ir kai kurios specializacijos (ekonomikos sociologija, sveikatos ekonomika, gamtinių išteklių valdymas), viena vertus, yra unikalios,
kita vertus, nepaklausios. Tai reikštų, kad arba rinka jau yra persotinta tokių specialistų ir jų nereikia arba jų prireiks vėliau, arba tai informacijos apie programas sklaidos problemos ir t. t.
Stojantieji, rinkdamiesi tos pačios ar kitos studijų krypties programas, siekia karjeros arba
nori tobulinti savo žinias visai kitos krypties studijose, nei yra baigę kituose universitetuose. Gausi programų ir specializacijų pasiūla suteikia patrauklumo mūsų Universitetui. Pagal stojančiųjų skaičių į Universitetą stojo daugiausia Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus Gedimino
technikos, Klaipėdos, Šiaulių universitetų absolventų.
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Pagal stojančiųjų skaičių į minėtas studijas daugiausia stojo Vilniaus, Vilniaus teisės ir
verslo bei Kauno kolegijų absolventai.
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Studentų iš kitų universitetų priėmimo rezultatai į magistrantūros studijas

Iš kitų aukštųjų mokyklų stojo 2676 asmenys, t. y. 66,67 proc. visų stojančiųjų į magistrantūros studijas, o buvo priimti 2239 asmenys, t. y. 63,62 proc. visų priimtųjų į magistrantūros
studijas.
Pagal jų baigtą bakalauro studijų kryptį į magistrantūrą mūsų Universitete daugiausia stojo
vadybininko, edukologo, filologo, ekonomisto, psichologo, sociologo specialybes kituose universitetuose įgiję asmenys. Paklausiausios viešojo administravimo, veiklos audito, teisės ir valdymo,
civilinės teisės, verslo teisės programos bei naujos specializacijos viešojo sektoriaus strateginio
valdymo, tarptautinio turizmo administravimo specializacijos.
Naujų programų pasiūla rodo, kad Universitetas turi galimybių ir noro išlikti tarp lyderių.
Dalis stojančiųjų pageidautų dieninių studijų, tačiau valstybė vietų skaičių reguliuoja, todėl priimti visų į dienines, taip pat ir naujų programų studijas, netgi į mokamas vietas, nėra galimybių.
Į dienines vienos programos studijas priimama 10 studentų, dalis jų dėl įvairiausių priežasčių
išbraukiami iš sąrašų ir lieka studijuoti keli studentai. Tada studijos brangsta. Reikėtų peržiūrėti vietų paskirstymą dieninėse studijose, pasirinkti populiariausias programas ir joms skirti ne
mažiau kaip 15–20 vietų. Ir tai padaryti reikia prieš paskelbiant priėmimo taisykles. Taisyklių
kaitaliojimas prieš pat studentų priėmimą arba jo metu tikrai nedidina Universiteto prestižo. Jeigu
atsirastų galimybė pradėti daugelio programų vakarines studijas, Universitetas iš dalies kompensuotų dienines studijas.
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Analizuojant studijų tendencijas Europoje ir Lietuvoje, tikslinga jas apžvelgti atsižvelgiant
į Bolonijos procesą. Bolonijos procesas, prasidėjęs Bolonijos deklaracijos paskelbimu 1999 m.,
šiuo metu jau vykstantis kaip Europos integracijos tolesnio plėtojimo procesas, leido prasidėti
labai svarbiems Europos Sąjungos ir visos Europos raidai procesams, kurių tikslas – sukurti vientisą Europos aukštojo mokslo ir Europos tyrimų erdvę. Dėl šių procesų Europos aukštojo mokslo
sistema galės sėkmingai konkuruoti tarptautiniu mastu, ji taps patraukli visam pasauliui, o kartu
išsaugos Europos tautų kultūros ir mokslo tradicijas bei savitumą. Tai planuojama netolimoje
ateityje, tačiau šiuo metu padėtis dar šiek tiek kitokia. Europos aukštojo mokslo erdvė yra nelabai
populiari pasaulio akademinėms bendruomenėms. Tiesa, UNESCO duomenimis, atvykstančių
studijuoti studentų ir dirbti dėstytojų skaičius Europos universitetuose didėja. Tai teigiama tendencija, tad ją reikia išlaikyti. Tačiau „Times Higher Education Supplement“ 2006 m. paskelbtame universitetų reitingų sąraše tarp šimto geriausių pasaulio aukštojo mokslo institucijų yra tik
41 Europos institucija. O dar prastesni rezultatai buvo vieneriais metais anksčiau, kai Šanchajaus
universiteto Aukštojo mokslo institutas atliko pasaulio universitetų apžvalgą, suskirstydamas juos
pagal tokius kriterijus kaip Nobelio premijos laureatų skaičius, mokslinių straipsnių, išspausdintų
prestižiniuose žurnaluose, gausa ir t. t. 17 iš 20 garsiausių pasaulio universitetų yra JAV universitetai. Be to, apžvalgoje tarp 50 prestižinių pasaulio universitetų JAV universitetų buvo 35. Šiuo
metu JAV universitetuose pasamdyta 70 proc. Nobelio premijos laureatų. Kaip parodė 2001 m.
atlikta apžvalga, JAV universitetai išleidžia 35 proc. pasaulio mokslo ir technikos publikacijų, 44
proc. dažniausiai cituojamų pasaulyje straipsnių. Per pastaruosius 50 metų JAV be jokių pastangų
vyravo studentų užsieniečių rinkoje. Tai joms buvo naudinga ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Šie studentai 13 milijardų dolerių papildo JAV BVP, jie tiekia protinį potencialą valstybinei mokslinių
tyrimų mašinai ir suteikia verslo ekonomikai energijos (P. Baršauskas. Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo pasaulinė praktika ir jos taikymo Lietuvoje gairės, 2007).
Europos aukštajam mokslui turi būti sudarytos patrauklesnės sąlygos, kad būtų galima tinkamai konkuruoti su JAV, Japonija, Kinija ir kt.
Taigi Bolonijos deklaracija Europa įsipareigojo koordinuoti savo veiksmus ir per pirmąjį
XXI a. dešimtmetį pasiekti šiuos tikslus:
– Priimti lengvai suprantamų ir panašių laipsnių, taip pat diplomų priedų sistemą siekiant
skatinti Europos piliečių į(si)darbinimą ir tarptautinį aukštojo mokslo sistemos konkurencingumą.
– Įvesti sistemą, iš esmės pagrįstą dviem svarbiausiais – pagrindinių ir podiplominių studijų – ciklais. Teisei į antrąjį ciklą įgyti reikės sėkmingai baigti pirmąjį maždaug trejų
metų trukmės ciklą. Laipsnis, suteiktas po pirmojo ciklo, taip pat bus laikomas tinkamu
Europos darbo rinkai kvalifikacijos lygiu. Antrojo ciklo baigimas lems magistro laipsnį
ir (arba) doktorantūros studijas, kaip kad daugelyje Europos šalių.
– Sukurti Europos kreditų įskaitymo sistemai lygiavertę kreditų sistemą kaip tinkamą
priemonę labiausiai paplitusiam studentų judėjimui remti. Kreditai galėtų būti gaunami
ir ne aukštojo mokslo kontekste, įskaitant tęstinį mokymą, numatant sąlygą, kad jie
pripažįstami atitinkamų universitetų.
– Remti judėjimą įveikiant veiksmingo laisvo judėjimo įgyvendinimo kliūtis, ypač daug
dėmesį skirti:
– teisei į studijas bei su tuo susijusiomis paslaugomis studentams;
– siekiui, kad dėstytojų, mokslininkų ir administracijos darbuotojų vykdomi moksliniai
tyrimai dėstymo ir stažavimosi Europos šalyse laikotarpiu būtų pripažįstami ir vertinami nepažeidžiant įstatymuose numatytų jų teisių.
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STUDIJOS

– Skatinti Europos institucijų, vertinančių kokybę, bendradarbiavimą siekiant parengti
panašius kriterijus ir metodologijas.

– Palaikyti Europos aukštojo mokslo užmojus, ypač skatinant mokymo programų, ins-
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titucijų bendradarbiavimo, judėjimo schemų ir integruotų studijų, stažuočių, mokslo
programų plėtotę.
Deklaracijoje įsipareigojama siekti šių tikslų veikiant visoms suinteresuotoms šalims pagal
savo kompetenciją ir atsižvelgiant į kultūrų, kalbų, valstybinių švietimo sistemų įvairovę ir universitetų autonomiją siekiant, kad būtų sutelkta Europos aukštojo mokslo erdvė.
Kadangi aukštasis mokslas yra neatsiejamai susijęs su tyrimais, išsilavinimu ir naujovėmis,
jis yra lemiamas veiksnys, skatinantis Europos konkurencingumą. Artėjant 2010 m. reikėtų užtikrinti, kad aukštojo mokslo institucijos turėtų joms reikalingą autonomiją sutartoms reformoms
įgyvendinti.
Taigi siekiamybės yra visiems žinomos ir puikiai suprantamos, tačiau kyla klausimas, kiek
jau esame pasiekę ir kiek mums dar reikia pasiekti?
2007 m. spalį Bolonijos proceso veiklos vertinimo darbo grupės vadovas prof. Andrejs
Rauhvargesas Lietuvoje pristatė pasiektus rezultatus. Apibendrinant juos pažymėtina, kad geriausi šių sričių rezultatai:
– laipsnių sistema;
– išorinis kokybės užtikrinimas;
– skaidrumo priemonės: diplomo priedėlis, ECTS.
Daugiausiai teks padirbėti:
– tobulinant kvalifikacijų struktūrą;
– kuriant kokybės kultūrą;
– pripažįstant laipsnius ir kreditus.
Tai bendrosios tendencijos Europos šalyse. Išnagrinėjus padėtį Lietuvoje reikia pripažinti,
kad silpniausi šių sistemų lygmenys:
– studijų pakopų (laipsnių) sistemos nacionalinių kvalifikacijų sistemos įgyvendinimo
lygmuo;
– kokybės užtikrinimo sistemos tarptautinio bendradarbiavimo lygmuo.
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Studentai
Kol kas pasaulyje išlieka tos pačios tendencijos – studentų skaičius nuolat didėja.

Tam, be abejonės, didžiulę įtaką turi sparčiai turtėjančios Azijos šalys, visame pasaulyje
vykdomos įvairios švietimo programos – dėl to aukštasis mokslas tampa vis prieinamesnis.
Kaip buvo minėta, patrauklumo prasme studentams ir dėstytojams šiek tiek patrauklesni yra
Jungtinių Valstijų universitetai. Tačiau studentus neabejotinai traukia ir Europos Sąjungos universitetai. Tai rodo kasmetinis studentų skaičiaus didėjimas. Tiesa, šiam skaičiui įtakos turi Europos
Sąjungos plėtra, tačiau vien tik Vokietijos ir Didžiosios Britanijos universitetai kasmet pritraukia
per 220 tūkstančių studentų vien iš Europos šalių. Bendras studentų skaičiaus padidėjimas nuo
2004 iki 2005 m. sudaro apie 1,34 proc. (šaltinis: http://epp/eurostat.ec.europa.eu/portal/).
Toliau pateiktame paveiksle pavaizduotas studentų skaičius (studentų, studijuojančių pagal
pagrindines ir antrosios pakopos studijų programas) 2005 m. Europos Sąjungos šalyse, kandidatėse – Kroatijoje, Makedonijoje, Turkijoje bei kitose stipriose Europos šalyse – Norvegijoje,
Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine.

Studentų skaičius
tūkstančiais
0,5–112,2
112,2–213,9
213,9–389,5
389,5–2015,0
2015,0–2287,5
Duomenų nėra

Studentų skaičius 2005 m.
Europos šalyse
(šaltinis: http://epp/eurostat.
ec.europa.eu/portal/)
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Studentų skaičiaus pasaulyje kaita

Iš viso 2005 m. 25-iose Europos Sąjungos šalyse studijavo 17 553,5 tūkst. studento, t.
y. 1,6 proc. daugiau nei Jungtinėse Valstijose (17 272,0 studento) (šaltinis: http://epp/eurostat.
ec.europa.eu/portal/). Tikėtina, jog šiam faktui įtakos turėjo didesnis gyventojų skaičius Europos
Sąjungoje.
Studentų Lietuvoje taip pat kasmet daugėja. Dėl to daugėja ir gyventojų, turinčių aukštąjį
išsilavinimą.
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Studentų skaičiaus kaita Lietuvoje

Gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičius

Studentų skaičius 2007 m. spalio 1 d. kai kuriuose Lietuvos universitetuose

24

Tokios pačios tendencijos būdingos ir Mykolo Romerio universitetui. 2007 m. spalio 1 d.
Mykolo Romerio universitete studijavo 18 413 studentų ir klausytojų. Pagrindines magistrantūros
ir doktorantūros studijas buvo pasirinkę 17 914 studentų.

Studentų priėmimo į pagrindines studijas rezultatai pagal apskritis (stojo/priimta)

Daugiausia pirmosios ir antrosios pakopos studentų studijuoja Strateginio valdymo ir politikos bei Teisės fakultetuose. Bendras šių fakultetų studentų skaičius sudaro daugiau nei pusę visų
Universiteto studentų. Mažiausiai studentų studijuoja Viešojo saugumo fakultete.
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Studentų ir klausytojų skaičiaus kaita Mykolo Romerio universitete

Fakultetų studentų skaičius
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Lyginant pirmosios pakopos studentų skaičių pagal studijų kryptis matyti, kad daugiausia studentų studijuoja pagal Teisės krypties programas. Šie studentai sudaro didžiąją dalį (74,2
proc.) visų studentų. Pagal visų kitų krypčių programas studijuoja daug mažiau studentų.

Pirmosios pakopos studentų skaičius pagal studijų kryptis

Antrosios pakopos studentų skaičius pagal studijų kryptis pasiskirstęs šiek tiek kitaip. Didžiąją dalį sudaro Teisės krypties magistrantai (54,5 proc.), bet nemažai ir studentų, pasirinkusių
Viešojo administravimo krypties studijas (30,1 proc.).

Antrosios pakopos studentų skaičius pagal studijų kryptis
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Šie studentų skaičiai, palyginti ir su praėjusiais, ir su dar ankstesniais metais, smarkiai kito.
Pagrindinėse studijose studentų skaičius, palyginti su 2006 m. m., šiek tiek sumažėjo, magistrantūros – padidėjo.

Studentų skaičiaus kaita pagrindinėse ir magistrantūros studijose pagal studijų formą

Bendras Universiteto absolventų skaičius

Ne visiems studentams pavyksta sėkmingai baigti studijas ir įgyti kvalifikacinius laipsnius.
Dalis yra išbraukiami iš studentų sąrašų.

27

M Y K OLO RO ME RIO U N I V ERS I TETO RE K TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

Kintant bendrajam studentų skaičiui, be abejonės, kinta ir baigusiųjų bei kvalifikacinį laipsnį įgijusių studentų skaičius. Matyti, kad absolventų padaugėjo 15 proc., palyginti su praėjusiais
metais.
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Studijų kokybė
Universitete daug dėmesio skiriama studijų kokybei. Praėjusisis mokslo metais remiantis
Vašingtono, Ilinojaus universitetų, Du Page koledžo ir kt. gerąja patirtimi, Dublino kvalifikacijų
aprašais, kokybės užtikrinimo gairėmis, kurias yra parengusi Didžiosios Britanijos kokybės užtikrinimo agentūra (Quality Assurance Agency), Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro parengtu leidiniu „Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos“ bei įvairių autorių parengtomis
metodikomis (Noel Entvistle ir t. t.), buvo sukurta ir pradėta tikrinti Studijų kokybės vertinimo
ir užtikrinimo metodika. Ji pagrįsta Europos vidinio studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir
gairėmis. Tai:
– studijų programų, suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimas, stebėsena ir periodinis vertinimas;
– studentų rezultatų vertinimas;
– dėstytojų kompetencijos kokybės užtikrinimas;
– studijų ištekliai ir parama studentams;
– informacinės sistemos;
– viešasis informavimas.
Siekiant užtikrinti studijų kokybę 2006–2007 m. m. Universitete buvo surengti seminarai
dėstytojams:
„Efektyvų mokymąsi skatinančios mokymo strategijos: pratybų ir seminarų vedimas“ (I dalis).
„Efektyvų mokymąsi skatinančios mokymo strategijos: pratybų ir seminarų vedimas: dalijimasis patirtimi“ (II dalis).
,,Kokybės užtikrinimo magistrantūros, doktorantūros studijų, mokslinės veiklos organizavimo procesų kokybės standartai bei jų pritaikymo galimybės“.
„Europos aukštojo mokslo politika ir susitarimai dėl aukštojo mokslo studijų programų bei
studijų dalykų aprašų“.
,,Studijų ir mokslo kokybės standartai bei jų pritaikymo galimybės“.
„Dalyko (modulio) programos kūrimo metodologija ir metodika“.
Seminarų metu patirtimi dalijosi Lietuvos bei užsienio specialistai.
Atliktos šios analizės:
– Dėstytojų, dėstančių pagal socialinio darbo magistrantūros dieninių studijų programą,
pasiskirstymo analizė;
– Studentų 2006–2007 m. m. rudens semestro pažangumo analizė;
– Gynimo 2007–2007 m. m. baigiamųjų darbų analizė;
– Laisvai pasirenkamų dalykų analizė;
– Baigiamųjų egzaminų pažangumo analizė;
– Studentų apklausos dėl laikino studijų nutraukimo ir studijų nutraukimo išbraukiant iš
studentų sąrašų analizė;
– 2006–2007 m. m. apeliacijų analizė;
– Studentų 2006–2007 m. m. pavasario semestro pažangumo analizė.
Atlikti tyrimai:
– Studentų ir dėstytojų pasitenkinimas studijomis moduliniu būdu;
– Katedrų metodinės veiklos tyrimas;
– Studentų požiūrio į dėstytojus tyrimas. (Šis tyrimas atliekamas nuolat.)
Universitete laikomasi strategijos, kad studijų kokybei užtikrinti būtina:
1. Ne rečiau kaip kartą per trejus metus Universitete atlikti studijų programų savianalizes.
2. Nuolat apklausti studentus apie kiekvieno dalyko programos, dėstymo ir studijų organizavimo kokybę.
3. Reguliariai apklausti absolventus, vykdyti jų karjeros bei profesinės veiklos stebėseną.
4. Skelbti rezultatus.
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Studijų programos
Šiuo metu registruotos 64 Universiteto studijų programos ar specializacijos. 2007–2008 m.
m. Universitetas siūlė 11 pagrindinių (bakalauro) studijų programų (10 universitetinių ir 1 neuniversitetinę), 35 magistrantūros studijų programas ir 18 specializacijų.

Studijų programų dinamika 2004–2008 m. m.

Sritis

Kryptis

Programos
pavadinimas

Registracijos
statusas

Akreditacijos statusas

PAGRINDINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS IR JŲ AKREDITACIJA
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir muitinės veikla

Registruota 2001 m.

Socialinių mokslų

Ekonomika

Finansų ekonomika

Registruota 2006 m.

Akredituota
2007 m.

Socialinės politikos fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir penitencinė veikla

Registruota 1997 m.

Akredituota
2002 m.

Socialinių mokslų

Socialinio
darbo

Socialinis darbas

Registruota 1999 m.

Akredituota
lygtinai iki
2009 m.

Socialinių mokslų

Psichologija

Psichologija

Registruota 2006 m.

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valdymas

Registruota 1997 m.

Akredituota
2002 m.
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Visos Universiteto studijų programos ir jų akreditacija

Teisės fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Teisė

Registruota 1997 m.

Akredituota
2002 m.

Viešojo administravimo fakultetas
Socialinių mokslų

Viešasis
administravimas

Viešasis administravimas

Registruota 1999 m.

Akredituota
2005 m.

Viešojo saugumo fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir policijos veikla

Registruota 1997 m.

Akredituota
2002 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valstybės sienos
apsauga

Registruota 2001 m.

Akredituota
2005 m.

NEUNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS
Viešojo saugumo fakultetas
Socialinių mokslų

Viešasis
administravimas

Policijos veikla

Registruota 2006 m.

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS IR JŲ AKREDITACIJA
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Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Informatikos teisė

Registruota 2001 m.

Akredituota
2005 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla

Registruota 2005 m.

–

Socialinių mokslų

Viešasis
administravimas

Mokesčių administravimas

Registruota 2001 m.

Akredituota
iki 2008 m.

Socialinių mokslų

Viešasis
administravimas

Muitinių administravimas

Registruota 2002 m.

Akredituota
iki 2008 m.

Socialinių mokslų

Ekonomika

Viešojo sektoriaus ekonomika
Specializacijos:
Regioninės plėtros ekonomika ir politika;
Sveikatos ekonomika;
Žinių ekonomika

Registruota 2003 m.

–

Finansų rinkos
Specializacija:
Verslo nuosavybės ekonomika

Registruota 2005 m.

Elektroninio verslo
vadyba

Registruota 2007 m.

Socialinių mokslų

Socialinių mokslų
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Ekonomika

Vadybos
ir verslo
administravimas

Registruota 2005 m.
Registruota 2005 m.
Registruota 2005 m.

–

Registruota 2005 m.
–

Socialinės politikos fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir penitencinė veikla

Registruota 1997 m.

Akredituota
2002 m.

Socialinių mokslų

Socialinis
darbas

Socialinis darbas

Registruota 1999 m.

Akredituota
iki 2009 m.

Socialinių mokslų

Socialinis
darbas

Vaiko teisių apsauga

Registruota 2006 m.

Socialinių mokslų

Psichologija

Teisės psichologija

Registruota 1998 m.

Akredituota
2007 m.

Socialinių mokslų

Psichologija

Socialinė psichologija

Registruota 2002 m.

–

Socialinių mokslų

Psichologija

Verslo psichologija

Registruota 2006 m.

–

Socialinių mokslų

Sociologija

Gerovės sociologija
Specializacija:
Ekonomikos sociologija

Registruota 2006 m.

Teisės edukologija

Registruota 2006 m.

Socialinių mokslų

Edukologija

Registruota 2007 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valdymas

Registruota 1998 m.

Akredituota
2002 m.

Socialinių mokslų

Viešasis
administravimas

Europos Sąjungos politika
ir administravimas
Specializacija:
Naujosios kaimynystės
politika

Registruota 2000 m.

Akredituota
2005 m.

Viešasis
administravimas

Aplinkos apsaugos politika ir administravimas

Registruota 2005 m.

Specializacijos:
Gamtos išteklių valdymas;
Žemės tvarkymo politika

Registruota 2005 m.
Registruota 2006 m.

Viešasis
administravimas

Darnaus vystimosi vadyba ir administravimas
Specializacija:
Programų ir projektų
valdymas

Registruota 2005 m.

Socialinių mokslų

Socialinių mokslų

Registruota 2005 m.

–

–

Registruota 2007 m.

Teisės fakultetas
Socialinių mokslų

Teisė

Teisė
Specializacijos:
Baudžiamoji teisė ir
kriminologija;
Tarptautinė teisė;
Civilinė teisė

Registruota 1998 m.

Akredituota
2002 m.
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Strateginio valdymo ir politikos fakultetas

Socialinių mokslų

Teisė

Europos Sąjungos teisė

Registruota 2000 m.

Akredituota
2002 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Administracinė teisė

Registruota 2000 m.

Akredituota
2007 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Ekspertiniai tyrimai

Registruota 2001 m.

Akredituota
2005 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė

Registruota 2001 m.

Akredituota
2005 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė žmogaus teisų
apsauga

Registruota 2002 m.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė jūrų teisė

Registruota 2003 m.

–

Socialinių mokslų

Teisė

Bioteisė

Registruota 2005 m.

–

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė teisė (Jungtinė)

Registruota 2005 m.

–

Socialinių mokslų

Teisė

Intelektinės nuosavybės
teisė

Registruota 2006 m.

–

Socialinių mokslų

Teisė

Finansų teisė

Registruota 2006 m.

–

Socialinių mokslų

Teisė

Parlamento teisė ir valdžios institucijos

Registruota 2006 m.

–

Socialinių mokslų

Teisė

Vežimo teisė

Registruota 1997 m.

–

Socialinių mokslų

Teisė

Verslo teisė

Registruota 1997 m.

–

Akredituota
2005 m.
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Viešojo administravimo fakultetas
Socialinių
mokslų

Viešasis
administravimas

Viešasis administravimas
Specializacijos:
Elektroninės valdžios administravimas;
Veiklos auditas;
Sveikatos apsaugos įstaigų
administravimas;
Švietimo įstaigų administravimas;
Viešojo sektoriaus strateginis valdymas (SVPF);
Tarptautinio turizmo administravimas

Registruota 1999 m.
Registruota 2003 m.

Akredituota
2005 m.

Registruota 2003 m.
Registruota 2004 m.
Registruota 2004 m.
Registruota 2006 m.
Registruota 2007 m.

Socialinių
mokslų

Viešasis
administravimas

Savivaldos institucijų administravimas

Registruota 2001 m.

Akredituota
2007 m.

Socialinių
mokslų

Teisė

Teisė ir policijos veikla

Registruota 1997 m.

Akredituota
2002 m.
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Naujos studijų programos
Studijų
sritis

Studijų
kryptis

Pakopa

Programos
pavadinimas

Rengėjai

Pastabos

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Socialiniai
mokslai

Vadyba ir
verslo administravimas

Magistrantūra

Elektroninio
verslo vadyba

Prof. Rimantas
Petrauskas, prof.
Vitalija Rudzkienė

Užregistruota

Fiziniai
mokslai

Informatika

Pagrindinės
studijos

Verslo informatika

Prof. Dalė Dzemydienė

Teigiamas SKVC
vertinimas

Socialinės politikos fakultetas
Socialiniai
mokslai

Edukologija

Magistrantūra

Verslumo edukologija

Dr. Brigita Kairienė

Teigiamas SKVC
vertinimas

Socialiniai
mokslai

Sociologija

Magistrantūra

Ekonomikos
sociologija

Prof. Vida Kanopienė

Patvirtinta Senate
kaip Gerovės
sociologijos programos specializacija

Socialiniai
mokslai

Politikos
mokslai

Magistrantūra

Europos kaimynystės politika
(jungtinė programa – su EHU)

Doc. Antanas
Kulikauskas,
dr. Sandra Grigaravičiūtė

Teigiamas SKVC
vertinimas

Socialiniai
mokslai

Vadyba ir
verslo administravimas

Magistrantūra

Mokslo vadyba

Prof. Adolfas
Kaziliūnas,
doc. Alvydas
Baležentis

Teigiamas SKVC
vertinimas

Socialiniai
mokslai

Vadyba ir
verslo administravimas

Magistrantūra

Strateginis
organizacijų
valdymas

Doc. Kostas Žymantas Svetikas

Teigiamas SKVC
vertinimas

Socialiniai
mokslai

Viešasis
administravimas

Magistrantūra

Programų ir projektų valdymas

Prof. Vygandas
Kazimieras
Paulikas,
prof. Adolfas
Kaziliūnas

Patvirtinta Senate
kaip Darnaus
vystymosi vadybos ir administravimo programos
specializacija

Teisės fakultetas
Socialiniai
mokslai

Teisė

Magistrantūra

Vežimo teisė

Doc. Egidijus
Baranauskas

Užregistruota

Socialiniai
mokslai

Teisė

Magistrantūra

Parlamento teisė
ir valstybės valdžios institucijos

Prof. Egidijus
Jarašiūnas

Užregistruota
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Strateginio valdymo ir politikos fakultetas

Socialiniai
mokslai

Teisė

Magistrantūra

Verslo teisė

Prof. Vytautas
Pakalniškis,
doc. Egidijus
Baranauskas

Užregistruota

Viešojo administravimo fakultetas
Socialiniai
mokslai

Viešasis administravimas

Magistrantūra

Tarptautinio
turizmo administravimas

Dr. Jonas Jagminas,
doc. Alvydas
Baležentis

Patvirtinta Senate
kaip Viešojo
administravimo
specializacija

Parengtos studijų programos
Studijų
sritis

Studijų kryptis

Pakopa

Programos pavadinimas

Rengėjai

Pastabos
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Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Socialiniai
mokslai

Ekonomika

Pagrindinės
studijos

Verslo ekonomika

Prof. Vitalija
Rudzkienė,
prof. Irena Mačerinskienė

Pateikta SKVC

Socialiniai
mokslai

Vadyba ir
verslo administravimas

Magistrantūra

Tarptautinė prekyba

Prof. Alfonsas
Laurinavičius

Pateikta SKVC

Socialiniai
mokslai

Vadyba ir
verslo administravimas

Magistrantūra

Finansų valdymas

Doc. Algirdas
Miškinis,
Dalia Daujotaitė

Pateikta SKVC

Socialiniai
mokslai

Ekonomika

Magistrantūra

Viešieji pirkimai

Doc. Algis
Dobravolskas

Patvirtinta Senate kaip Viešojo sektoriaus
ekonomikos
specializacija

Socialinės politikos fakultetas
Socialiniai
mokslai

Sociologija

Magistrantūra

Lyginamoji socialinė
politika ir gerovė – kartu
su Linco Johano Keplerio
universitetu (Austrija)
ir Tamperės universitetu
(Suomija)

Prof. Leta Dromantienė,
prof.
Vida Kanopienė

Pateikta
SKVC

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas
Socialiniai
mokslai

Politikos
mokslai

Magistrantūra

Viešoji politika

Doc. Antanas
Kulakauskas,
prof. Šarūnas
Liekis

Pateikta
SKVC

Socialiniai
mokslai

Visuomenės
sveikata

Magistrantūra

Visuomenės sveikatos
politika ir valdymas
– kartu su Klaipėdos
universitetu

Doc. Danguolė
Jankauskienė

Pateikta
SKVC
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2006–2007 m. m. nuotolinių studijų sistema Universitete buvo plėtojama pagal veiklos
kryptis, numatytas Mykolo Romerio universiteto nuotolinių studijų centro veiklos nuostatuose
ir kituose dokumentuose. Daugiausia dėmesio skirta nuotolinių studijų plėtros ir studijų kokybės
gerinimo uždaviniams, apibrėžtiems Mykolo Romerio universiteto 2006–2010 m. perspektyviniame plėtros. Vlane vienas iš uždavinių yra tęstinio ir nuotolinio mokymosi paslaugų plėtra.
Numatyta, kad iki 2010 m. dalis Universiteto studijų programų bus pritaikytos nuotolinėms studijoms. Šie siekiai glaudžiai susiję su Nuotolinių studijų centro nuostatuose apibrėžtu ilgalaikiu
tikslu – didinti universitetinių studijų prieinamumą atveriant galimybes Universitete ne tik įgyti
aukštąjį išsilavinimą, bet ir tobulinti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, šviestis formaliai ir neformaliai. Universiteto strateginiame plėtros plane numatyti uždaviniai, taip pat Universiteto siekis
gerinti studijų kokybę ir didinti universitetinių studijų prieinamumą naudojantis šiuolaikinėmis
informacinėmis komunikacinėmis technologijomis skatina vykdyti kryptingą nuotolinių studijų
plėtrą ir kurti įvairiausias elektroninio mokymosi galimybes Universitete.
Universitete nuo 2003 m. kuriama ir palaikoma virtuali mokymosi aplinka (nuo 2005 m.
naudojama atvirojo kodo programinė įranga „Moodle“), kurioje kiekvieno nuotolinėms studijoms
pritaikyto mokymosi dalyko mokomoji medžiaga pateikta kokybiškai, įdomiai bei šiuolaikiškai.
Virtualioje mokymosi aplinkoje internetu studentams ir klausytojams prieinama ne tik mokomoji medžiaga, bet ir organizuojamos individualios bei grupinės konsultacijos realiuoju laiku
(paskiriant realųjį konsultacijų laiką), operatyviai teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos, priimami tarpiniai atsiskaitymai. „Moodle“ aplinka leidžia įvairiais būdais skatinti studentų
tarpusavio bendradarbiavimą, įvairiais būdais organizuoti darbą virtualiose klasėse.
2006–2007 m. m. buvo sukurtos kokybiškai naujos techninės ir metodinės galimybės Universitete įdiegti ir pradėti vystyti elektroninį mokymąsi. Dalis nuotolinėms studijoms pritaikytos
mokomosios medžiagos nuo 2008 m. sausio 1 d. bus prieinama ne tik nuotolinių studijų klausytojams, bet ir tradicinėmis (dienine, vakarine, neakivaizdine) formomis studijuojantiems studentams. Prie virtualios savo studijų programos dalykų mokomosios medžiagos jie gali prisijungti
naudodamiesi asmeniniais slaptažodžiais studentų duomenų bazėje. Taigi geros kokybės, įdomiai
ir šiuolaikiškai virtualaus mokymosi erdvėje pateikta dalykų mokomoji medžiaga ne tik naudojama organizuojant studijas nuotoliniu būdu, bet iš esmės prisideda ir prie tradicinių studijų proceso
gerinimo.
Pažymėtina, kad 2006–2007 m. m. Teisės ir valdymo pagrindinių (bakalauro) studijų programa tapo pirmąja studijų programa, kuri Universitete buvo visiškai pritaikyta nuotolinėms studijoms, parengti visų studijų dalykų mokomosios medžiagos paketai, medžiaga įdėta į nuotolinio
mokymosi aplinką. Šie darbai buvo finansuoti Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšomis, gavus paramą vienam iš Universiteto vykdomų ES struktūrinių fondų projektų.
Derėtų pabrėžti, kad tai pirmoji nuotolinėms studijoms visiškai pritaikyta pagrindinių (bakalauro)
studijų programa ne tik Mykolo Romerio universitete, bet ir visoje Lietuvoje.
Teisės ir valdymo studijų programos pritaikymas nuotolinėms studijoms sudaro esmines
prielaidas per ateinančius kelerius metus pasirengti nuotoliniu būdu teikti ir kitas teisės krypties pagrindinių (bakalauro) studijų programas. Bakalauro studijų programose yra tam tikras
pirmosios pakopos teisės studijų krypties disciplinų blokas, kuriam nuotolinių studijų medžiagos paketai jau parengti minėto projekto metu, todėl darbų mastai pritaikant kitą programos dalį
nuotolinėms studijoms yra mažesni. Taip pat visose pirmosios pakopos teisės krypties studijose
galės būti plėtojamos elektroninio mokymosi galimybės, nes visi studentai galės naudotis geros
kokybės mokomąja medžiaga.
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NUOTOLINĖS STUDIJOS

2006–2007 m. m. studijų programos ir dalykai buvo sparčiai pritaikomi nuotolinėms studijoms. Sukurta vienos pirmosios pakopos Teisės ir valdymo studijų programos (48 studijų dalykai)
mokomoji medžiaga, šiuo metu iš dalies parengta ir rengiama pirmosios pakopos Socialinio darbo
studijų programos dalykų mokomoji medžiaga. Šie darbai įvykdyti ir vykdomi gavus projektų
finansavimą iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto. Taip pat 2006–2007 m.
m. nuotolinėms studijoms pradėta rengti dar 28 studijų dalykų mokomoji medžiaga pagal fakultetinius nuotolinių studijų plėtros planus. Reikėtų paminėti, kad iš visų šiuo metu nuotolinėms studijoms rengiamų ir jau parengtų dalykų tik 20 yra magistrantūros studijų dalykai (iš viso parengti
ir rengiami 106 dalykai). Todėl ypatingas dėmesys ir tam tikri prioritetai turėtų būti skiriami
magistrantūros studijų dalykams pritaikyti nuotolinėms studijoms. Atsižvelgiant į Universiteto
strateginius siekius iki 2010 m. ir siekiant didinti universitetinių studijų prieinamumą bei tęstinio
mokymosi galimybes reikia, kad Universitetas apsispręstų dėl bent vienos skirtingų studijų krypčių magistrantūros studijų programos pritaikymo nuotolinėms studijoms.
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Techninės ir technologinės bazės tobulinimas
Universitetas šiuo metu turi visas technines galimybes taikyti įvairias nuotolinio mokymo
formas, pagal poreikį derinti sinchroninį nuotolinį mokymą (akivaizdinės paskaitos ir jų transliacijos internetu) su asinchroniniu (mokomosios medžiagos ir užduočių pateikimas prisijungiant prie
Nuotolinių studijų centro serverių), plėtoti virtualaus mokymosi aplinką ir toliau kurti elektroninio mokymosi galimybes. Mokymosi medžiaga įvairiems studijų dalykams laikoma specialiai
nuotolinėms studijoms organizuoti ir virtualiai mokymosi aplinkai palaikyti skirtose tarnybinėse
stotyse (serveriuose), sukurta elektroninė nuotolinių kursų administravimo sistema, 2006–2007
m. m. įrengtos dar 2 minikonferencijų studijos paskaitoms transliuoti internetu ir vaizdo konferencijoms organizuoti, todėl dabar Universitetas disponuoja 3 studijomis. Be to, Universitetas yra
LieDM tinklo narys, todėl prireikus gali naudotis visomis šio tinklo techninėmis galimybėmis.
Techninė ir technologinė bazė tobulinama atsižvelgiant į informacinių ir komunikacinių
priemonių kaitos tendencijas, Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės poreikius
ir galimybes. Ši bazė plėtojama kartu su kitomis veiklomis, atveriančiomis galimybes užtikrinti
intelektinės nuosavybės apsaugą, automatizuoti akademinį darbą, tobulinti naudojimosi techninėmis ir technologinėmis priemonėmis kompetencijas, plėsti Universiteto bendruomenės išorinius
ryšius, reklamos ir rinkodaros sistemas. 2006–2007 m. m. NS centras disponavo:
1. Trimis tarnybinėmis stotimis (TS), leidžiančiomis kaupti ir teikti NS kursus.
2. Vaizdo srautų archyvavimo ir transliavimo tarnybine stotimi, skirta paskaitų ir konferencijų medžiagai archyvuoti ir transliuoti.
3. Elektronine kursų kūrybos administravimo sistema.
4. Elektronine klausytojų registravimo sistema.
5. Mobilia vaizdo konferencijų įranga, kuri Universitete gali būti naudojama rengiant mobilią konferencijų organizavimo studiją (įranga gauta plėtojant LieDM tinklą).
6. Vaizdo konferencijų ministudija, kuri suteikia galimybes skaityti paskaitas nutolusiose
auditorijose esantiems studentams, transliuoti paskaitas internetu, archyvuoti paskaitų transliacijas. Studiją galima naudoti ir konferencijoms.
7. Vykdant projektą „Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias informacines ir komunikacines priemones“ (paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0–03–306/BPD–
53/PES–5) sukurta programinė įranga studentų, kursų autorių ir dėstytojų bei studijų modulių
duomenų bazei. Ši duomenų bazė leis iš esmės patobulinti nuotolinių studijų administravimo
procesą.
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Informacinių komunikacinių technologijų, interneto plėtra nuolat kelia naujus iššūkius
aukštajam mokslui. Todėl aukštojo mokslo institucijoms, jose teikiamoms švietimo paslaugoms
pradėti kelti nauji uždaviniai, įsitvirtino nauji paradigminiai požiūriai, pavyzdžiui, mokymosi
visą gyvenimą, mokymosi visiems sąlygų sukūrimo, aukštojo mokslo prieinamumo. Pradėtos
kurti novatoriškos mokymosi aplinkos, taip pat skirtos ir nuotoliniam mokymuisi, el. mokymosi
aplinkos ir pan.
Šiais informacinių komunikacinių technologijų kaitos laikais tradicinės studijos aukštojoje
mokykloje siejamos su tuo, kad įvairios informacinės technologijos naudojamos vis dažniau ir
plačiau, tradicinės aukštosios mokyklos vis dažniau pradeda teikti ir nuotolinio bei elektroninio
mokymosi paslaugas, kurios leidžia didinti viso studijų proceso kokybę. Nuo to, kaip tradicinis
universitetas gebės prisitaikyti prie technologinių pokyčių, kiek suvoks visas naujas galimybes,
kurias teikia šiuolaikinės informacinės komunikacinės technologijos, labai priklausys jo galimybės tapti šiuolaikišku universitetu, sėkmingai derinančiu tradicines studijas su nuotolinėmis studijomis ir siūlančiu visiems prieinamas, kokybiškas aukštojo mokslo paslaugas.
Lietuvoje šiuo metu aukštosios mokyklos (universitetinės ir neuniversitetinės) siūlo gana
nedaug studijų programų, kurios būtų teikiamos nuotoliniu būdu. 2005–2006 m. m. tokių programų buvo 10. Tai magistrantūros ir specialiųjų profesinių studijų programos. Šiuo metu nė viena
Lietuvos aukštoji mokykla nesiūlo nuotolinių bakalauro studijų programų.
Nuotolinių studijų programos švietimo rinkoje ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje yra vis paklausesnės dėl įvairių priežasčių. Kartu pažymėtina, kad tolydžio didėja visuotinis informaciniskomunikacinis raštingumas ir IKT teikiamos galimybės mokytis nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į
Lietuvos specifiką reikėtų įvertinti ir emigracijos iš Lietuvos mastus bei naujųjų emigrantų poreikį studijuoti gimtąja kalba. Šį poreikį gali patenkinti Lietuvos aukštosiose mokyklose organizuojamos nuotolinės studijos.
Universitete sukurta reikiama techninė ir technologinė bazė, sudaranti visas technines galimybes plėtoti NS, užtikrinanti intelektinės nuosavybės apsaugą, leidžianti automatizuoti akademinį darbą, tobulinti naudojimosi techninėmis ir technologinėmis priemonėmis kompetencijas.
Pagrindinių (bakalauro) nuotolinių studijų plėtra. Mykolo Romerio universitetas 2007 m.
tapo pirmąja Lietuvos aukštąja mokykla, siūlančia visas pagrindinių (bakalauro) studijų programos nuotolines studijas, aprūpintas nuotolinių studijų kokybės standartus atitinkančiomis nuotolinio mokymo(si) priemonėmis ir pagrįstas visapusiškai organizuota institucine bei pedagogine
tokių studijų parama. Bakalauro studijų programos „Teisė ir valdymas“ pritaikymas nuotolinėms
studijoms sudaro esmines prielaidas per ateinančius kelerius metus pasirengti nuotoliniu būdu
teikti ir kitas bakalauro studijų programas. Bakalauro studijų programose yra tam tikras bendras
teisės studijų krypties disciplinų blokas, kuriam mokomosios medžiagos paketai jau parengti,
todėl darbų mastai pritaikant kitą programos dalį nuotolinėms studijoms yra mažesnės. Dar viena
pirmosios pakopos studijų programa „Socialinis darbas“ nuotolinėms studijoms bus beveik visiškai pritaikyta 2007–2008 m. m.
Magistrantūros studijų programos. Universitete magistrantūros studijų programų kursų pritaikymo nuotolinėms studijoms padėtis yra šiek tiek prastesnė. Parengti 4 magistrantūros studijų
programoms priklausantys nuotoliniai studijų dalykai, sudarytos sutartys dar 16 studijų dalykų
parengti. Universitete magistrantūros studijų programų yra įgyvendinama daugiau ir savo turiniu
jos yra įvairesnės nei bakalauro studijų programos, šių programų dalykams pritaikyti reikėtų didesnių žmoniškųjų ir materialinių išteklių.
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Nuotolinių studijų padėties analizė

Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad Universitetas turi galimybes vykdyti gana
ekspansyvią nuotolinių studijų plėtrą, bet būtina numatyti ir tam tikrus institucinius veiksmus,
kurie leistų įgyvendinti Universiteto 2006–2010 m. strateginiame plėtros plane numatytas priemones ir išvengti grėsmių, galinčių trukdyti tai padaryti. Grėsmės gali būti susijusios su šiais
veiksniais:
1. Organizacinė kultūra ir organizacijos narių nuostatos dėl kaitos. Naujovės vykdant nuotolinių studijų plėtrą MRU tik iš dalies sutampa su tarp pedagogų vyraujančiomis kaitos nuostatomis (tai leidžia teigti MRU Nuotolinių studijų centro atliktas pedagoginės bendruomenės nuostatų
tyrimas), todėl imamasi tam tikrų veiklų, leidžiančių iš dalies daryti poveikį organizacijos kultūros kaitai – 2006–2007 m. NSC organizavo 9 pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo renginius
MRU dėstytojams.
2. Žmogiškasis kapitalas. MRU pedagoginio personalo žinios ir gebėjimai plėtoti nuotolines studijas yra pakankami, bet darbo laiko išteklių galimybės plėtoti nuotolines studijas yra
ribotos ir ne visada leidžia visus pedagoginės bendruomenės narius visiškai įtraukti į nuotolinių
studijų plėtros procesą.
3. Teisinė bazė. Universiteto vidinė teisinė bazė kliūčių įgyvendinti nuotolinių studijų
plėtros planus iš esmės nesudaro, nors būtina papildyti kai kuriuos nuotolines studijas Universitete reglamentuojančius dokumentus. Nuotolinių studijų plėtrai išorinė teisinė bazė nėra
palanki (pvz., Aukštojo mokslo įstatyme nenumatytos nuotolinės studijos kaip atskira studijų
forma ar net būdas, todėl jos beveik nereglamentuojamos, būtinybė nuotolinių kursų kūrimą
organizuoti taikant viešuosius pirkimus ir pan.).

TĘSTINĖS STUDIJOS
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Tęstinių studijų centras savo veiklą plėtoja 3 kryptimis:
I kryptis. Valstybės tarnautojų mokymo programos. Tęstinių studijų centras 2003 m. sausio 31 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-141 įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Centras yra parengęs valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo
programas, jos užregistruotos Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos.
II kryptis. Verslo atstovų mokymo programos. Institucinio užsakomojo pobūdžio mokymo programos, skirtos privataus sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai ir įgūdžiams tobulinti: ekonomikos, teisės, vadybos, sociologijos, psichologijos, sveikatos politikos, ekonomikos ir administravimo, informacinių technologijų ir kitose srityse.
III kryptis. Nenuosekliosios magistrantūros modulinio-kaupiamojo pobūdžio studijos.
Pasirinkusiems šias studijas pagal II studijų pakopos (magistrantūros) programas. Tęstinių studijų
centre studijuoja 243 klausytojai. 2007–2008 m. m. priimta 112 klausytojų. Suformuotos grupės,
studijuojančios pagal civilinės teisės, teisės ir valdymo (Vilniuje ir Klaipėdoje), tarptautinės jūrų
teisės (Vilniuje ir Klaipėdoje), bioteisės, finansų rinkos, viešojo administravimo ir Veiklos audito
programas.
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ĮSIDARBINIMAS IR KARJERA
• Darbo rinkos analizės rezultatai rodo, kad darbo rinkoje išlieka jaunų, aukštos kvalifi-

•
•

•

Specialistų poreikis
Finansų ir ekonomikos specialistų poreikis
Pažymėtina, kad per pastaruosius trejus metus vertybinių popierių rinkoje veikiantys bankai ir finansų maklerio įmonės samdė vis daugiau darbuotojų. Pavyzdžiui, nuo 2004 m. darbuotojų skaičius bankų finansų maklerio skyriuose padidėjo 13 proc.
Lietuvos darbo biržos atliekami tyrimai parodė, kad vienos paklausiausių profesijų ir specialybių yra: verslo administravimo (ekonomikos), apskaitos, audito ir finansų.

Teisininkų poreikis
2007 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikto „Teisės specialistų poreikio“ tyrimo
duomenimis, net 69,2 proc. apklausoje dalyvavusių darbdavių teigė, kad jų įmonėse (įstaigose)
teisės specialistai yra reikalingi arba bus reikalingi ateityje. 79,8 proc. darbdavių reikia teisės magistrų, 49,2 proc. – teisės bakalaurų. Tyrimo metu darbdavių atsakymai parodė, kad darbo rinkoje
labiausiai trūksta: verslo, finansų, Europos Sąjungos, tarptautinės ir administracinės teisės
specialistų.
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•

kacijos specialistų poreikis.
Darbo biržoje registruotų aukštąjį išsilavinimą turinčių absolventų dalis tendencingai
mažėja. 2002 m. jų buvo 8,8 proc., 2007 m. – 8,2 proc., prognozuojama, kad 2012 m.
jų bus 3 proc.
Socialinių mokslų srities absolventai ypač paklausūs darbo rinkoje. Tai patvirtina geri
Universiteto absolventų įsidarbinimo rodikliai, Darbo ir socialinių tyrimų instituto, Lietuvos darbo biržos atliekami tyrimai.
Absolventų atlyginimai viešajame sektoriuje (valstybės tarnyboje) priklauso nuo pareigybės kategorijos, kurią lemia darbo pobūdis, kvalifikacija ir atsakomybė. Pirmaisiais
metais po studijų baigimo absolventai (baigę teisės, viešojo administravimo, socialinio
darbo ir kitų studijų krypties studijų programas) gali pretenduoti į pareigybes, kurių
kategorija svyruoja nuo 9 iki 13, t. y. pareiginės algos dydis atitinkamai svyruoja nuo
2155 iki 3085 litų (be priedų už kvalifikacinę klasę, stažą). Absolventai, turintys darbo
patirties, pretenduoja į pareigas, kurių pareigybės kategorija yra 14–20, t. y. pareiginės
algos dydis yra nuo 3430 iki 6370 litų (be priedų už kvalifikacinę klasę, stažą). Privačiame sektoriuje dirbančių absolventų (baigusių ekonomikos, psichologijos, viešojo administravimo, teisės studijų krypties studijų programas) atlyginimas vidutiniškai svyruoja
nuo 1700 iki 5000 litų. Didžiausi yra ekonomikos, teisės, psichologijos studijų krypčių
absolventų atlyginimai.
Lietuvos darbo biržoje (toliau – LDB) registruotų Universiteto absolventų skaičius tendencingai mažėja. 2007 m. spalio 1 d. duomenimis, LDB buvo registruoti 45 Universiteto absolventai, t. y. vos 0,3 proc. visų Universitete studijuojančių studentų.

Psichologų poreikis
Valstybiniame psichikos sveikatos 2005–2010 m. strategijos projekte pažymima, kad planuojant ir vykdant naują bendruomeninės pagalbos tinklo plėtros etapą dabartinis „psichologų
skaičius (1 etatas – 40 000 gyventojų) reiškia tik psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandų užuomazgą ir turi būti didinamas“.
Manoma, kad psichologų yra per mažai. Siekiama, kad iki 2010 m. šis santykis būtų 1:
1500, o vėliau 1:1000. Tam reikėtų 3500 psichologų. Šiuo metu mūsų šalyje psichologų nėra
nė pusės tiek, kiek nurodyta ar siektina.

Socialinių darbuotojų poreikis
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, socialinių darbuotojų po 3 metų
Lietuvoje poreikis padaugės daugiau nei 1,5 karto, o po 10 metų – daugiau nei 3 kartus. Šios
prognozės pagrįstas tuo, kad 2006 m. sausio 19 d. priėmus naująjį Socialinių paslaugų įstatymą
Nr. X-493 savivaldybės bus labiau suinteresuotos įdarbinti socialinius darbuotojus, nes nuo to
priklauso joms skiriamų dotacijų dydis.
Mykolo Romerio universiteto absolventų bakalaurų skaičius 2004–2007 m. m.
(pagal studijų programas)
Studijų programos pavadinimas
Teisė

Teisė ir

Viešasis

Teisė ir

Socialinis

Teisė ir

Teisė ir

Teisė ir

Iš

valdymas

administra-

policijos

darbas

penitencinė

muitinės

valstybės

viso

vimas

veikla

veikla

veikla

sienos
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apsauga

2004/2005

321

292

184

382

173

89

107

52

1600

2005/2006

338

312

179

402

170

91

99

58

1649

2006/2007

378

396

267

300

234

92

92

62

1821

Iš viso:

1037

1000

630

1084

577

272

298

172

5070

Mykolo Romerio universiteto absolventų bakalaurų skaičius 2004–2007 m. m.
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Мykolo Romerio universiteto absolventų skaičius 2004–2007 m. m.
(pagal studijų kryptį arba studijų programas)
Studijų programos pavadinimas

Teisė ir
valdymas

Viešasis
administravimas2

Teisė ir
policijos
veikla

Ekspertiniai
tyrimai

Teisė ir Socialinis
penitendarbas
cinė
veikla

Teisės psichologija

Socialinė
Eko- Iš viso
psicho- nomika3
logija

Verslo psichologija

2004–2005

252

340

252

51

31

31

81

14

13

54

1119

2005–2006

350

391

312

60

18

25

69

11

15

60

1311

2006–2007

571

327

441

75

20

24

54

15

109

1672

Iš viso:

1173

1058

1005

186

69

80

204

43

223

4102

12
24
61

Mykolo Romerio universiteto absolventų magistrantų skaičius 2004–2007 m. m.

Bendras Mykolo Romerio universiteto absolventų (bakalaurų ir magistų) skaičius 2004–2007 m. m.
1
Teisės studijų kryptį sudaro šios studijų programos ir specializacijos: Administracinė teisė, Baudžiamoji teisė ir kriminologija,
Bioteisė, Civilinė teisė, Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė, Informatikos teisė, Intelektinės nuosavybės teisė, Finansų teisė, Ekspertinė teisė,
Europos Sąjungos teisė, Tarptautinė teisė, Tarptautinė žmogaus teisių apsauga, Tarptautinė jūrų teisė, Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų
veikla, Transporto teisė, Verslo teisė.
2
Viešojo administravimo studijų kryptį sudaro šios studijų programos ir specializacijos: Viešasis administravimas, Mokesčių administravimas, Europos Sąjungos politika ir administravimas, Muitinių administravimas, Savivaldos institucijų administravimas, Švietimo įstaigų administravimas, Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas, Aplinkos apsaugos politika ir valdymas.
3
Ekonomikos studijų kryptį sudaro šios studijų programos ir specializacijos: Viešojo sektoriaus ekonomika, Regioninės plėtros
ekonomika ir politika, Finansų rinkos, Verslo nuosavybės ekonomika.

41

M Y K OLO RO ME RIO U N I V ERS I TETO RE K TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

Teisė1

Pagrindinės studijos
Studijų kryptis

2004 m.

2005 m.

2006 m.

Atlyginimas
viešajame
sektoriuje

Atlyginimas
privačiame
sektoriuje

Teisė

94 %

96 %

98 %

2155–3085 Lt

1500–4000 Lt

Viešasis administravimas

96 %

98 %

99 %

2155–3085 Lt

1500–3000 Lt

Socialinis darbas

95 %

96 %

98 %

2155 3085 Lt

1300–2000 Lt

Magistrantūros studijos
Studijų kryptis

Teisė*

2004 m. 2005 m. 2006 m.

Atlyginimas
Atlyginimas
viešajame sektoriuje viešajame sekto(1–2 metai po
riuje
studijų baigimo) (turint 1–2 metų
darbo patirties)

Atlyginimas
privačiame
sektoriuje

96 %

98 %

99 %

2155–3085 Lt

3430–6370 Lt

1700–8000 Lt

Viešasis administra95 %
vimas

99 %

100 %

2155–3085 Lt

3430–6370 Lt

1700–5000 Lt

Socialinis darbas

96 %

98 %

100 %

2155–3085 Lt

3430–6370 Lt

1500–3000 Lt

Psichologija*

100 % 100 %

100 %

2155–3085 Lt

3430–6370 Lt

1700–5000 Lt

100 %

100 %

2155–3085 Lt

3430–6370 Lt

1700–8000 Lt

Ekonomika*

–
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* Ekonomikos, teisės, psichologijos studijų krypčių absolventai gauna didžiausius atlyginimus.

2006 m. bakalaurų įsidarbinimas
Bakalauro studijas baigusių absolventų įsidarbinimo rodikliai kasmet gerėja. Teisės studijų krypties absolventų dirba 98 proc., viešojo administravimo studijų krypties absolventų – 99
proc., viešojo administravimo studijų krypties absolventų – 98 proc. Nedirbantys asmenys sudaro
1–2 proc. Nedarbo priežastys objektyvios: vaiko priežiūros atostogos, studijos kituose Lietuvos
ar užsienio universitetuose, liga ir pan. Didžioji dalis bakalauro studijas baigusių asmenų tęsia
magistrantūros studijas.
Teisės studijų programos absolventų (proc., n = 53) įsidarbinimo rodikliai geri (98 proc.
dirba). Absolventai daugiausiai įsidarbina advokatų kontorose (11 proc.), ministerijose (8 proc.),
teismuose (6 proc.), antstolių kontorose (6 proc.). Didžioji dalis apklaustųjų dirba viešajame sektoriuje, o privačiose įmonėse (UAB, AB) – apie 20 proc. absolventų. Teisės ir valdymo studijų
programos (proc., n = 54) absoliuti dauguma bakalauro studijų absolventų (61 proc.) dirba viešojo sektoriaus institucijose: Lietuvos Respublikos Seime, teismuose, ministerijose, savivaldybėje, „Sodroje“ ir pan. Advokatų kontorose dirba 6 proc. absolventų. Privačiame sektoriuje dirba
25 proc. absolventų. Teisės ir muitinės veiklos studijų programos absolventai (proc., n = 37)
daugiausia dirba muitinėje (85 proc.), Muitinės departamente (6 proc.), policijoje (3 proc.). Privačiame sektoriuje dirba 6 proc. apklaustųjų. Šios studijų programos absolventai įsidarbina 100
proc.. Didžioji dalis Socialinio darbo studijų programos absolventų (proc., n = 64) dirba viešo-
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jo sektoriaus institucijose: pataisos inspekcijose (9 proc.), socialinių paslaugų įstaigose (9 proc.),
mokymo įstaigose (9 proc.) ir kt. Viešojo administravimo studijų programos (proc., n = 64)
didžioji dalis absolventų dirba viešojo sektoriaus institucijose. Privačiame sektoriuje (bankuose,
telekomunikacijų bendrovėse, kitose uždarose akcinėse bendrovėse) įsidarbina taip pat didelė dalis asmenų (apie 40 proc.). Teisės ir penitencinės veiklos studijų programos absolventai (proc.,
n = 24) daugiausia įsidarbina pagal baigtą studijų programą: 45 proc. dirba pataisos namuose, 13
proc. – tardymo izoliatoriuose. Šios studijų programos absolventai dirba 100 proc.. Teisės ir policijos veiklos studijų programos absoliuti dauguma absolventų (proc., n = 302) įsidarbina pagal
baigtą studijų programą, t. y. 80 proc. dirba policijoje, 19 proc. – kitose statutinėse įstaigose. Šios
studijų programos absolventai įsidarbina 100 proc.

2006 m. magistrų įsidarbinimas
Viešojo sektoriaus ekonomikos studijų programos absolventai (proc., n = 39), baigę
studijas, įsidarbino 100 proc. 57 proc. respondentų dirba privačiame sektoriuje, 40 proc. – viešajame sektoriuje (Lietuvos Respublikos Seime, ministerijose, savivaldos institucijose, mokesčių
inspekcijoje, muitinėje ir kt.), 3 proc. respondentų išvykę į užsienį, kur dirba, studijuoja.
Mokesčių administravimo studijų programos absolventai (proc., n = 22) dirba 100
proc. Didžioji dalis absolventų dirba mokesčių inspekcijoje (21 proc.), savivaldos insitucijose,
privačame sektoriuje.

Teisės studijų krypties absolventai (proc., n = 226) atliekant apklausą dirbo beveik visi
(99 proc.). Didžioji dalis respondentų (82 proc.) dirba viešajame sektoriuje (Lietuvos Respublikos Seime (18 proc.), VSAT (18 proc.), mokesčių inspekcijoje, advokatūroje, anstolių kontorose, prokuratūroje), kita dalis respondentų (15 proc.) – privačiame sektoriuje, (3 proc.) išvykę į
užsienį, yra išėję motinystės atostogų, ką tik sugrįžę iš užsienio ir ieškosi darbo.
Teisės ir valdymo studijų programos absolventų (proc., n = 182) daugiausia dirba teisme (21 proc.), policijoje (14 proc.), VSAT (6 proc.), savivaldos institucijose (6 proc.), STT (4
proc.), kitose viešojo sektoriaus institucijose. Atliekant apklausą 6 proc. respondentų nedirbo,
tačiau tai lėmė objektyvios priežastys (motinystės atostogos, studijuos užsienyje ir pan.).
Viešojo administravimo studijų krypties absolventai (proc., n = 114) dirba 100 proc.
Dirbančių dalis viešajame ir privačiame sektoriuose pasiskirstė beveik vienodai. Dauguma absolventų dirba valstybės tarnyboje: ministerijose (aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, sveikatos apsaugos, susisiekimo, vidaus reikalų), įstaigose prie ministerijų, savivaldybėse, apskrities viršininko administracijoje, valstybės kontrolėje. Privačiame sektoriuje absolventai įsidarbina bankuose,
privačiose bendrovėse administratoriais arba vadovais.
Socialinio darbo studijų programos (proc., n = 39) didžioji dalis absolventų dirba socialinių paslaugų centruose (27 proc.), mokymo įstaigose (14 proc.), vaikų darželiuose (17 proc.),
ministerijose (6 proc.). Dalis respondentų (17 proc.) dirba privačiame sektoriuje.
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Muitinių administravimo studijų programos (proc., n = 11) absolventai dirba 100 proc.
Didžioji jų dalis dirba muitinėje (18 proc.), ministerijose (18 proc.), kitose viešojo sektoriaus institucijose, privačiame sektoriuje (37 proc.).

Socialinės psichologijos, Teisės psichologijos studijų programų (proc., n =14) absolventai dirba 100 proc. Didžioji jų dalis dirba mokymo įstaigose (36 proc.), socialinių paslaugų
centruose, ligoninėse (29 proc.), ministerijose (7 proc.). 14 proc. absolventų dirba privačiame
sektoriuje.
Teisės ir penitencinės veiklos studijų programos (proc., n = 50) absolventai dirba 100
proc. Didžioji jų dalis dirba pataisos įstaigose (57 proc.), Kalėjimų departamente (21 proc.).
Teisės ir policijos veiklos, Ekspertinių tyrimų studijų programų (proc., n = 51) absolventai dirba absoliučiai visi ( 100 proc.). 55 proc. dirba policijos įstaigose, 18 proc. – prokuratūroje, 6 proc. – VSAT, 5 proc. – STT, kiti – ministerijose, mokymo įstaigose, teismuose. 10 proc.
respondentų dirba privačiame sektoriuje.

Absolventų įsidarbinimo ir karjeros problemos
Nors Universiteto absolventų įsidabinimo rodikliai geri, išlieka ši problema:

• 2–4 proc. Universiteto absolventų atliekant apklausą nedirbo. Tačiau šiuos skaičius le-
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mia objektyvios priežastys: neseniai sugrįžta iš užsienio, motinystės atostogos, respondentas ieško konkretaus darbo (pareigų), kurio paieškos gali užtrukti kiek ilgiau, ir kt.
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TARPTAUTINĖJE ERDVĖJE
Globalizacija ir Bolonijos procesas turi įtakos dinamiškai plėtojant internacionalizacijos
procesą Mykolo Romerio universitete. Sėkmingas internacionalizacijos procesas apima ne tik
studijas, mokslinę veiklą, bet ir universiteto vadybą. Globalizacija aukštojo mokslo institucijoms
suteikia galimybę vykdyti studijas tarptautiniu mastu, o mokslinę veiklą – pagal Bendrąjį paslaugų ir prekybos susitarimą (GATS).
Globalizacija, sudariusi sąlygas augti konkurencingai žinių visuomenei, suteikia universitetams daug galimybių atlikti svarbiausią vaidmenį plėtojant žinių visuomenę, ugdant lyderius
ir išlaikyti atitinkamą mokslo ir visuomenės ryšio lygį, bet tik tuo atveju, jeigu universitetai patys yra konkurencingi ir visuomenės pripažinti. Spartėjantys globalizacijos procesai reikalauja
sutelkti Universiteto dėmesį į viską apimančius studijų ir mokslinės veiklos kokybės procesus.
Tai viena iš pagrindinių sąlygų norint įsitvirtinti tarptautinėje erdvėje. Šie procesai Universitete
vyksta sėkmingai.
Mykolo Romerio universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija per 2007 m. sėkmingai
įgyvendino Universiteto iškeltus tikslus skatindama internacionalizacijos procesą, koordinuodama studentų ir dėstytojų mainus, administruodama ir įgyvendindama projektus, rengdama Universiteto svečių priėmimo programas.

Iki 2007 m. Universitetas buvo sudaręs 43 dvišales sutartis. 2007 m. pasirašytos dvišalio
bendradarbiavimo sutartys su:
• Varšuvos ekonomikos universitetu (Lenkija),
• Pietų Korėjos universitetu (Ewha Womans University),
• Latvijos mokslų akademija,
• Kazachstano nacionaliniu pedagoginiu Abajaus universitetu (Kazachstanas),
• Krokuvos Andrzejaus Fryczo Modrzewskio universitetu (Lenkija),
• Zagrebo universitetu (Kroatija),
• Vroclavo universitetu (Lenkija),
• Palermo universitetu (Italija),
• AJOU universitetu (Pietų Korėja).
Šios sutartys įvairiapusiškai skatina internacionalizacijos procesą MRU.

Erasmus programa
Vienas iš svarbiausių internacionalizacijos aspektų yra vykdyti Mokymosi visą gyvenimą
programos Erasmus paprogramės veiklas. Ši programa suteikė galimybes dideliam studentų ir
dėstytojų skaičiui tobulinti savo profesines žinias bei kelti kvalifikaciją ES ir kituose Europos
universitetuose.
Reikšmingas įvykis Universitetui – 2007 m. suteikta išplėstinė 2007–2013 m. Erasmus
universiteto chartija, kuria vadovaudamasis Universitetas turi teisę dalyvauti visuose Mokymosi
visą gyvenimą programos projektuose.
2007 m. finansavimas Erasmus programos veikloms įgyvendinti padidėjo. Buvo gauta lėšų:
• iš valstybės biudžeto – 1 057 640 litų,
• iš Europos Komisijos – 1 060 929 litų.
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Tarptautinės bendradarbiavimo sutartys
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2007–2008 m. m. pasirašytos 144 dvišalės Erasmus bendradarbiavimo sutartys dėl studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus programą. Jų skaičius, palyginti su 2006–2007 m. m.,
padidėjo 25 proc.

Dvišalės sutartys dėl studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus programą

Valstybių ir vietų skaičius, tenkantis studentams, išvykstantiems iš MRU pagal mainų programą

Pagal Erasmus programą 2007–2008 m. m. per rudens semestrą studijuoti į užsienį išvyko
90 Universiteto studentų, o per pavasario semestrą turėtų išvykti 116 studentų, taigi iš viso 206
studentai. Praėjusiais 2006–2007 m. m. pagal Erasmus programą studijuoti išvyko 181 studentas.
Universiteto strateginiuose tiksluose siekiama, kad kiekvienais akademiniais metais išvykstančių
studentų mobilumas padidėtų. Palyginti su 2006–2007 m. m., išvykstančių studentų mobilumas
padidėjo 14 proc.
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Pagal pasirašytas dvišales bendradarbiavimo sutartis 2007–2008 m. m. iš viso Universiteto
studentams siūloma 365 studijų vietos 26 užsienio valstybių universitetuose. Padaugėjo ne tik
universitetų, bet ir valstybių, į kurias gali vykti studentai.

Universiteto studentų, išvykstančių pagal Erasmus programą, skaičius

Toliau didėti studentų mobilumui trukdo objektyvios ir subjektyvios priežastys. Viena iš
svarbiausių objektyvių priežasčių – gaunamo finansavimo studentams trūksta padengti studijų
užsienyje išlaidoms.
Studentų labdaros ir paramos fondo rėmėjai gali suteikti studentams papildomą finansinę
paramą. Aktyvi rėmėjų paieška iš dalies padės spręsti finansines problemas. 2007 m. Fondas suteikė paramą 24 Erasmus studentams.
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Subjektyvios priežastys yra šios:
• menka studentų motyvacija vykti į studijas užsienyje,
• studentų darbas užsienio valstybėse, besitęsiantis rudens semestro metu,
• sunki kai kurių studentų socialinė padėtis.

Fakultetų administracija ir akademinis personalas taip pat turėtų padėti sprendžiant išvykstančių studentų skaičiaus didinimą, organizuojant informacinius renginius, susitikimus su buvusiais studentais, skleidžiant pažangią patirtį. Galimi mainų skatinimo metodai yra fakultetų
atsakomybės didinimas organizuojant ir darant įtaką studentų motyvacijai dalyvauti mainuose,
paramos fondų steigimas fakultetuose.

MRU fakultetų studentų, išvysktančių per rudens semestrą, skaičius
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Mykolo Romerio universitetas yra trečias Lietuvoje pagal išvykusių studijuoti į užsienį studentų
skaičių. Atsižvelgiant į tai, kad išvykstančių studentų skaičius priklauso nuo dieninių ir vakarinių studentų skaičiaus, Universiteto rezultatai yra geri.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, 2006–2007 m. m. išvykusių pagal Erasmus programą, skaičius

Dėstytojų, išvykusių pagal Erasmus programą, skaičius

Mykolo Romerio universitetas yra antras pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą
nacionaliniu mastu. Tai geri rezultatai, liudijantys, kad Universitetas aktyviai dalyvauja internacionalizacijos procese.

Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų, 2006–2007 m. m. išvykusių pagal Erasmus programą, skaičius
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Dėstytojų mobilumas yra viena iš svarbiausių internacionalizacijos dalių. Tai sudaro sąlygas pradėti bendradarbiavimo partnerystę su užsienio universitetais kuriant jungtines programas.
Džiugu, kad 2006–2007 m. m. išvykstančių dėstytojų padaugėjo 17,76 proc. Pagal Erasmus mobilumo programą daugiausia išvyksta Teisės ir Socialinės politikos fakultetų dėstytojų.

Dėstytojai, išvykę iš MRU pagal Erasmus programą

Šalis
Austrija

Universitetas
Linco Johano Keplerio universitetas

Plantijno aukštoji mokykla
Belgija
Gento universitetas
Bulgarija
Čekija

Sofijos Šv. Klimento Ohridskio
universitetas
Brno Masaryko universitetas
Čekijos policijos akademija
Berlyno Freie universitetas
Kylio Kristiano-Albrechto
universitas

Vokietija

Kiolno aukštoji mokykla
Bavarijos aukštoji viešojo administravimo ir teisės mokykla
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Zygeno universitetas
Ispanija

Navaros viešasis universitetas
Savojos universitetas

Prancūzija

Grenoblio politikos mokslų
institutas
Paryžiaus IV Renė Dekarto
universitetas
Paryžiaus VIII universitetas
Po ir Aduro regiono universitetas
Rueno universitetas

Graikija
Vengrija

Italija

Nacionalinis Atėnų Kapodistrijo
universitetas
Pekso universitetas
Bolonijos univesitetas
Brescijos universitetas
Romos „La Sapienza“ universitetas
Romos III universitetas
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Dėstytojo vardas, pavardė
Dr. Dalia Vasarienė
Lekt. Dainius Bernotas
Lekt. dr. Raimonda Bikmanienė
Prof. Leta Dromantienė
Lekt. Raminta Jančaitytė
Doc. dr. Jolanta Pivorienė
Doc. dr. Diana Janušauskienė
Prof. Vida Kanopienė
Doc. dr. Olegas Fedosiukas
Prof. Gediminas Mesonis
Lekt. dr. Janina Balsienė
Doc. dr. Janina Juškevičiūtė
Lekt. dr. Ilona Čėsnienė
Doc. dr. Darijus Beinoravičius
Doc. dr. Milda Vainiutė
Doc. dr. Gediminas Navaitis
Dr. Jautrė Ramutė Šinkūnienė
Doc. dr. Arvydas Guogis
Doc. dr. Aurelijus Gutauskas
Doc. dr. Raimundas Kalesnykas
Doc. dr. Aurelijus Gutauskas
Doc. dr. Darijus Beinoravičius
Doc. dr. Milda Vainiutė
Lekt. Saulius Spurga
Doc. dr. Darijus Beinoravičius
Doc. dr. Darijus Beinoravičius
Prof. Genovaitė Babachinaitė
Prof. Egidijus Jarašiūnas
Prof. Gediminas Mesonis
Prof. Gediminas Mesonis
Lekt. dr. Asta Dambrauskaitė
Lekt. dr. Ramūnas Trimakas
Prof. Gediminas Mesonis
Prof. Leta Dromantienė
Dr. Irena Žemaitaitytė
Dr. Irena Žemaitaitytė

Islandijos universitetas
Latvijos policijos akademija

Latvija

Prof. Viktoras Justickis
Doc. dr. Raimundas Kalesnykas
Lekt. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Turibos aukštoji verslo mokykla

Prof. habil. dr. Vida Motiekaitytė

Norvegija

Tromso universitetas

Nyderlandų Karalystė

Inholando universitetas

Doc. dr. Rasa Barkauskienė
Lekt. Dainius Bernotas
Lektorė Raminta Jančaitytė
Doc.dr. Jolanta Pivorienė

Adomo Mickevičiaus universitetas
Lenkija

Vroclavo universitetas
Goteborgo universitetas
Orebro universitetas

Švedija

Stocholmo universitetas
Upsalos universitetas
Jyvaskylos universitetas
Suomija

Tamperės universitetas

Slovėnija

Liublianos universitetas
Maroboro universitetas

Slovakija

Trnavos Šv. Kirilo Metodijaus
universitetas

Turkija

Stambulo Begli universitetas

Jungtinė Karalystė

Lesterio universitetas

Prof. Jūratė Morkūnienė
Prof. Juozas Lakis
Prof. Hendryk Malevski
Doc. dr. Eduardas Vaitkevičius
Dr. Dalė Kabašinskaitė
Lekt. Rasa Pilkauskaitė Valickienė
Doc. dr. Saulė Raižienė
Prof. Rita Žukauskienė
Lekt. Elena Kosaitė-Čypienė
Doc. dr. Jolanta Sondaitė
Lekt. Vidminas Dauderys
Doc. dr. Jolanta Pivorienė
Doc. dr. Aurelijus Gutauskas
Doc. dr. Andrejus Novikovas
Doc. dr. Irena Darginavičienė
Lekt. dr. Lora Tamošiūnienė
Doc. dr. Rita Bandzevičienė
Doc. dr. Alfonsas Laurinavičius
Lekt. Laura Ustinavičiūtė

Studentai, atvykstantys pagal Erasmus programą
Kasmet į Universitetą atvyksta vis daugiau studentų iš užsienio pagal Erasmus programą.
Per 2007 m. iš užsienio atvyko 168 studentai. Per 2007–2008 m. m. rudens semestrą į Universitetą pagal Erasmus programą atvyko 99 studentai, o per pavasario semestrą atvyks 76 studentai
– iš viso 175 studentai.

Pagal Erasmus studentų mainų programą atvykstančių studentų skaičius
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Islandija

Per 2007–2008 m. m. atvykstančių studentų skaičius padidėjo 4,2 proc. Didėjantis užsienio studentų mobilumas rodo, kad studentams suteikiamos geros studijų sąlygos. Šalių, iš kurių
atvyksta studentai pagal Erasmus programą, geografija taip pat plečiasi.

Valstybės, iš kurių atvyko studentai pagal Erasmus programą per 2006–2007 m. m. pavasario semestrą

MY K O LO RO M ERI O U N I V ERS I TETO R EK TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

Valstybės, iš kurių atvyko studentai pagal Erasmus programą per 2006–2007 m. m. rudens semestrą

Vienas iš veiksnių, pritraukiančių užsienio studentus studijuoti Mykolo Romerio universitete, yra didelis modulių užsienio kalbomis pasirinkimas. Fakultetai užsienio studentams iš viso
siūlo 150 modulių. Palyginti su 2006–2007 m. m., modulių, dėstomų užsienio kalba, skaičius
mažai keitėsi. Tai rodo, kad fakultetai pasyviai dalyvauja internacionalizacijos procese. Modulių
užsienio kalba pasiūla, įvairovė ir kokybė yra vienas pagrindinių elementų, pritraukiančių užsienio studentus.

Fakultetų parengti moduliai užsienio kalba studentams, studijuojantiems pagal Erasmus programą
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Tarptautiniai projektai
2007 m. Universitetas vykdė įvairius tarptautinius projektus, kuriuos finansuoja Europos
Komisija ir kiti tarptautiniai fondai.
Projektas

Koordinatorius ir partneriai

IP veiklos projektas „WASPOLSS Tracking New
European Ways in Social Policy, Legal and Social
Services“

Koordinuoja Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedra, doc. dr. Jolanta Pivorienė

IP veiklos projektas „LEGIS Intensive Programme on Legal Aspects of Information Society“

Koordinuoja „IŞIK“ universitetas, Turkija; partneris – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto
Socialinės informatikos katedra, prof. Rimantas
Petrauskas
Koordinuoja Kempen aukštoji mokykla, Belgija,
partneris – Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedra, doc. dr. Jolanta Pivorienė

IP veiklos projektas „Promotion of Active Learning in Social Work Education (PAL)“
CD veiklos projektas „CD MMA – Master in
Management Administration“

Koordinuoja Plantijno aukštoji mokykla, Belgija, partneris – Ekonomikos ir finansų valdymo
fakultetas

Virtual campus veiklos projektas „LAW&ICT
Shared Virtual Campus“

Koordinuoja Saragosos universitetas, Ispanija, partneris – Ekonomikos ir finansų valdymo
fakulteto Socialinės informatikos katedra, prof.
Rimantas Petrauskas

PROG veiklos projektas „Development of joint
European Master degree program in Comparative
Social Policy and Welfare“

Koordinuoja Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedra, prof. Leta Dromantienė

PROG veiklos projektas „Europäisches Magisterstudiumsprogramm „Kriminalisitk und forensiche
Gutachten“

Koordinuoja Teisės fakulteto Kriminalistikos
katedra, prof. Hendryk Malevski

Grundtvig programa
Partnerystės veiklos projektas „PASS – migrantų
mokymosi galimybių sustiprinimas“

Partneris – Socialinės politikos fakulteto Edukologijos katedra, doc. dr. Irena Žemaitaitytė

Partnerystės veiklos projektas „Pilietinės savimonės ugdymas per anglų kalbą – RACATEL“

Partneris – Viešojo administravimo fakulteto Užsienio kalbų katedra, doc. dr. Irena Darginavičienė

Leonardo da Vinci programa
Mobilumo projektas Nr. LT/06/PL/3/1015 „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida
bibliotekose“

Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija, Biblioteka

Bandomasis projektas Nr. I/06/B/F/PP/154764
„POLIFORME – bendruomenės policijos
pareigūnų kompetencijos vertinimo metodikos
sukūrimas“

Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija, Administracinės teisės ir proceso katedra, Baudžiamosios
teisės katedra

53

MY K O LO RO M ERI O U N I V ERS I TETO R EK TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

Erasmus programa

Kitos programos
Tarptautinės universitetų asociacijos projektas
„Pažangios vadybos sklaida“

Mykolo Romerio universitetas ir Kazachstano
nacionalinio pedagoginis Abajaus universitetas

Asia-Link programos projektas „Gera valdymo
praktika ir žmogaus teisės Mongolijoje ir Indonezijoje“

Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija, Konstitucinės teisės katedra, Administracinės teisės ir
proceso katedra

AGIS programos projektas „Teisė į gynybą vykstant ikiteisminiam tyrimui, procedūrų ir praktikos
Europoje harmonizavimas: lyginamoji valstybių
narių procedūrų, lengvinančių policijos ir teisėsaugos tarptautinį bendradarbiavimą analizė“

Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija, Administracinės teisės ir proceso katedra, Baudžiamosios
teisės katedra

Projektas bendradarbiaujant su Tarptautinio
demokratinės plėtros fondu (Vengrijos Respublika), „Ekonominės sistemos kaita Rytų ir Vidurio
Europoje – pamokos ir patirtis“.

Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija

Internacionalizacijos procesui didelę reikšmę turi vykdomos studijų programos užsienio
kalbomis, pagal kurias Universitete studijuoja pirmieji užsienio studentai iš Kazachstano, ir jungtinės studijų programos. Deja, 2007 m. Universiteto fakultetų jungtinių programų su užsienio
partneriais rengimo tikslai neįgyvendinti.
Bakalauro studijų programos užsienio kalbomis
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Anglų kalba
Psichologija

Rusų kalba
Finansų ekonomika

Magistrantūros studijų programos užsienio kalbomis
Anglų kalba
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Rusų kalba

Europos Sąjungos politika ir administravimas

Teisė ir penitencinė veikla

Europos Sąjungos teisė

Viešojo sektoriaus ekonomika

Informacinių technologijų teisė

Finansų rinkos

Gerovės sociologija

Ekspertiniai tyrimai

Europos kaimynystės politika

Teisė ir penitencinė veikla

Internacionalizacijos procesui didelę reikšmę turi jungtinių programų įgyvendinimas ir
vykdomos programos užsienio kalbomis.
Fakultetas

TF

Gautas finansavimas
Kriminalistika ir
ekspertiniai tyrimai
(magistr. prog.)

Vykdomos
Tarptautinė teisė
(magistr. prog.)

EFVF
SPF

Lyginamoji socialinė
politika ir gerovė (magistr. prog.)

VAF
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Deja, rengiant jungtines programas tikslai nepasiekti. O tai labai svarbus darbo baras, kuriame artimiausiu laiku reiktų pasiekti esminį lūžį.
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MOKSLAS IR DOKTORANTŪRA
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„Universitetų ateitis priklauso nuo mokslo sričių ir naujų mokslinių tyrimų plėtros, t. y.
būtina mažiau dėmesio skirti mokslo šakoms, o daugiau mokslo sritims, pavyzdžiui, nanotechnologijos energetikos mokslo šakas susieti ir papildyti socialiniais ir humanitariniais mokslais.
Šiuo metu mokslas labiau negu bet kada reikalauja iškiliausių mokslininkų bendradarbiavimo“ (J.
Patočnik. „ES komisaras skatina universitetus modernizuotis“. Cordis Focus, Nr. 283).
Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto plėtros pagrindas. Svarbu, kad
mokslinėje veikloje aktyviai dalyvautų visi – ir profesoriai, ir studentai, ypač magistrantūros ir
doktorantūros, nes jie yra naujausių mokslo žinių ir įgūdžių skleidėjai.
2007 m. Universiteto fakultetai, stengdamiesi neatsilikti nuo Europos ir Lietuvos mokslo
naujovių, parengė mokslinių tyrimų programas 2007–2011 metams: Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas; Valstybės daugiapakopis valdymas;
Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei politikai; Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas
XXI amžiuje ir Veiksmingas viešasis administravimas. Mokslinėse programose apžvelgiamos nūdienos problemos ir naujausi jų sprendimų būdai, teorinė ir taikomoji mokslo programų nauda, tiriami pasirinktos tematikos analogai Lietuvoje ir užsienio šalyse, numatomi svarbiausi moksliniai
darbai ir terminai, apžvelgiama mokslo programos vykdytojų kvalifikacija, vertinama intelektinė
ir materialinė bazė, numatomos galimos išlaidos ir pajamos. Akademinės bendruomenės susitelkimas ne tik deklaratyviai, bet ir praktiškai padėjo fakultetams pasirinkti strategines mokslinių
tyrimų kryptis, aktualias ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio bendruomenei, pabrėžiant pagrindinį
tikslą – naujausiais tyrimais grįsti studijas.

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras

Studijų kokybės vertinimo centro universitetų mokslingumo vertinimas 2007 m.
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Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras.
* Vertinimas apskaičiuotas įskaitant ir dėstytojus, kuriems MRU yra nepagrindinė darbovietė
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Mokslingumo vertinimas vienam dėstytojui* 2007 m.

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras

Universiteto fakultetų ir kitų universitetų socialinių mokslų fakultetų duomenys
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Universiteto leidžiamų mokslinių žurnalų internacionalizavimas 2006–2007 m.

Viena iš pagrindinių mokslinių tyrimų populiarinimo bei internacionalizavimo priemonių
yra mokslinių konferencijų organizavimas mūsų Universitete bei dalyvavimas kitų organizuojamose mokslinėse konferencijose. 2007 m. surengta 19 tarptautinių mokslinių konferencijų, į tarptautines konferencijas pranešimų skaityti vyko 71 dėstytojas. Tai rodo ne tik augančias dėstytojų
integracijos į tarptautinę mokslo rinką galimybes, bet ir mokslinių tyrimų internacionalizavimą.
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Būtina pažymėti, kad ateinančiais metais, kaip ir ataskaitiniais, vėl keisis mokslingumo
vertinimo tvarka. Akivaizdu, kad tokie pokyčiai stabdo mokslo politikos kiekybinių krypčių formavimą, nes nesuteikiama galimybė Universitetui, beje, kaip ir kitoms aukštosioms mokykloms,
dėmesį sutelkti į atitinkamą mokslo produkcijos kategoriją. Universitetas aktyviai teikė savo pastabas Švietimo ir mokslo ministerijai dėl mokslingumo vertinimo kriterijų, taip pat pateikė savo
projektą ir Rektorių konferencijos mokslo komitetui. Į pasiūlymus buvo visokeriopai atsižvelgta.
Tikimłs, kad galbūt ateinančiais metais nustatyti mokslingumo vertinimo kriterijai nebus laikini
ir tai padės akademinei bendruomenei orientuoti savo veiklas taikoma kryptimi.
2007 m. pradėtas leisti naujas mokslinis žurnalas „Intelektinė ekonomika“. Pirmieji žurnalo numeriai leidžia tikėtis, kad 2008 m. šis žurnalas bus įtrauktas į pripažintą tarptautinę duomenų
bazę. 2006 m. Universiteto periodiniai mokslo leidiniai jau buvo įtraukti į tarptautinę duomenų
bazę Soc-Index with Full-Text, tačiau siekiant strateginio tikslo, kad žurnalai būtų įtraukti į ISI
Master List bazę, būtina užtikrinti aukštą citavimo indeksą tarptautiniu mastu. Pastaraisiais metais Universiteto leidžiamuose mokslo leidiniuose sumažėjo straipsnių užsienio kalba. Nacionalinės kalbos vartojimas mokslo leidiniuose yra teigiamas, tačiau siekiant sėkmingai integruotis į
tarptautinę rinką ir pasiekti aukštą citavimo indeksą būtina spausdinti mokslo straipsnius užsienio
kalba.
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Universitete organizuojamų mokslinių renginių internacionalizavimas 2004–2007 m.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje dalyvavusių
Universiteto dėstytojų skaičius 2004–2007 m.

Siekiant didinti mokslinių konferencijų efektyvumą parengta Mokslinių renginių organizavimo Universitete tvarka. Numatyta įvesti dalyvio mokestį ir elektroninę konferencijų rezultatyvumo formą. Tikėtina, kad ši tvarka šiek tiek sumažins bendrą organizuojamų konferencijų
skaičių, tačiau išaugs konferencijų kokybė, tikslingumas ir internacionalizacijos lygis.
2007 m. Universitetas pateikė tris paraiškas steigti ekonomikos, sociologijos bei psichologijos krypčių doktorantūrą. Deja, buvo suteikta teisė steigti tik psichologijos krypties doktorantūrą, vienas svarbiausių strateginių plėtros tikslų liko neįgyvendintas. Lietuvos mokslo taryba
teigiamai įvertino ekonomikos bei sociologijos krypčių doktorantūros studijų programas, mūsų
Universiteto fakultetai pagal mokslingumą yra tarp pirmaujančių socialinių mokslų fakultetų (žr.
pav.), todėl kyla abejonių dėl slapto ekpertavimo skaidrumo.
2007 m. į doktorantūrą buvo priimti 38 doktorantai. Nors priimtų doktorantų skaičius išaugo, nacionalinė doktorantų skaičiaus ribojimo politika turėjo neigiamos įtakos mokslinio potencialo augimui ne tik mūsų, bet ir kituose universitetuose. Mes skiriame išskirtinį dėmesį doktorantų
pritraukimui, disertacijų moksliniam lygiui pasitelkdami europines lėšas.
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Stojantieji į doktorantūros studijas pagal aukštąją mokyklą 2007 m.

Naujos doktorantūros kryptys skatina įdiegti doktorantūros studijose ir naujus kokybės instrumentus. Parengta doktorantūros proceso užtikrinimo tvarka. Numatyta, kad doktorantai turės
išklausyti paskaitų ciklą apie mokslinių tyrimų metodus, į doktorantų studijų programą įtraukta
mokslinė stažuotė užsienio institucijose, doktorantų perkeliamųjų gebėjimų ugdymas, doktoranto
e. dienoraštis. Taip pat numatyta, kad kandidatai turės pateikti motyvacijos laišką. Į jį bus atsižvelgiama vertinant kandidatą. 2007 m. sukurta ir įdiegta informacinė sistema „Studijos“ (ORACLE aplinkoje). Ji turėtų palengvinti administruoti doktorantūros studijas. Siekiant populiarinti
mokslines idėjas daktaro disertacijų santraukos skelbiamos eLABa sistemoje (elektorinėje bibliotekoje). Šie ir kiti instrumentai jau yra taikomi ir daugelyje Europos universitetų: Tamperės,
Bergeno, Mančesterio ir kt., juos rekomenduoja ir Europos universitetų asociacija, todėl tikima,
kad jų taikymas doktorantūros studijose pagerins doktorantūros studijų kokybę ir padarys jas
patrauklesnes.
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Į doktorantūrą priimtųjų skaičius 2005–2007 m.

* 2007 m. doktorantų skaičius 2007 11 30 statistikos duomenimis
Doktorantų skaičius pagal mokslo kryptis 2005–2007 m.

M Y K OLO RO ME RIO U N I V ERS I TETO RE K TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

2007 m. daktaro disertacijas apgynė ir pirmieji vadybos ir administravimo krypties doktorantai. Pažymėtina, kad beveik 50 proc. priimtų doktorantų disertacijas apgina numatytu laiku.

Apgintų disertacijų skaičius 2004–2007 m. m.

Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis Universitete atidaryta jaunųjų mokslininkų laboratorija. Įdiegtos mokslinių tyrimų apdorojimo programos bei vizualinės priemonės padės doktorantams sėkmingiau integruotis į doktorantūros
studijas bei skatins tarpdisciplininį doktorantų bendradarbiavimą. Siekiant užtikrinti doktorantų ir jaunųjų mokslininkų žinių mobilumą ir populiarinimą numatoma išleisti du recenzuotus
mokslinių straipsnių rinkinius. Nors ir atsirado naujų galimybių, būtina nepamiršti, kad vienas
pagrindinių doktorantūros studijų rodiklių – daktaro disertacijų bei gynimo tarybų narių atitiktis
keliamiems moksliniams reikalavimas. Šiuo metu daktaro disertacijoms vadovauja 61 Universiteto mokslininkas. Siekiama, kad doktorantų nemažėtų ir ateityje, tikimasi, kad nacionalinė ten-
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Doktorantų, vykusių į mokslines stažuotes, skaičius 2006–2007 m.

Svarbu pažymėti, kad viena iš doktorantūros studijų internacionalizavimo priemonių –
tarptautiniai doktorantų tinklai – taip pat sėkmingai plėtojama mūsų Universitete. Universiteto
doktorantai jau įsitraukia į tokius tinklus kaip CONNEX, Baltijos-Šiaurės šalių psichologijos
tinklas, šiuo metu teikiama paraiška į EDAMBA (vadybos ir verslo administravimo doktorantūros programų) tinklą. Šie ir kiti numatomi doktorantūros studijų kokybės ir plėtros gerinimo
veiksmai skatina rimtas diskusijas apie socialinių mokslų doktorantų mokyklos kūrimą mūsų
Universitete.
Apibendrinant būtų galima teigti, kad, nepaisant ribotų valstybės dotacijų mokslinių tyrimų
plėtrai bei doktorantūros studijų plėtros ribojimo, abi sritys kryptingai ir sėkmingai integruojasi
tiek į nacionalinę, tiek ir tarptautinę rinką. Diegiami nauji kokybės ir internacionalizavimo instrumentai jau artimiausiu metu turėtų duoti apčiuopiamų rezultatų.
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dencija mažinti doktorantų skaičių pasikeis. Norint pritraukti doktorantų iš užsienio šalių būtina
užtikrinti, kad vyresnieji mokslininkai atitiktų keliamus reikalavimus.
Doktorantūros studijų internacionalizavimą varžo nacionaliniai teisės aktai. Universitetas,
turėdamas potencialių partnerių steigti jungtines doktorantūros programas, negali to daryti, nes
tokių programų nenumato nacionaliniai teisės aktai. Universitetas aktyviai skatina doktorantūros
studijų internacionalizavimą bei doktorantūros studijas užsienio kalba. Pastaraisiais metais išaugo
doktorantų mobilumas. Doktorantūros studijų internacionalizavimas skatinamas pasirašant dvišalio vadovavimo doktorantūrai sutartis. Jau pasirašytos 6 tokios sutartys su Čekijos, Švedijos bei
Prancūzijos universitetais. Šiuo metu dvi disertacijos rengiamos anglų, viena disertacija – prancūzų kalba. Kviečiami užsienio ekspertai. Ataskaitiniais metais doktorantams paskaitas skaitė
mokslininkai iš Kingstono ir Njukastlio universitetų. Taip pat pasirašyta sutartis dėl bendros teisės krypties doktorantūros studijų programos su Latvijos Turibos aukštąja mokykla. Kasmet mūsų
Universitete daktaro disertacijas ginasi jaunieji mokslininkai iš užsienio šalių.
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LEIDYBA
2007 metais Leidybos centras išleido 5 vadovėlius, 4 monografijas, 18 tomų mokslo darbų
žurnalų, 2 mokslo darbų rinkinius, 7 mokomuosius leidinius. Vienas vadovėlis ir viena monografija išleista papildomu tiražu. Šiais metais pradėtas leisti naujas mokslo darbų periodinis žurnalas
„Intelektinė ekonomika“.

Be to, Leidybos centras išleido 252 informacinius leidinius (Mykolo Romerio universiteto
mėnraštį, bukletus, lankstinukus ir kt.), 60 pavadinimų blankinės produkcijos, įrišo ir restauravo
1792 knygas, iš jų – 978 Universiteto bibliotekos knygas.
Leidybos centras dalykiškai bendradarbiauja su Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisija. Kasmet jai rekomendavus išleidžiama keletas bendraisiais vadovėliais aukštosioms mokykloms pripažintų Universiteto leidinių. 2007 metais išleisti 3 vadovėliai, kurių leidimą parėmė valstybės biudžetas. Šiems leidiniams skirta 77,4 tūkstančio litų. Valstybės biudžetas
parėmė ir mokslo darbų leidimą. „Jurisprudencijai“ leisti skyrė 30 tūkstančių litų, „Viešajai politikai ir administravimui“ – 8 tūkstančius litų. Iš viso leidybai iš valstybės biudžeto skirta 115,4
tūkstančio litų.
Plečiama elektroninė leidyba. Periodiniai mokslo darbų žurnalai „Jurisprudencija“, „Socialinis darbas“, „Viešoji politika ir administravimas“ skelbiami tarptautinėje elektroninių leidinių
bazėje EBSCO ir Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinėje sistemoje
(eLABa).
Leidybos centre vis daugiau dėmesio skiriama leidinių leidybos kultūrai: redagavimui, dizainui, maketavimo kokybei. Siekiama, kad leidiniai būtų patrauklesni skaitytojui.
Išleidžiamų leidinių kokybei didelę įtaką daro ir darbuotojų kvalifikacija. 2007 metais dailininkė dizainerė įgijo elektroninės leidybos eksperto kvalifikaciją specialiuose kursuose Kauno
technologijos universitete. Keturios dizainerės maketuotojos tobulino kvalifikaciją dirbti su naujausia leidinių maketavimo programa InDesign CS-3 sertifikuotuose kursuose.
Mykolo Romerio universitetas aktyviai dalyvauja Vilniaus knygų mugėse. Tai garsina Mykolo Romerio universiteto vardą, prisideda prie mokslinės minties sklaidos, didina pajamas už
parduotus leidinius.
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2007 m. išleista leidinių

Leidybos centras daug pastangų skiria realizuoti išleistus leidinius. Sudarytos leidinių pardavimo sutartys su didžiausiais šalies knygynų tinklais, regioniniais knygų prekybos centrais,
atskirais knygynais bei institucijomis. Reguliariai teikiama informacija apie naujai išleistus Universiteto leidinius ne tik knygas platinančioms institucijoms, bet ir toms žinyboms, mokslo ir
studijų įstaigoms, kurioms mūsų literatūra gali būti reikalinga. 2007 metais parduota leidinių už
284 tūkstanćius litų.
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Parduota leidinių (tūkst. litų)

Paskutiniaisiais metais išleistų leidinių realizavimo rodikliai ženkliai pagerėjo. Realizuota
per 90 procentų 2004, 2005 metais išleistų leidinių. Realizuota daugiau negu pusė 2006, 2007
metais išleistų leidinių.
Leidinių realizavimo rodikliai per paskutinius ketverius metus gerėja: 2004 metais buvo
realizuota tik 62,28 procento visų nuo 1994 metais išleistų leidinių, o 2007 metų lapkričio 1 dieną
jų realizuota 82,88 procento.

Nuo 1994 m. išleistų leidinių realizavimas (procentais) 2004–2007 m.

Nors leidiniams realizuoti skiriama nemažai pastangų, bet sandėliuose per eilę metų susikaupė, matyt, pasenusių ir praradusių savo vertę leidinių. Naujai sudarytai mokslinių-mokomųjų
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leidinių aprobavimo komisijai ir fakultetams, inicijavusiems šių leidinių leidybą, būtina iš esmės
peržiūrėti užsigulėjusių leidinių sąrašus ir priimti sprendimą dėl tolesnio tinkamumo Universiteto
mokslo ir studijų procesui. Ši funkcija numatyta ir šios komisijos veiklos naujai patvirtintuose
nuostatuose.
Pastaraisiais metais pagerėjo leidybai skiriamų išlaidų ir iš leidybos gautų pajamų balansas. Iš pateiktos diagramos matome, kad nors nežymiai, bet iš leidybos gautos pajamos viršija
išlaidas.

Numatytos priemonės leidybos rodikliams gerinti 2008 metais:
• diegiamas naujas leidinių kainodaros modelis, atliekant išankstinį planuojamo leidinio
komercinį vertinimą;
• papildyta leidybos proceso planavimo ir organizavimo tvarka;
• parengti mokslinių-mokomųjų leidinių aprobavimo komisijos nuostatai;
• parengta leidybos sutarties forma;
• rengiami elektroninės leidybos specialistai;
• nuo 2008 metų bus pradėta periodinių mokslo leidinių prenumerata.
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Leidybos išlaidos ir pajamos 2004–2007 metais (tūkst. Lt)
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PROJEKTAI
Universitetas 2007 m. toliau sėkmingai vykdė projektinę veiklą. Pagal Lietuvos 2004 –
2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
buvo skirtos net devyniems Mykolo Romerio universiteto projektams. Toliau buvo įgyvendinami
Europos Sąjungos šeštosios Bendrosios programos projektai. Gana sėkminga Universiteto veikla siekiant gauti paramą iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Nemažai Universiteto
darbuotojų dalyvavo kitų projektų veiklose. Parengtos Europos Sąjungos septintosios Bendrasios
programos paraiškos.
Devynių Mykolo Romerio universiteto vykdomų Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos remiamų projektų vertė – 15 005 832 litų.
Bendra vykdomų projektų vertė:

15 005 832 Lt

Iš jų Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo
lėšos
Mykolo Romerio universiteto įnašas

14 266 628 Lt
739 204 Lt

Vadovas

Suma Lt

Mykolo Romerio universiteto administracijos
darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas
(CONCENTUS)

R. Lukauskaitė

942 400

2.3

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas

Doc. A. Patapas

2978 179

3.

2.4

Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio
kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete

A. DargytėBurokienė

1699 242

4.

2.4

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir
pripažinimas universitetinėse studijose

Doc. S. Rackevičienė

1300 142

5.

2.4

Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas
taikant naujausias informacines ir komunikacines
priemones

G. Milienė

1729 876

6.

2.5

Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės
užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio
universitete

Doc. R.Vaitkus

983 079

7.

2.5

Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose

Prof. S. Pečkaitis

2951 671

8.

2.5

Efektyvios Mykolo Romerio universiteto magistrantų praktikos/doktorantų stažuotės įgyvendinimo
sistemos sukūrimas Mykolo Romerio universitete

Prof. A. Kaziliūnas

1620 638

9.

2.5

Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra:
jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo kūrimas
Mykolo Romerio universitete

S. MačiukaitėŽvinienė

800 605

Eil
Nr.

BPD
priemonė

1.

2.2

2.

Projekto pavadinimas
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2007 m. toliau buvo vykdomi šie Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai:
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Dalis vykdomų projektų skirti Universiteto studijų ir mokslo kokybei gerinti („Inovacijų
plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose“, „Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“,
„Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra: jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo
kūrimas Mykolo Romerio universitete“), kiti – personalo kvalifikacijai kelti („Mykolo Romerio
universiteto administracijos darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“,
„Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete“). Įgyvendinus projektą „Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias
informacines ir komunikacines priemones“ bus sukurti nuotolinio mokymo moduliai, o įgyvendinant projektą „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse
studijose“ sukurtos metodikos bus gera priemonė mūsų Universitetui vertinti neformaliuoju būdu
įgytas kompetencijas. Visa tai stiprina Universiteto konkurencingumą ir mokslo bei studijų kokybę. Įgyvendinant projektus galima iš dalies taupyti išlaidas kelionėms, bus įsigyta mokslinės literatūros. Kita vertus, įgyvendinant projektus išauga išlaidos administracijai, ūkio darbuotojams.
Projektų lėšos šių papildomų išlaidų nepadengia.
Visų Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo pradžia – 2005 m. arba
2006 m., o pabaiga – 2008 m. I–II ketvirtis. Nuo projektų įgyvendinimo pradžios iki 2007 m.
pabaigos įgyvendinta didžioji dalis projektų veiklos. Tai galima matyti iš 2005 m.–2007 m. įsisavintų projektų lėšų (žr. pav.).

Projektų lėšų įsisavinimas 2005–2007 m.

Per trejus metus įgyvendinant projektus iš viso įsisavinta apie 8,3 mln. Lt, tai yra daugiau
negu 55 proc. bendros vykdomų projektų vertės. 2005 m. įsisavinta nedidelė dalis – maždaug 4,9
proc. projektų lėšų, o 2007 m. įsisavintų projektų lėšų dalis gerokai padidėjo – iki maždaug 35
proc.
Iki 2007 m. gruodžio 1 d. iš Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros gauta 8,3
mln. Lt lėšų (avanso ir kompensuotų patirtų tinkamų išlaidų), o trumpalaikės projektų skolos
Universitetui yra 70 tūkst. Lt (pav.). Likusias lėšas – 6,7 mln. Lt planuojama įsisavinti per 2008
m. pirmąjį pusmetį.
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Iš projektų lėšų įsisavinimo rodiklių matyti, kad projektai sėkmingai ir sparčiai įgyvendinami, o iš projektų lėšų pasiskirstymo – kad projektai tinkamai administruojami.
Įgyvendinant projektą „Mykolo Romerio universiteto administracijos darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“, kuriuo siekiama pagerinti Mykolo Romerio
universiteto administracinio personalo gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų
ir ekonomikos poreikių suteikiant projektų vadybos žinių ir įgūdžių, buvo sukurti 6 moduliai,
apmokyta 90 administracijos darbuotojų bei 32 darbo vietose įdiegta kompiuterinė projektų valdymo programa.
Įgyvendinant projektą „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės
adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas“ buvo sukurti 9 moduliai nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, 8 moduliai socialiniams darbuotojams, konsultantams bei pagal sukurtus modulius organizuoti nuteistųjų ir personalo darbuotojų mokymai (po
200 asmenų).
Siekiama pagerinti aukštojo mokslo prieinamumą ir užtikrinti nuotolinių studijų efektyvumą taikant inovatyviausius mokymo metodus vykdomas projektas „Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias informacines ir komunikacines priemones“. 2007 m. buvo
sukurta modulių ir priimtųjų studijuoti duomenų bazės, studijų programų modulių suderinimo
kompiuterinė programa, nuotolinėms studijoms adaptuota Teisės ir valdymo bakalauro studijų
programa. 72 klausytojai nuotoliniu būdu studijuoja 37 kreditus apimančią Teisės ir valdymo
studijų programos dalį.
Įgyvendinant projektą „Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete“ įrengtos dvi 15 vietų kalbų mokymo laboratorijos, rengiamas anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokymo kursas, pritaikytas dėstyti kalbų mokymo laboratorijoje, rengiama mokymo technologinėje laboratorijoje metodika, organizuoti I, II ir III srauto
anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokymo kursai. Šiuo projektu siekiama pagerinti studentų ir
dėstytojų užsienio kalbų gebėjimus.
Įgyvendinant projektą „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas
universitetinėse studijose“ buvo atlikta Europos ir Lietuvos universitetų gerosios patirties analizė,
diagnostinis tyrimas, sukurta neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių bei įgūdžių vertinimo
ir pripažinimo sistema. Ji Universiteto rektoratui ir senatui pristatyta 2008 m. sausio mėnesį. Taip
pat surengti tikslinių grupių mokymai „E. aplankas vertinant mokymąsi neformaliuoju ir savaiminiu būdu“, kuriuose išbandytas vienas iš neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo modelių
– elektroninis aplankas. Šiuo projektu siekiama sukurti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų
žinių bei įgūdžių Lietuvos universitetinėse studijose vertinimo ir pripažinimo sistemą.
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Projektų lėšų paskirstymas iki 2007 12 01 (tūkst. Lt)
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Įgyvendinant projektą „Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir
doktorantūros studijose“ parengti 9 studijų dalykai antrosios pakopos studijų programoms atnaujinti, atnaujintos 7 antrosios pakopos studijų programos, užregistruotos 4 antrosios pakopos studijų programos, atnaujintos 2 trečiosios pakopos studijų programos, parengti 5 esamų trečiosios
pakopos studijų programų studijų dalykai, sukurtas doktorantų tinklas (dalyvauja 22 doktorantai).
Naujosios studijų programos vertintos SKVC ekspertų ir gauti leidimai jas registruoti. Šiuo projektu Mykolo Romerio universitete II ir III studijų pakopose siekiama suteikti tarpdisciplininį
išsilavinimą, atitinkantį žinių ekonomikos reikmes ir besikeičiančius darbo rinkos poreikius.
Įgyvendinant projektą „Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“ sukurtos magistrantūros, doktorantūros studijų
bei mokslinės veiklos proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo metodikos, vertinimo išvados
ir tobulinimo rekomendacijos. Metodikos Universiteto senatui svarstyti bus pateiktos 2008 m.
vasario mėnesį.
Įgyvendinant projektą „Efektyvios Mykolo Romerio universiteto magistrantų praktikos/
doktorantų stažuotės įgyvendinimo sistemos sukūrimas“ parengtos 5 krypčių magistrantūros studijų praktikos metodikos, 2 krypčių doktorantūros stažuotės metodikos, atnaujintos 5 krypčių
magistrantūros studijų programos, parengta praktikos vadovų (tutorių) įstaigose ir Universitete
apmokymo metodika. Šiuo projektu siekiama įdiegti veiksmingą magistrantų ir doktorantų praktikų/stažuočių organizavimo Mykolo Romerio universitete sistemą.
Įgyvendinant projektą „Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra: jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo kūrimas Mykolo Romerio universitete“ buvo parengtos 10 strateginės mokslo krypčių ir temų programos, sukurti 5 tarpdisciplininiai jaunųjų mokslininkų tinklai,
įrengta mokslinių tyrimų laboratorija jauniesiems mokslininkams, sukurta mokslo monitoringo
sistema. Šiuo projektu siekiama kiekybiškai ir kokybiškai plėtoti Mykolo Romerio universiteto
jaunųjų mokslininkų potencialą ir konkurencingumą, gerinti socialinių mokslų tyrimų aplinką bei
didinti veiklų matomumą ir poveikį.
Mykolo Romerio universitetas pagal BPD 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ bendradarbiaudamas su kitais Lietuvos universitetais bei institucijomis, 2006–2007 m. dalyvavo įgyvendinant dar tris projektus bei du Europos
Bendrijos iniciatyvos EQUAL projektus.
1.

„Visuomenės darnaus vystimosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra (DARNA)“

Projektą vykdo Kauno technologijos universitetas

2.

„Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir
Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityje“

Projektą vykdo Lietuvos
pramonininkų asociacija

3.

„Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“

Projektą vykdo Lietuvos
mokslo taryba

EQUAL projektai
1.

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „IN CORPORE“ (MRU – partneris)

2.

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė (ATGIMIMAS)“ (MRU – partneris)

Galime pasidžiaugti, kad sėkmingai baigtas kartu su Lietuvos pramonininkų asociacija
vykdytas projektas „Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityje“. Šiuo projektu buvo
pagerinta aukštesniųjų studijų pakopų studentų rengimo kokybė bei pakelta mokslininkų ir kitų
tyrėjų kompetencija.
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Viena iš pagrindinių sričių, kuriose Universitetas plėtoja tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, yra Europos bendrosios programos. Šiuose projektuose Mykolo Romerio universitetas dalyvauja kaip partneris, o tai sudaro sąlygas pasisemti žinių iš kitų šalių. Mykolo Romerio universitetas dalyvavo šeštojoje Bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir demonstracinės
veiklos programoje (6BP), kurios tikslas – prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų zonos kūrimo gerinant mokslinių tyrimų Europoje integravimą bei koordinavimą. Ši programa orientuota
į aukštos kokybės mokslinius tyrimus, sutelkiančius ir integruojančius Europos mokslą ir mokslinius tyrimus. Ji skirta Europos Sąjungos veiklai mokslo, tyrimų ir inovacijų srityje. Šeštosios
bendrosios programos laikotarpis – 2002–2006 metai. Pagal šeštąją Bendrąją programą Mykolo
Romerio universitetas sėkmingai dalyvauja LLL-2010, MERIPA, CONNEX, E-GOV Rtd-2020
mokslinių tyrimų projektuose (žr. lentelę).
Tarptautiniai moksliniai projektai 2004–2007 m. (šeštoji Bendroji programa)

Projekto pavadinimas

Paramos
dalis, tenkanti
MRU

Projekto
pradžia

Projekto
trukmė
(mėn.)

Vykdytojas

1.

LLL2010 – Mokymasis visą
gyvenimą

373 192 Lt

2005

60

Doc. R.
Vaitkus

2.

MERIPA – Europos regionų
inovacijų vertinimas

115 986 Lt

2005

30

Prof. K.
Masiulis

3.

E-GOV Rtd 2020 – Ateities
viešasis sektorius: mokslinių
tyrimų planai ir gairės e. valdžios srityje siekiant inovatyvaus ir modernaus viešojo
valdymo 2020 m.

175 057 Lt

2006

15
(projektas
baigtas 2007
m. gegužės
31 d.)

CONNEX – Europos valdymo
kompetencijos tinklas

73 631 Lt

2004

48

4.

Prof. R.
Petrauskas

Prof. A. Augustinaitis

Universiteto darbuotojai, aktyviai dalyvaudami rengiant ir teikiant šeštosios Bendrosios
programos paraiškas, įgijo būtinos patirties ateičiai. Šeštoji Bendroji programa baigiama įgyvendinti, o sukaupta patirtis bus labai naudinga rengiant projektus pagal Septintąją mokslinių
tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programą.
2006 m. gruodžio 2 d. Europos mokslinių tyrimų erdvėje pradėta įgyvendinti Europos Sąjungos Septintoji bendroji programa (7 BP). Ji truks septynerius metus. Septintoji bendroji
programa skirta moksliniams tyrimams ir technologijoms tobulinti. Tai pagrindinė Europos
Sąjungos mokslinių tyrimų Europoje finansavimo priemonė. Vienas iš Bendrosios programos
tikslų – padėti Europos Sąjungoje sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę – savotišką aktyvesnio Europos mokslo darbuotojų bendradarbiavimo ir naujovių diegimo bendrąją rinką. Septintoji
bendroji programa remia mokslinius tyrimus pasirinktose prioritetinėse srityse, todėl 2007 m.
buvo pateiktos 8 šios programos paraiškos.
Universitetas turi pakankamą mokslinį potencialą ir įdirbį dalyvauti šioje programoje, todėl
aktyvus dalyvavimas septintojoje Bendrojoje programoje užtikrintų ne tik aukštą Universiteto
konkurencingumo lygį, bet ir atliekamų mokslinių tyrimų tarpdiscipliniškumą, kokybę ir tarptautinį prieinamumą.
Mykolo Romerio universitetas plėtodamas tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ne tik
dalyvauja Europos bendrosiose programose, bet ir teikia paraiškas gauti kitų tarptautinių fondų
lėšų.
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Eil.
Nr.

Mykolo Romerio universiteto darbuotojai sėkmingai naudojasi ir Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijų fondo teikiama parama, kuria siekiama skatinti šalies mokslo ir studijų raidą ir
pažangą, spartinti moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didinti mokslo konkurencingumą.
Kadangi fondas remia veiklos kryptis, kurios atitinka Mykolo Romerio universiteto uždavinius,
tokias kaip mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos projektai,
aukštųjų mokyklų vadovėlių, mokslinių monografijų ir kitų mokslo veikalų rengimas ir kitas veiklas, 2007 m. buvo parengti šiuo metu įgyvendinami projektai (žr. lentelė).
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo įgyvendinami projektai 2007 m.

M Y K OLO RO ME RIO U N I V ERS I TETO RE K TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto
vertė (litais)

Projekto vadovas

1.

„Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politinio
tapatumo formavimosi mechanizmai
Lietuvoje“

230 000

Prof. R. Žukauskienė

2.

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų aktyvumo
ir dėmesio sutrikimo (ADS) raiška ir įvertinimo galimybės“

33 000

Dr. R. Jusienė

3.

„Lietuvos savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų sąveika“

25 000

Doc. A. Guogis
Projekto galutinė ataskaita buvo
pateikta 2007 m. lapkričio mėn.

4.

„E. valdžia piliečiams: plėtros gairių
Lietuvai nustatymas naudojant ateities
įžvalgų metodologiją”

150 000

Prof. V. Rudzkienė

5.

„Prekybos žmonėmis ikiteisminio tyrimo
ir nagrinėjimo teisme praktika Lietuvoje“

28 200

Doc. R. Burda
Projekto galutinė ataskaita buvo
pateikta 2007 m. gruodžio 28 d.

6.

„Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių
ir galimybių analizė“ (MRU partneris,
pareiškėjas VU)

816 200

Doc. A. Ramonaitė; MRU koordinatorius – D. Gudelis

7.

„LDK paveldo „dalybos“ II. Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštijos tradicija: modernių valstybių tautų ir etninių mažumų
tapatybės istoriniuose kontekstuose“
(MRU partneris, pareiškėjas VU)

180 000

Prof. Š. Liekis

Mykolo Romerio universitetas aktyviai dalyvauja kitose tarptautinėse programose, kad gautų
lėšų projektams įgyvendinti. Viena iš tokių yra INTERREG IVC programa. Jos tikslas – skatinti
skirtingų Europos regionų bendradarbiavimą, žinių ir gerosios patirties mainus. 2007 m. kartu su
partneriais iš Vokietijos, Danijos, Ispanijos, Graikijos pradėta rengti INTERREG IVC programos
paraiška. Pagal šią programą 2008 m. pradžioje bus siekiama gauti lėšų projektui „StratMan4Regions“, kurio tikslas sukurti metodiką ir vadovą, kaip įgyvendinti strateginio valdymo sistemą
įvairiuose Europos regionuose ir vienoje iš Lietuvos apskričių.

74

M YK O LO RO M ER IO U N I V ER SI TE TO R EK TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

IŠTEKLIAI IR GALIMYBĖS
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ŽMONĖS
Mykolo Romerio universitete dirba 1206 žmonės: 802 dėstytojai ir mokslo darbuotojai bei
404 administracijos ir kiti darbuotojai. Galime pasidžiaugti, kad pavyksta išlaikyti jau anksčiau
pasiektą dėstytojų (mokslininkų) ir administracijos (pagalbinio personalo) proporciją 2:1. Tai leidžia ne tik sutelkti žmogiškuosius išteklius į svarbiausios Universiteto misijos – kokybiškų studijų organizavimą ir mokslo plėtros įgyvendinimą, bet ir racionaliai bei taupiai naudoti lėšas.
2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

Iš viso dėstytojų ir mokslo darbuotojų

562

720

730

802

Iš viso administracijos ir kitų darbuotojų

363

355

357

404

Iš viso Universiteto darbuotojų

916

1075

1088

1206

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2007 m.

Pagal dėstytojų amžių Mykolo Romerio universitetas lieka jauniausia Lietuvos aukštąja
mokykla: vidutinis dėstytojas yra keturiasdešimtmetis, profesoriaus amžiaus vidurkis – 57, docento – 47, lektoriaus – 34, o asistento – 28 metai.

Mykolo Romerio universiteto dėstytojų amžius
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Nedidelę mokslo ir pedagoginio personalo kaitą galėtume laikyti vienu iš Universiteto pranašumų. Daugėja dirbančių ir mokslo laipsnį turinčių dėstytojų, kuriems Universitetas yra pagrindinė darbovietė (2004 m. – 57 proc., 2006 m. – 61 proc., 2007 m. – beveik 63 proc. dėstytojų
turėjo mokslo laipsnį). Dėstytojų pareigybių proporcijos paskutiniu metu iš esmės nesikeičia.

Lietuvos darbo rinkos kaita – neslūgstanti emigracijos banga, didėjanti darbo pasiūla ir
pradedamas jausti darbuotojų stygius – turi didžiausią įtaką Universiteto administracijos bei kitų
darbuotojų kaitai. Tačiau vien savo jėgomis šių klausimų spręsti nepajėgiame. Biudžeto ribojimai
varžo galimybes konkuruoti su verslo įmonėmis, tad ankstesnė prognozės, jog darbuotojų kaita
artimiausiais metais gali didėti, deja, kol kas pasitvirtina. Nerimą kelia tai, kad pirmą kartą metodininkų kaita viršijo referentų kaitą.
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Mykolo Romerio universiteto darbuotojų kaita

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2004–2007 m.

Universiteto plėtra, didėjantis darbuotojų ir studentų skaičius, kintančios visuomenės gyvenimo sąlygos kelia ir naujus administravimo iššūkius. Universitete bręstant decentralizavimo
poreikiui, svarstomas naujos vadybos modelis, taip tikintis racionaliai panaudoti žmogiškuosius
ir materialinius išteklius.
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BIBLIOTEKA
Pagrindiniai duomenys apie biblioteką (2007 12 31)

219,7 tūkst. egz.
273 pavad.
29 pavad.
19 116
14
3
274
193
42

Bibliotekos fondas
Prenumeruojama periodinių leidinių
Prenumeruojamos duomenų bazės
Skaitytojų skaičius
Skaityklų skaičius
Abonementų skaičius
Darbo vietos skaitytojams
Kompiuterizuotos darbo vietos
Darbuotojai
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2007 m. rugsėjo pradžioje biblioteka perkelta į daug erdvesnes patalpas naujuose Universiteto rūmuose. Bibliotekoje sukurtas šiuolaikiškas interjeras, įrengtos 3 skaityklos – Bendroji,
Periodikos, Europos Sąjungos literatūros, 3 grupinio mokymosi skaityklos bei abonementas.
Biblioteka tapo prieinama skaitytojams su negalia – prie įėjimo įrengti modernūs keltuvai,
visose bibliotekos patalpose galima važiuoti vežimėliu. Be to, įrengtos dvi specializuotos kompiuterinės darbo vietos. Regėjimo negalią turintiems skaitytojams darbo vietoje yra elektroninė
lupa, daug kartų didinanti tekstą monitoriaus ekrane. Kad nepavargtų akys, galima nusistatyti
norimą vaizdo spalvų toną. Kita vieta – judėjimo negalią turintiems asmenims.
Bibliotekoje įdiegta radijo dažninė (RFID) knygų apsaugos sistema, nuolat daugėja leidinių atviruose fonduose – šiuo metu jie sudaro daugiau kaip 70 proc. visų bibliotekos leidinių.
Visoje bibliotekoje veikia bevielis internetas, staluose įmontuoti kištukiniai lizdai nešiojamiesiems kompiuteriams. Įvedus autorizaciją skaitytojai gali savarankiškai naudotis bibliotekos
kompiuteriniais ištekliais.
Centrinių rūmų bibliotekos išteklių augimas, palyginti su 2006 m.

Naudingas plotas m²
Vietų skaityti
Kompiuterizuotų vietų

2006 09 01
1219 m²
154
110

2007 09 01
1991 m²
194
152

Padidėjo
772 m²
40
42

2007 m. bibliotekos ištekliams komplektuoti skirta 677 tūkst. Lt biudžeto lėšų

Finansavimo šaltinis / Informacijos išteklius
Pirkta biudžeto lėšomis
Pirkta projektų bei fondų lėšomis
MRU leidiniai
Gauta dovanų iš įvairių organizacijų ir asmenų
Išleista atskiroms dokumentų rūšims įsigyti:
Knygoms ir tęstiniams leidiniams
Žurnalų ir laikraščių prenumeratai
Rinkinių-segtuvų papildymų prenumeratai
Duomenų bazių prenumeratai
Iš viso:

Tūkst. Lt
660,1
155,2
46,4
58,8
554,4
256,7
9,5
99,9
920,5
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Bibliotekos fondas
• 2007 m. gruodžio 31 d. bibliotekos fonde buvo 219,7 tūkst. egz. leidinių. Per 2007 m.
bibliotekos fondas papildytas 10,5 tūkst. egz. leidinių.

• 2007 m. gaunami 273 pavadinimų periodiniai leidiniai (33 pavadinimų laikraščiai ir
240 – žurnalų).

• Iš jų: lietuvių kalba – 99, anglų kalba – 116, rusų kalba – 36, vokiečių kalba – 9, prancūzų kalba – 10, lenkų kalba – 3 pavadinimų leidiniai.

• Bibliotekos fondas papildytas dovanotais leidiniais. Didžiausia dovana – iš Liucernos
universiteto (Šveicarija) Teisės fakulteto bibliotekos. Ji padovanojo 96 egz. naujų
knygų, įvertintų beveik 22 tūkst. Lt, ir 1613 teisės disertacijų.

Elektroniniai ištekliai
Be tradicinių spausdintų leidinių, biblioteka kasmet skaitytojams siūlo susipažinti
bei naudotis populiariausiomis Lietuvos ir užsienio šalių duomenų bazėmis. Tai galimybė
skaityti pažangiausių pasaulio leidėjų leidinius, gauti naujausią pasaulio mokslinę bei
teisinę informaciją.
• 2007 m. užprenumeruotos 7 naujos duomenų bazės. Iš viso prenumeruojamos 29 duomenų bazės: 7 Lietuvos ir 22 užsienio šalių.
• 2007 m. skaitytojai galėjo bandomuoju laikotarpiu susipažinti su 31 užsienio duomenų
baze.

2007 m. pradėtos prenumeruoti 7 naujos užsienio duomenų bazės: Education Research
Complete, Integrum-Techno (rusų k.), PsycARTICLES (APA per EBSCO), Sage Publications,
SocINDEX with full-text, SourceOECD, Wiley Interscience.

2002 m. sausio mėn. ALEPH sistemoje pradėta kurti Universiteto darbuotojų mokslinių
publikacijų duomenų bazė. Joje aprašomos Universiteto darbuotojų mokslinės publikacijos – monografijos, vadovėliai, moksliniai straipsniai nuo 1998 metų.
2007 m. sausio 18 d. patvirtinta nauja MRU darbuotojų mokslo publikacijų registravimo
tvarka – numatytas privalomas Universiteto dėstytojų mokslinių publikacijų registravimas. Taip
pat nuo 2007 m. rengiamoms mokslinėms ataskaitoms, dėstytojų atestacijoms duomenys imami
iš bibliotekos pildomos Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos mokslo publikacijų duomenų bazės LieMSIS PDB, todėl gerokai padaugėjo užregistruotų publikacijų.
Mokslo publikacijų duomenų bazėje iki gruodžio 31 d. iš viso užregistruota 3461 publikacija.
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Mokslo publikacijų duomenų bazė

2004–2007 m. užregistruota mokslo publikacijų

Projektai
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2006 m. laimėtas Leonardo da Vinči fondo finansavimas MRU bibliotekos ir Tarptautinių
ryšių ir studijų centro rengtam mobilumo projektui „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos
sklaida bibliotekose“.
Pagal šį Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektą Nr. LT/06/PL/3/1015 „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“ net 7 jauni MRU bibliotekos darbuotojai 9 savaites stažavosi užsienio šalių partnerių bibliotekose. Jie susipažino su Helsinkio
universiteto (Suomija), Jyvaskylos universiteto (Suomija), Hamburgo-Harburgo technikos
universiteto (Vokietija), valstybine ir universitetine (Arhus, Danija) elektroninės informacijos
bibliotekose organizavimo ir sklaidos naudojant modernias informacines technologijas patirtimi.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA
Kaip ir visai Universiteto infrastruktūros plėtrai, informacinių technologijų plėtrai svarbus
postūmis buvo duris atvėrę naujieji rūmai:
• parengti reikalavimai naujojo korpuso kompiuterių tinklui ir jo įrengimui,
• pagrindinės magistralės optinės, ne mažesnė kaip 1 Gbps duomenų perdavimo sparta,
apimančios komutacinius mazgus,
• daugiau kaip 500 naujų duomenų perdavimo tinklo taškų,
• iš jų auditorijose ir bibliotekoje – daugiau kaip 200 taškų,
• darbo kabinetuose – daugiau kaip 150 taškų,
• konferencijų salėje ir didžiojoje auditorijoje – daugiau kaip 38 taškų.
• bevielis kompiuterių tinklas visame korpuse,
• šiuolaikiškas Universiteto duomenų centras,
• paruoštos specifikacijos ir įdiegta kompiuterių technika.

Išplėstas senojo korpuso kompiuterių tinklas – daugiau kaip 80 naujų duomenų perdavimo
tinklo taškų:
• statistinės analizės kompiuterių kabinete,
• profesorių skaitykloje,
• doktorantų skaitykloje,
• auditorijose,
• naujuose struktūriniuose padaliniuose, katedrose, centruose, skyriuose.
Šiuo metu Universiteto kompiuterių tinkle yra apie 2500 duomenų perdavimo galinių tinklo taškų.
Bevielis kompiuterių tinklas:
• atnaujinta ir suvienodinta bevielio kompiuterių tinklo įranga. Dabar bevielis kompiuterių tinklas apima daugiau kaip 90 proc. Universiteto Centrinių ir Pirmųjų rūmų,
• Studentų namuose Didlaukio g. 57 ir Valakupių g. 5 įrengtas bevielis kompiuterių tinklas. Jis turi apimti visus gyvenamuosius kambarius,
• pradėti vykdyti optinio ryšio linijos tarp CR ir IR įrengimo darbai (pagal LITNET plėtros projektą). Juos planuojama baigti dar šiemet.
2007 m. baigtas įgyvendinti Universiteto kompiuterių tinklo atnaujinimo ir pertvarkymo projektas. Jį įgyvendinant buvo atnaujinta kompiuterių tinklo įrangą, padidinta Universiteto
kompiuterių tinklo greitaveika ir saugumas, įdiegtas jo atskyrimas nuo išorės nauja šiuolaikiška
ugniasiene, išplėstos bevielio kompiuterių tinklo zonos, o suvienodinus bevielio kompiuterių tinklo prieigos taškus, padidinta bevielio tinklo greitaveika ir stabilumas. Įdiegus tinklo valdymo
programinę įrangą atsirado galimybės valdyti ir stebėti tinklą.

Paslaugos
Universitete buvo palaikomos, administruojamos, plėtojamos ir teikiamos šios kompiuterių tinklo paslaugos:
Elektroninis paštas:
• studentų,
• darbuotojų.
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Bendras kompiuterių tinklas
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WWW publikavimo paslaugos:
• baigtas diegti pagrindinis Universiteto tinklalapis ir TVS „BITRIX“,
• įdiegta nauja WWW publikavimo paslauga asmeniniams puslapiams kurti, kai tinklalapiai kuriami ir publikuojami naudojant atviro kodo TVS „WORDPRESS“,
• be to, Universiteto darbuotojams teikiama WWW tinklalapių publikavimo paslauga, kai
tinklalapių kūrėjai patys pasirenka tinklalapių kūrimo priemones.
Katalogų tarnybos paslaugos. Universitete įdiegta Windows Server Active Directory® katalogų tarnyba, kurioje registruojami ir administruojami Universiteto kompiuteriniai ištekliai bei
jų naudotojai (kompiuteriai, spausdintuvai, naudotojų paskyros, naudotojų teisės, bendro naudojimo ir asmeniniai katalogai ir kt.). Šiuo metu visi Universiteto studentai yra registruoti katalogų
tarnybos naudotojai, sinchronizuotos paskyros Katalogų tarnyboje ir studentų elektroninio pašto
sistemoje. Registruotiems katalogų tarnybos naudotojams teikiamos šios paslaugos:
• antivirusinė kompiuterių apsauga,
• spausdinimas tinkliniais spausdintuvais,
• bendri duomenų saugojimo ir apsikeitimo katalogai,
• asmeniniai duomenų saugojimo katalogai.
Įdiegta HP OpenView Storage Data Protector įranga, visi katalogai reguliariai kopijuojami,
teikiama duomenų kūrimo paslauga.
Be to, Universitete buvo teikiamos ir kitos kompiuterių tinklo paslaugos – vardų priskyrimo (DNS), laikinų duomenų saugyklų („Proxy“), interneto informacinių išteklių filtravimo, Windows operacinės sistemos pataisymų diegimo darbo vietų kompiuteriuose.

Kompiuterių technika
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2007 m. įsigyti 144 nauji stacionarūs ir nešiojamieji kompiuteriai, kita kompiuterių įranga.

Kompiuterių skaičiaus augimas per ketverius metus
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Studentų ir kompiuterių santykio skaičiaus kitimas per paskutinius ketverius metus

Studentų ir kompiuterių skaičiaus santykis
Šiuo metu Universiteto kompiuterių technikos parką sudaro daugiau kaip 1000 stacionarių
ir mobilių darbo vietų bei nešiojamųjų kompiuterių ir tarnybinių stočių, daugiau kaip 160 spausdintuvų ir skaitytuvų, daugiau kaip 100 kompiuterių tinklo aktyvinės ir kitos įrangos.

Kompiuterizuotos darbo vietos studentams
Universitete yra įrengtos šios kompiuterizuotas darbo vietas studentams:
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Universiteto Centriniuose rūmuose:
• Keturi informatikos kabinetai (44 darbo vietos),
• Specializuotas užsienio kalbų kompiuterių kabinetas (32 darbo vietos),
• Statistinės analizės kompiuterių kabinetas (12 darbo vietų),
• Trys bendro naudojimo kompiuterių kabinetai (interneto skaityklos) (84 darbo vietos),
• Savarankiško darbo kompiuterių kabinetai studentų namuose (11 darbo vietų).
Universiteto Pirmuosiuose rūmuose:
• Interneto skaitykla (32 darbo vietos),
• Bibliotekoje 20 darbo vietų,
• 2 kompiuterių kabinetai (21 darbo vieta),
• Savarankiško darbo kompiuterių kabinetai studentų namuose (20 darbo vietų).
Naujajame Universiteto korpuse įrengta:
• Konferencijų salė su 20 integruotų kompiuterizuotų darbo vietų,
• Kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekoje (50 darbo vietų),
• Doktorantų skaitykla (15 darbo vietų),
• 9 informaciniai terminalai.
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Taikomųjų programų sistemų plėtra

2007 m. buvo atlikta poreikių analizė ir parengtos techninės specifikacijos bei technologiniai reikalavimai naujai verslo valdymo sistemai (Personalo valdymo, apskaitos ir Darbo apmokėjimo, Finansų apskaitos, Biudžeto planavimo ir vykdymo, Materialinių vertybių ir Turto
apskaitos sistemos). Paskelbtas konkursas šiom sistemom įsigyti ir įdiegti 2008 metais.
Sėkmingai buvo plėtojama IS STUDIJOS. 2007 m. buvo sukurta Universiteto patalpų registras, Įmokų apskaitos, Žiniaraščių skanavimo, Paraiškų dalyvauti Erasmus studentų atrankos
konkurse moduliai, atnaujinta studentų registracija elektroninėje studijų knygelėje naudojant Katalogų tarnybą. 2008 m. planuojama toliau plėtoti šią sistemą – kurti ir diegti Studentų studijų
plano valdymo internete, Studijų dalykų registrą ir jo tvarkymo bei kitus modulius.
2007 m. Informacinių technologijų centre buvo paruoštos programų sistemos (PERSONALAS, ATLYGINIMAI, STIPENDIJOS, NORMINIŲ AKTŲ DUOMENŲ BAZĖ IR STUDIJOS).
Jas naudojant pradėti tvarkyti Viešojo saugumo fakulteto darbuotojų, studentų, Universiteto norminių aktų ir kiti duomenys.

Universiteto tinklalapio lankomumas 2007 m. (individualių lankytojų skaičius)
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Universitete buvo palaikomos, plėtojamos (kuriamos naujos, atsižvelgiant į pasikeitusius
reikalavimus keičiamos ir tobulinamos anksčiau sukurtos programų sistemos) bei administruojamos šios taikomųjų programų sistemos ir duomenų bazės:
• STUDIJOS (ORACLE DBVS),
• Universiteto patalpų registras (ORACLE DBVS) ir Universiteto virtualus žemėlapis,
• PRIĖMIMAS (FOXPRO),
• FINANSAI IR TURTAS (FOXPRO),
• ATLYGINIMAI (FOXPRO),
• PERSONALAS (FOXPRO),
• MRU norminiai aktai (ORACLE DBVS),
• Dokumentų valdymo sistema (ORACLE DBVS),
• Bibliotekos IS ALEPH (Ex Libris) (ORACLE DBVS),
• Teisinės informacijos paieškos sistema LITLEX,
• ORACLE ir MySQL duomenų bazių valdymo sistemos ir ORACLE taikomųjų programų
serveris bei kitos.

Individualių apsilankymų tinklalapyje skaičius (vidutiniškai per dieną)

M Y K OLO RO ME RIO U N I V ERS I TETO RE K TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

Individualių apsilankymų tinklalapyje kiekvieną 2007 m. mėnesį skaičius
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1.

Sausis

71 205

2.

Vasaris

73 372

3.

Kovas

77 612

4.

Balandis

96 353

5.

Gegužė

121 221

6.

Birželis

124 414

7.

Liepa

114 642

8.

Rugpjūtis

79 947

9.

Rugsėjis

143 786

10.

Spalis

149 331

11.

Lapkritis

130 367

12.

Gruodis

165 646

Iš viso per 2007 m.

1 347 896

Vykdomas tęstinis meninės muzikos koncertų ciklas „Didžiosios muzikos keliais“, kuris
vienareikšmiškai vertinamas kaip ypač pažangus reiškinys Universiteto bendruomenės kultūrinėje erdvėje. Mūsų Universitetas taip pat dalyvauja projektuose „Alma Mater Musicalis“, „Vasara
su M. K. Čiurlioniu“, kuruojamuose Muzikų rėmimo fondo, tradiciniame aukštųjų mokyklų chorų
festivalyje, kuriame mūsų choras kartu su pajėgiausiais kitų universitetų chorais atliko sudėtingą
kūrinį su solistais ir orkestru.
Dalyvaujame tarptautiniame muzikų rėmimo festivalyje „Sugrįžimai“. Kalėdinių koncertų
ciklas, kuriame dalyvauja visi EUC kolektyvai, sėkmingai pristatantys Universiteto mėgėjišką
meninę veiklą ir viešojoje erdvėje, ir mūsų Universiteto bendruomenės nariams, yra įprasta metų
kūrybinė ataskaita.
EUC dabartiniu metu yra 5 mėgėjų meno kolektyvai, kurie yra nevienodi savo dydžiu ir
meniniu lygiu, tačiau savo veiklos kokybe atitinka mėgėjų meno kolektyvui keliamus reikalavimus
ir tęsia žanrines kolektyvų tradicijas.
Universiteto mišrus choras nuolat dirba ugdydamas ir tęsdamas šio klasikinio žanro
tradicijas: dalyvauja Respublikinėse dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose, rengia viešus
koncertus, ruošia sudėtingas programas, kuria šventinę nuotaiką svarbių švenčių ir renginių proga
Universitete. Choras pradėjo rengti savo kompaktinę plokštelę. Per praėjusius metus mišrus choras
surengė tokius žymesnius koncertus: choro rečitalį (1,5 val. trukmės koncertą) Taikomosios dailės
muziejuje Mykolo Romerio gimtadienio proga, Motinos dienai minėti Jeruzalės bažnyčioje,
dalyvavo tarptautiniame festivalyje Varėnoje „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“, dalyvavo
Dainų šventėje, parengęs 30 kūrinių, dalyvavo mokslo metų atidarymo iškilmėse Universitete,
sėkmingai pasirodė tarptautiniame S. Šimkaus konkurse Klaipėdoje, dalyvavo IX aukštųjų
mokyklų chorų festivalyje Šiauliuose, parengęs sudėtingą kūrinį – W. A. Mocarto „Missa brevis
in D“ su orkestru ir solinę programą, surengė viešą koncertą šv. Jonų bažnyčioje Kalėdų proga.
Vienas iš didžiausių ir veikliausių yra choreografijos kolektyvas „Bolero“. Jo veikloje dalyvauja daug į mūsų universitetą iš užsienio atvykusių studentų. Kolektyvas nemažai koncertuoja
šalies viešose koncertų salėse, dalyvauja respublikiniuose projektuose. Praėjusiais metais „Bolero“ surengė tokius koncertus: sausio mėn. – koncertą „Le Meridian vilon“ viešbutyje, sausio
– vasario mėn. – 5 pasirodymus Universiteto diplomų įteikimo ceremonijoje, kovo mėn. – koncertą „Bočių“ draugijoje, koncertavo Lietuvių-vengrų draugijoje, dalyvavo diplomų įteikimo ceremonijose birželio mėn. Kolektyvas surengė šokių vakarą Universitete „Šok su manimi“, uždarą
šokių vakarą parengiamosios grupės studentams, Kalėdinį koncertą Kalėdų senelio vakaronės
metu, Kalėdinį koncertą „Le Meridian vilon“ viešbutyje.
Įdomus ir jaunatviškas yra vokalinis ansamblis, kurį mėgsta studentai ir kuris yra vienintelis šio žanro kolektyvas aukštosiose mokyklose. Ansamblis dalyvauja tarptautiniuose studentijos
organizuojamuose projektuose, neretai pasirodo televizijoje. Kolektyvas parengė medžiagą kompaktinei plokštelei, kuri pasirodys šiais metais. Praėjusiais metais vokalinis ansamblis surengė
tokius koncertus ir pasirodymus: Alytaus jaunimo centre MRU prisistatymo proga, dalyvavo diplomų įteikimo ceremonijoje Universitete, dalyvavo renginiuose „Lietuvos ir Baltarusijos studentų draugystės tiltas“, apdovanojant geriausius Universiteto sportininkus, renkant šauniausią
studentę, pasirodė Kauno sporto halėje pristatant Universitetą, surengė rečitalį Universitete, dalyvavo sporto šventėje Kauno lengvosios atletikos manieže, koncertavo VU studentų išleistuvių
proga Karolinos klube, koncertavo Tarptautinės jaunimo organizacijos AIESEC konferencijos
atidarymo proga, koncertavo Vilniaus jaunųjų gamtininkų stotyje, Kalėdiniame renginyje Kalvarijų seniūnijos bendruomenei, Diagnostikos centro darbuotojams, pasirodė Naujametiniame LRT
žiburėlyje.
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KULTŪRA IR ESTETINIS UGDYMAS
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Lengvosios muzikos žanro kolektyvai – kaip vokalinis ansamblis ir lengvosios muzikos
orkestras – yra būtini ir pageidaujami akademinio jaunimo, puošia studentiškus renginius. Lengvosios muzikos ansamblis praeitais metais dalyvavo įvairaus pobūdžio renginiuose Universitete
ir viešojoje erdvėje: koncerte Šarūno viešbutyje tarptautinio debatų turnyro proga, koncerte Verkių rūmuose mokslinės minties šventėje, surengė rečitalį Universitete, dalyvavo diplomų įteikimo ceremonijose Universitete, koncertavo tarptautiniame turnyre „Vilnius Open 2007“, dalyvavo
akcijoje „Nebūkime abejingi smurtui prieš moteris“ Vilniaus mieste, koncertavo dailininkės J.
Šalkauskaitės parodos atidarymo proga, koncertavo „City Park“ tarptautinės ekonomikos atidarymo proga, taip pat – kalėdinėje popietėje Universitete. Ansamblio veikloje taip pat dalyvauja iš
užsienio atvykę studentai.
Folklorinis ansamblis – tradicinis etninės kultūros saugojimo ir sklaidos kolektyvas. Kolektyve skatinama ir ugdoma etnokultūros kūrybinė raiška. Nors kolektyvas nėra labai gausus,
bet yra būtinas ir saugotinas: dažnai koncertuoja renginiuose, rengiamuose kartu su užsienio ambasadomis, yra mėgiamas ir vertinamas už liaudies muzikos originalų pateikimą. Praeitais metais
ansamblis koncertavo: Sausio 13 dienos minėjime Universitete, dalyvavo Užgavėnių renginyje Vilniaus mieste, dalyvavo diplomų įteikimo ceremonijose Universitete, koncerte vakaronėje Molėtuose pagal mainų programą atvykusiems studentams, dalyvavo koncerte Mokslo metų
atidarymo proga, vakaronėje „Dainuokime ir šokime kartu“, Advento vakaronėje kartu su Čekų
draugijos nariais.
Yra ir naujų dalykų. Universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos nacionaliniu
dramos teatru. Remiantis šia sutartimi EUC bus įkurta dramos studija.

90

SPORTAS
Sporto reikšmė žmogaus gyvenimui labai didelė. Tai prigimtinė žmogaus teisė varžytis ir
nugalėti arba pajusti pralaimėjimo kartėlį. Šie sporto elementai skleidžia ir įtvirtina laisvę, kuri
yra žmogaus egzistencijos esmė, grindžiama kilnių veiksmų ir laikysenos bei kūrybinio potencialo atsiskleidimu. Olimpizmo filosofijos pagrindų skleidimas tarp studijuojančio jaunimo atneša
sunkiai pervertinamą naudą, o mūsų atletų laimėjimai yra bendruomenės pasididžiavimas. Sportas prisideda prie spartesnės jaunimo socializacijos.
Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose iš 23 sporto šakų mūsų atletai dalyvavo 18-oje.
Geriausiai universiteto sportininkai pasirodė sambo imtynių čempionate – iškovojo pirmąsias
vietas merginų ir vaikinų grupėse komandinėje įskaitoje. Jėgos trikovės atstovai buvo treti, o
irklavimo, kulkinio šaudymo bei badmintono komandos iškovojo ketvirtąsias vietas.
Atskirų sporto šakų čempionais tapo šie universiteto studentai: G. Mačėnas, P. Luožys, J.
Šakovič (lengvoji atletika), S. Vetrova, V. Vapsvaitė, A. Sitenkov, J. Gramba, A. Pagojus (sambo
imtynės), T. Burba (jėgos trikovė), G. Valeika (graikų-romėnų imtynės). Lietuvos aukštųjų mokyklų atskirų sporto šakų prizininkais tapo dar 30 universiteto sportininkų.

Kaune vykusiose XXIII SELL žaidynėse tarp 57 dalyvavusių universitetų MRU komanda
iškovojo septintą vietą, o tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų – 5 vietą ( LKKA, ŠU, VPU ir KTU).
Šiose žaidynėse mūsų Universiteto sportininkai iškovojo 12 medalių. Individualioje įskaitoje čempionais tapo J. Šakovič, I. Stasitytė (lengvoji atletika), S. Gadišauskas E. Macijauskaitė
(dziudo imtynės), antrąsias vietas iškovojo S. Vetrova (dziudo), P. Luožys, M. Viršilas (lengvoji atletika), o trečiaisiais prizininkais tapo P. Drižas, J. Lupašku, R. Fokas, E. Vencevičius, V.
Vapsvaitė (dziudo).
Labai sėkmingai pasirodė Universiteto merginų tinklinio komanda (treneris J. Adomaitis)
– iškovojo ketvirtą vietą ir pasirodė iš visų Lietuvos universitetų rinktinių geriausiai.
Šiais metais Bankoke vykusioje pasaulinėje universiadoje Lietuvos rinktinei atstovavo du
mūsų Universiteto sportininkai. J. Šakovič moterų estafečių 4x400 m. bėgimo rungtyje su komandos draugėmis iškovojo ketvirtą vietą, o 800 m. rungtyje buvo devinta. Dziudo imtynininkas E.
Vencevičius taip pat buvo devintas.
Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate komandinėje įskaitoje J. Kinderis tapo vicečempionu, o Europos kyokushin karatė čempionate M. Čiuplytė tapo trečios vietos laimėtoja.
N. Petrauskaitė Europs shotokan karatė čempionate komandinėje įskaitoje laimėjo antrą vietą, o
Pasaulio čempionate – penktą vietą. Tai gražūs laimėjimai, gerinantys Universiteto įvaizdį tarptautiniuose sporto forumuose.
Universitetinio sporto prestižas augant konkurencijai reikalauja didelių pastangų, todėl ir
ateityje būtina kviesti studijuoti talentingus, perspektyvius sportininkus, pretenduojančius į didelius sporto laimėjimus.

MRU studentai, atskirų sporto šakų Lietuvos rinktinių nariai
(suaugusiųjų grupė)
Krepšinis (moterys):
1. Šulčiūtė Eglė
2. Valužytė Sandra
3. Petronytė Gintarė
4. Valentienė Rima
5. Bimbaitė Aušra
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Galutinėje Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatų suvestinėje MRU komanda
iškovojo ketvirtą vietą, į priekį praleidusi VU, LKKA, KTU atstovus.
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Lauko tenisas:
1. Stančiūtė Lina – 300-oji WTA reitinge
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės rinktinė:
1. Kinderis Justinas
2. Asadauskaitė Laura – iškovotas kelialapis į Pekino olimpiadą
Lietuvos irklavimo rinktinė:
1. Ritter Saulius – Londomo programos narys
Lietuvos lengvosios atletikos rinktinė:
1. Šakovič Jekaterina – kandidatė į Pekino olimpiadą
2. Luožys Paulius
Lietuvos kyokushin karatė rinktinė:
1. Čiuplytė Margarita
Lietuvos shotokan karatė rinktinė:
1. Petrauskaitė Nomeda
Jaunimo rinktinės (iki 20 m.)
Krepšinis (merginos):
1. Jasiunskaitė Šarūnė
2. Pavilionytė Šarūnė
3. Dudėnaitė Indrė
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Dviračių sportas:
1. Kukta Marius – Londono programos narys
2. Kovaliovas Edgaras – Londono programos narys
3. Kaupas Gediminas – Londono programos narys
4. Leleivytė Rasa – Londono programos narė
5. Šiškevičius Evaldas – Londono programos narys
Kandidatai į Lietuvos studentų vaikinų krepšinio rinktinę:
1. Seibutis Renaldas
2. Labuckas Arnas
3. Gecevičius Martynas
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Socialinių paslaugų grupės darbas buvo nukreiptas į Universiteto narių sveikatos stiprinimą, užkrečiamųjų ligų profilaktiką, poilsio organizavimą ir materialinių paslaugų teikimą.
Už paslaugas moka paslaugos gavėjas, todėl buvo ieškoma paslaugų su nuolaidomis bei
akcijų.
2007 m. socialinėmis paslaugomis pasinaudojo nemaža dalis darbuotojų ir studentų.
• Sausio mėnesį studentai nemokamai galėjo pasiskiepyti nuo gripo. Nemokamus
profilaktinius skiepus pasiūlė net trys pirminės sveikatos priežiūros įstaigos.
• Darbuotojai turėjo galimybę nemokamai Centro poliklinikoje pasitikrinti sveikatą dėl
kvėpavimo takų ligų ankstyvos diagnostikos.
• Rūpinantis osteoporozės profilaktika Universiteto bendruomenės nariams buvo siūloma
išsitirti kaulų tankį. Per metus vyko keletas tokių akcijų. Jomis pasinaudojo per 60 Universiteto darbuotojų.
• Universiteto bendruomenės nariai, norintys padėti sunkiomis ligomis sergantiems ligoniams, šią kilnią misiją galėjo atlikti Universitete organizuotoje Donoro dienoje. Šiais
metais kraujo donorystei ryžosi per 140 Universiteto studentų ir darbuotojų.
• Kaip dovana Universiteto bendruomenei buvo parodytas A. Matelio dokumentinis filmas „Sugrįžimas į Žemę“.
• Universiteto bendruomenės nariams, besidomintiems sveika mityba, buvo pasiūlyta dalyvauti Sveikatos ugdymo centro organizuotame renginyje tema „Valgyk, kad gyventum“.
• Norintiesiems stiprinti sveikatą, fizinį pajėgumą sudarytos sąlygos nemokamai treniruotis sporto ir treniruoklių salėse, lankytis Universiteto sveikatingumo centre. Sudaryta
galimybė su nuolaida (susidarius 10 žmonių grupei) įsigyti abonementus į sporto klubą
„Impuls“.
• Universitete organizuota vakcinacija nuo gripo ir erkinio encefalito.
• Nemokamą psichologinę pagalbą bendruomenės nariams teikia Universiteto psichologinė tarnyba.
Universiteto bendruomenės nariams siūlomos kultūrinės ir laisvalaikio paslaugos:

• Pageidaujantiesiems nuperkami bilietai į teatrus, koncertus. Metų pradžioje buvo suda-

ryta galimybė su 40 proc. nuolaida įsigyti abonementus į Valstybinio simfoninio orkestro koncertus Vilniaus kongresų rūmuose.
• Universiteto bendruomenė nemokamai dalyvavo J. Miltinio dramos teatro aktorių renginyje „Mano sielos tiesa“.
• Gegužės mėnesį organizuota pažintinė išvyka į Mykolo Romerio tėviškę Rokiškio
rajone, Bagdoniškyje.
• Aplankyta M. K.Čiurlionio kultūros paveldo fondo paroda tema „Lietuvos dvarai“.
• Suorganizuotos trys išvykos į užsienį: pažintinės kelionės į Paryžių, Sankt Peterburgą ir
į Baltarusiją „Senosios Lietuvos pilys Baltarusijoje“.
• Organizuotos pažintinės išvykos poilsio dienomis. Jose dalyvavo nemažai studentų ir
darbuotojų. Birželio mėnesį vyko dviračių žygis po Verkių parką ir pėsčiųjų žygis po
Pavilnio regioninį parką.
Nors bendruomenės nariai labai užimti, kas domisi krašto istorine praeitimi, kultūra, suranda laiko ugdyti savo asmenybę, gerinti sveikatą.
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SOCIALINĖS PASLAUGOS

Universiteto bendruomenės nariams teikiamos ir materialinės paslaugos:

• Nemažai darbuotojų įsigijo prekybos tinklų „Iki“, „Maxima“ nuolaidų korteles ir naudojasi įvairiomis nuolaidomis.
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• Ištikus nelaimei šeimoje ar sunkiai susirgus bendruomenės nariams teikiama individuali

pagalba.
„Hansabankas“ Universiteto bendruomenei organizavo du seminarus: „Pensijų fondų
kaupimas“ ir „Paskolų gavimas, pinigų taupymas ir jų investavimas“.
Universiteto Socialinių reikalų komisija daug dėmesio skiria studentams. Per 2007 m. 284
studentai kreipėsi prašydami atleisti nuo mokesčio už studijas ar jį sumažinti, o 156 studentai
kreipėsi prašydami atleisti nuo mokesčio už gyvenimą Studentų namuose arba jį sumažinti.
Mokestis už studijas sumažintas arba nuo jo atleisti 262 studentai, tai sudaro 171 543 litų. Nuo
mokesčio už gyvenimą Studentų namuose atleista arba jis sumažintas 138 studentams, o tai sudaro
47 230 litų. Remiant studentus atsižvelgiama ne tik į šeimos pajamas, bet ir į studento dalyvavimą
visuomeninėje veikloje. Mokesčių mažinimas, pašalpos – tai didelė parama Universiteto
studentams našlaičiams arba neįgaliesiems.
Universiteto Studentų labdaros ir paramos fondas teikia finansinę paramą studentams,
vykstantiems studijuoti į užsienio šalių universitetus, mokslines konferencijas, seminarus, vasaros
stovyklas, sportininkams, pasiekusiems gerų sportinių rezultatų, studentams iš socialiai remtinų
šeimų. Fondo pajamų šaltinis – Universiteto bendruomenės narių – rėmėjų skirtos lėšos, gautos
iš sumokėto 2 proc. pajamų mokesčio. Tai 2007 m. sudarė apie 45 tūkst. litų. Studentų labdaros ir
paramos fondas 2007 m. parėmė 38 studentus – skyrė 45 tūkst. litų.
Universiteto studentai gyvena Studentų namuose ir bendrabučiuose – čia yra 1369 vietos.
Pirmumo teisę gauti vietą Studentų namuose turi našlaičiai, invalidai, studentai iš daugiavaikių
šeimų, studentai, kurių šeimos gauna mažas pajamas. Studentai našlaičiai ir invalidai Studentų
namuose ir bendrabučiuose gyvena nemokamai, o mažas pajamas turintiems taikomos
nuolaidos.
Ypač rūpinamasi studentais našlaičiais ir studentais, turinčiais specifinių poreikių. Jie remiami materialiai. Sprendžiant aktualias jų problemas organizuojami susitikimai su Universiteto
rektoriumi.
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ŪKIO VEIKLA IR FINANSAI
Universiteto biudžetas sudarytas programiniu principu. 2007 m. vasario 6 d. senatas, gavęs
teigiamą Mokslo tarybos išvadą, patvirtino 2007 m. MRU išlaidų sąmatas pagal programas:
1.1 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“;
1.2 „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“;
88.8 „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“.
2007 m. iš valstybės biudžeto Universitetui skirti asignavimai (tūkst. Lt).
Kodas

Programos pavadinimas

1.1

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

1.2

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Iš viso biudžetas

2006

2007

Skirtumas
proc.

25 009,9

26 178,6

4,7

3850

4296

11,6

28 859,9

30 474,6

5,6

Pavadinimas

2006

2007

Skirtumas
proc.

Už teikiamas paslaugas (pervesta į valstybės iždą, naudojamos
Specialiajai programai finansuoti)
iš jų:

26 280,0

32 550

23,9

23 420,1

27 214,2

16,2

– studentų studijų įmokos
– valgyklos pajamos
– papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko kurso

1748,5
572,7

715,4

24,9

624,20

733,6

17,5

– už paslaugas studentų namuose

1022,7

1214,6

18,8

– už realizuotus spaudinius

316,4

320,8

1,4

– už kvalifikacijos kėlimo paslaugas

327,0

256,1

-21,7

– bibliotekos pajamos

66,4

62,9

-5,8

– kitos pajamos

257,5

318,3

23,6

–

kartojimo mokestis, už kreditus)
stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir priėmimo organizavimą

Pagal sutartis su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija gauta 1223 tūkst. Lt,
iš jų: dėstytojų darbo užmokesčiui – 137 tūkst. Lt, objekto „Mykolo Romerio universiteto išplėtimas ir pastato Ateities g. 20, Vilniuje, rekonstravimas (III eilė)“ statybos darbams – 502 tūkst. Lt,
mokymo įrangai įsigyti – 398 tūkst. Lt, pastatų renovacijai – 186 tūkst. litų.
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2007 m. gauta pajamų už teikiamas paslaugas (tūkst. Lt)

Gautos pavedimų lėšos (tūkst. Lt)

2006

2007

Skirtumas
proc.

5293,6

8844,7

67,1

– pagal vykdomus projektus, programas, sutartis

4956,8

8382,8

69,1

– dotacija leidybai

193,6

115,4

-40,4

– lėšos konferencijoms

94,9

63,2

-33,4

– Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšos

38,0

38,0

– kitos lėšos

337,3

245,3

Pavadinimas
Pavedimų lėšos
iš jų:

-27,3
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Gauta parama – 58,0 tūkst. Lt, iš jų literatūra – 27,6 tūkst. Lt, pinigais – 21,4 tūkst. litų.
Iš viso 2007 m. gauta 73 150,3 tūkst. Lt pajamų.

2006 m. pajamų struktūra

2007 m. pajamų struktūra

Išlaidos
Asignavimų, 2007 m. gautų iš valstybės biudžeto ir pagal Specialiąją programą, kasinės
išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius (tūkst. Lt).
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211111
211112
221112
221113
221114
221115
221116
221117
221118
221119
2211110
2211111
2211113
2211114
2211115
2211116
2211130
273111
281111

311212
311311
311312
311513
312112
312115

Išlaidų pavadinimas

Iš viso pagal
programas

Iš jų pagal programas
1.1

1.2

88.8

4296

26 614,2
14 937,7
4154,3
2,2

Išlaidos
Darbo užmokestis
Socialinės draudimo įmokos
Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Šildymas
Elektros energija
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Ginklai ir karinė įranga
Kitos prekės
Komandiruotės
Vandentiekis ir kanalizacija
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinės pašalpos
Stipendijos

48 958,8
27 196,2
7979,6
2,2

18 048,6
12 258,5
3795,3

831,9
625,4
218,9
166,1
178,7
506,8
11,2
2458,3
421,1
282,4
423,4
661

254,5
165,1
118,2
72,6
3,1
193,4
192,7
80,9
131,2
238,2
180,7

577,4
460,4
100,7
92,1
175,6
313,4
11,2
2245,3
340,2
151,2
185,2
480,3

22,9
2 622,2
84,1
4296

13,1
315,2
35,7

9,8
2328,8
48,4

Materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos:
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Kompiuterinė programinė įranga
Patentai, licencijos
Kitas nematerialusis turtas

10 548,5

8130

2418,4

8 958,6

8130

828,6

Iš viso

59 507,2

4296

751,0
75,2
666,3

751,0
75,2
666,3

97,3

97,3
26178,6

4296

29 032,6

2007 m. kasinės išlaidos, palyginti su 2006 m., išaugo 13,1 proc, iš jų darbo užmokestis
ir socialinio draudimo įmokos – 12 proc. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
sumažėjo 7,3 proc. Baigti objekto „Mykolo Romerio universiteto išplėtimas ir pastato Ateities
g. 20, Vilniuje, rekonstravimas (III eilė)“ darbai. Jo statyba 2007 m. kainavo 9545,3 tūkst. Lt, iš
jų – 8130 tūkst. Lt valstybės biudžeto, 630 tūkst. Lt – gautų pagal sutartį su Švietimo ir mokslo
ministerija, 785,3 tūkst. Lt – Universiteto Specialiosios programos lėšų.
2007 m. įsigyta ilgalaikio turto. Jo vertė:
– kompiuterinės technikos 		 – 461,0 tūkst. Lt
– baldų		 – 216,2 tūkst. Lt
– mokymo priemonių, įrenginių		 – 358,9 tūkst. Lt
– spaudinių		 – 35,3 tūkst. Lt
– nematerialiojo turto		 – 878,8 tūkst. Lt.
Įsigyta trumpalaikio materialiojo turto. Jo vertė – 1342,2 tūkst. litų.
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Kodas

Baigus naujojo pastato statybą Universitetui perduotas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Jo vertė – 3906,4 tūkst. Lt:
– kompiuterinės technikos 		 – 713,1 tūkst. Lt
– baldų		 – 1626,0 tūkst. Lt
– mokymo priemonių, įrengimų		 – 521,0 tūkst. Lt
– nematerialiojo turto		 – 46,3 tūkst. Lt
Trumpalaikio materialiojo turto vertė – už 776,3 tūkst. Lt.
Pastatams renovuoti buvo išleista 225,8 tūkst. Lt, iš jų nuosavų lėšų (88.8 specialioji programa) – 39,8 tūkst. litų.
2007 m. 1.1, 1.2 ir 88.8 programų išlaidos, tenkančios vienam Universiteto studentui, vidutiniškai sudarė 2870 litų. Palyginti su 2006 m., šios išlaidos padidėjo 61 litu, arba 2,1 proc.
Iš viso 2007 m. išleista 67 167,7 tūkst. Lt, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltinis

Valstybės biudžetas
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Specialioji programa (pajamos už teikiamas
paslaugas)
Pavedimų lėšos
iš jų:
– projektai
– dotacija leidybai
– lėšos konferencijoms
– Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
lėšos
– kitos lėšos
Sutartys su Švietimo ir mokslo ministerija
Iš viso

2006 m. išlaidų struktūra
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Išlaidos,
tūkst. Lt

Iš jų
išlaidos (be turto
įsigijimo ir išlaidų
statybai) tūkst. Lt

30 474,6

22 344,6

29 032,6

26614,2

7660,5

7660,5

7273,1
115,4
63,2

7273,1
115,4
63,2

38,0

38,0

170,8
1223,0
68 390,7

170,8
137,0
56 756,3

2007 m. išlaidų struktūra

2006 m. išlaidų struktūra ( be įsigyto turto)

2007 m. išlaidų struktūra (be įsigyto turto)

2007 m., tęsiant Mykolo Romerio universiteto plėtrą, buvo iki galo įgyvendintas investicijų
projektas „Mykolo Romerio universiteto pastato Ateities g. 20 rekonstravimas (III eilė), automobilių stovėjimo aikštelė Didlaukio g. 86 E (be požeminės automobilių stovėjimo aikštelės) dalies
I etapas“. Statybos kaina – 31 248,784 tūkst. litų.
Baigtas keturių aukštų pastatas su cokoliniu aukštu. Pastato statybos vertė – 29 492,439
tūkst. litų. Bendras plotas – 10 094,81 m². Bendro ploto 1 m² kaina – 2922 litų.
Pagrindinės patalpos:
– 20 auditorijų su šiuolaikiško dizaino baldais bei kompiuterizuotomis dėstytojų darbo
vietomis;
– skaityklos su atvirais knygų fondais ir moderniomis technologijomis;
– šiuolaikiško interjero konferencijų salė, turinti sinchroninio vertimo įrangą;
– moderni amfiteatrinė auditorija, skirta bendroms srautinėms paskaitoms, konferencijoms, bendruomenės susirinkimams, įvairaus pobūdžio renginiams;
– administracijos patalpos, kavinė, profesoriumas, rekreacinė patalpa įvairaus pobūdžio
nedideliems renginiams, sporto salė.
Nors pastatas pradėtas projektuoti prieš dešimtmetį, o statyti – 2000 m., jame pavyko įgyvendinti naujausias statybos ir informacines technologijas.
Į pastato statybą 2007 m. iš viso investuota 12 417,33 tūkst. litų.
Šalia naujojo pastato įrengta 325 vietų automobilių aikštelė. Jos statybos vertė – 1756,345
tūkst. Lt, 1 vietos kaina – 5404 litų.
2007 m. atliktų remonto – Mykolo Romerio universiteto Centrinių rūmų Ateities g. 20
teritorijos tvarkymo darbų kaina – 328,870 tūkst. litų.
Įgyvendinant mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 m. programą 2007 m. įsisavinta 224 tūkst. litų.
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Kapitalinė statyba ir remontas
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Mykolo Romerio universitetas 2007 metais
(bendruomenės gyvenimo kronika)

Sausis
3 d. Mykolo Romerio universitetas tapo Europos kultūros sostinių universitetų asociacijos
nariu.
5 d. Mykolo Romerio universitetas vienintelis iš Lietuvos buvo pakviestas dalyvauti Europos universitetų asociacijos (EUA) inicijuotame naujame DOC-CAREERS projekte:
nuo inovatyvių doktorantūros studijų link didesnių karjeros galimybių.
18–21 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvyda Pumputis dalyvavo Milano
(Italija) Becono universitete vykusiame Europos Sąjungos surengtame universitetų
vadovų seminare-konferencijoje šiuolaikinės universitetų vadybos klausimais.
Mykolo Romerio universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedros asistentė Asta
Dambrauskaitė apdovanota Peiresko prizu (Prix Peiresc) už geriausią disertaciją, parengtą ir apgintą pagal bendro vadovavimo programą.
P. S. 2006 m. gegužės 18 d. A. Dambrauskaitė sėkmingai apgynė socialinių mokslų
srities teisės krypties daktaro disertaciją „Sandorių pripažinimo negaliojančiais teisinės pasekmės – Lietuvos ir Prancūzijos teisės lyginamieji aspektai“ ir tapo Mykolo
Romerio universiteto ir Prancūzijos Eks-Marselio Polio Sezano universitetų daktare.
2–4 d. lankėsi Kazachstano nacionalinio pedagoginio Abaj universiteto delegacija. Aptartos galimybės keistis studentais ir dėstytojais, kurti jungtines studijų programas.
6 d. Mykolo Romerio universiteto tarybai pritarus, senatas patvirtino rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio 2006 m. veiklos ataskaitą.
8 d. lankėsi delegacija iš JAV konsulato. Vizito tikslas – susipažinti su Mykolo Romerio
universiteto studijų programomis.
15 d. lankėsi Kinijos garbės konsulas Austrijoje Bin Lu. Aptarti universitetų bendradarbiavimo klausimai.
20 d. vyko studentų ir dėstytojų diskusija apie Lietuvos aukštojo mokslo reformą, perspektyvas bei pilietinės visuomenės ugdymą. Dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininkas Viktoras Muntianas ir Seimo narys Henrika Žukauskas.
21 d. pradėtas įgyvendinti naujasis studijų modulis „Europos identitetas“, kurį organizuoja
Mykolo Romerio universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos Frankofoniškų
šalių studijų centras drauge su šešių Prancūzijos politikos mokslų institutų konsorciumu.
22–23 d. vyko tarptautinė konferencija „Ekonominės sistemos kaita Rytų ir Centrinėje
Europoje – pamokos ir patirtis“, kurios tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę Baltarusijoje.
22–24 d. Mykolo Romerio universitetas dalyvavo Lietuvos parodų centre LITEXPO Vilniuje vykusioje penktojoje tarptautinėje aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo parodoje „Mokymasis, studijos, karjera 2007“ ir „Vilniaus knygų mugėje 2007“.
28 d. Vokietijos Federacinės Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Volteris Heisbergas skaitė pranešimą „Europa klestės bendromis pastangomis.
Vokietijos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai 2007 m.“
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Kovas
Vasario 28 – kovo 6 d. Mykolo Romerio universitetas pristatytas Pekine vykusioje Kinijos
tarptautinio švietimo parodoje. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su didžiausia Kinijos švietimo mainų agentūra Chivast Edukation International, kuri skleis informaciją apie Mykolo Romerio universitetą Kinijoje.
1–5 d. geriausias Mykolo Romerio universiteto 2006 m. sportininkas Strateginio valdymo ir
politikos fakulteto studentas Jonas Kinderis dalyvavo Mechike vykusiame šiuolaikinės
penkiakovės Pasaulio taurės I etapo varžybose ir iškovojo 8 vietą.
19 d. pasirašyta Mykolo Romerio universiteto sutartis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl aukštos kvalifikacijos specialistų socialines apsaugas teikiančioms institucijoms rengimo.
22 d. vyko Frankofonijos diena bei debatai apie Europos Sąjungos ateitį.
24 d. vyko konferencija, kurios metu tiesioginio vaizdo tiltu tarp Lietuvos ir Latvijos diskutuota apie frankofoniją: pranašumus, įtaką kitoms šalims, kultūros istoriją.
25–31 d. Mykolo Romerio universiteto komanda dalyvavo Vašingtone vykusiame Prilipo
C. Jessupo tarptautinės teisės konkurse.
Balandis
4 d. lankėsi Seimo Pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius. Aptarti aukštojo mokslo ir
studijų sistemos reformos klausimai.
5 d. paminėta tarptautinė STEP diena. ELSA MRU studentams pristatė Studentų stažuotojų
mainų programos (STEP) galimybes.
6 d. vyko atvirų durų diena. Sulaukta labai gausaus studijomis Mykolo Romerio universitete
besidominčių moksleivių būrio.
11 d. lankėsi Kazachstano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorisu Lietuvoje J. E. Tleukhanas Kabdrakhmanovas ir patarėja ekonomikos, kultūros ir šveitimo
klausimais p. Aigul Kuspan. Aptartos bendradarbiavimo su Kazachstano aukštosiomis mokyklomis galimybės.
11 d. vyko tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ koncertas.
13–14 d. Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas surengė Erasmus programos teminio
tinklo LEFIS APTICE tarptautinį seminarą „Elektroninio verslo ir elektroninės komercijos plėtra bei mokymas“. Dalyvavo mokslininkai iš Ispanijos, Kinijos, Nyderlandų, Čekijos, Kipro, Bulgarijos ir Lietuvos.
19 – 20 d. vyko tradicinė Mokslinės minties šventė.
21 d. įteikti diplomai Jaunojo finansininko akademijos klausytojams.
22–30 d. Mykolo Romerio universiteto delegacija viešėjo Kazachstano nacionaliniame pedagoginiame Abajaus universitete. Aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės.
25 d. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga kaip vieną iš geriausių įvertino Civilinės ir
komercinės teisės katedros lektorės dr. Agnės Tikniūtės disertaciją „Juridinio asmens
ribotos atsakomybės problema: teisiniai aspektai“.
27 d. Rygoje pasirašyta Mykolo Romerio universiteto, Latvijos mokslų akademijos ir Latvijos teisės kolegijos bendradarbiavimo sutartis.
Gegužė
2 d. lankėsi Šveicarijos Geberto Riufo fondo direktorius Philippas Eggeris.
3 d. žurnalistas, vertėjas, dokumentinių filmų kūrėjas iš Švedijos Jonas Ohmanas skaitė
pasakitą „Švedija ir rezistencija Lietuvoje“.
5 d. vykusiame teisminio proceso inscenizacijos „STart 2007“ finaliniame ture nugalėjo ir
stažuotę Europos Komisijos būstinėje Briuselyje laimėjo Mykolo Romerio universi-
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Birželis
6 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir Vilniaus kolegijos
direktorius dr. Gintautas Bražiūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartis
sudaryta siekiant bendradarbiauti organizuojant vadybos ir verslo administravimo,
ekonomikos bei edukologijos krypčių studijas, skatinant dėstytojų bendradarbiavimą
bei keitimąsi informacija.
7 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultete vyko Edukacinės veiklos
katedros organizuota mokslinė-praktinė diskusija „Teisinis švietimas kaip vaiko teisių
įgyvendinimo prielaida“. Siekiant tobulinti vaiko teisių apsaugos ir teisės edukologijos
magistrantūros studijų programų praktiką, analizuotos studentų praktikos problemos
bei aptartos plėtotės galimybės bendradarbiaujant Universiteto dėstytojams ir praktikos
institucijų vadovams.
8 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis susitiko su Universitete studijuojančiais socialiai remtinais ir specialiųjų poreikių studentais. Šių studentų
vasarą praskaidrino ne tik šilti rektoriaus linkėjimai, bet ir finansinė parama.
19 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno ir Alytaus kolegijomis dėl išlyginamųjų ir nuotolinių magistrantūros studijų.
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teto komanda – Laura Kriaučiūnaitė ir Marius Tamošiūnas. Antrąją ir trečiąją vietas
laimėjo taip pat Mykolo Romerio universiteto komandos.
10 d. vyko Socialinės politikos fakulteto ir Europos humanitarinio universiteto (EHU) renginys „Draugystė“. Jo tikslas – artimiau bendrauti, vieni kitus pažinti.
10–13 d. Mykolo Romerio universiteto vyko Roterdamo partnerių tinklo Erasmus universitetų susitikimas.
11 d. Rokiškio raj., Bagdoniškio dvare, vyko prof. Mykolo Romerio gimimo metinių
minėjimas. Pristatyta atnaujintų istorinių prof. Mykolo Romerio nuotraukų paroda.
11–12 d. vyko II tarptautinis jaunųjų frankofonų forumas, kurį surengė Tarptautinių ryšių ir
studijų direkcijos Frankofoniškų šalių studijų centras bei Vilniaus frankofonų klubas
„CLEF“.
17 d. senato posėdyje už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą prof. Mykolo Romerio premija
apdovanotas Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ.
18–20 d. Kaune vykusiose XXIII SELL studentų žaidynėse, kuriose dalyvavo 62 universitetų iš 16 šalių sportininkai, Mykolo Romerio universiteto komandos iškovojo 12
komplektų medalių.
19 d. vyko 2006/2007 m. Mykolo Romerio universiteto finalinės vaikinų krepšinio varžybos
rektoriaus taurei laimėti.
19 d. Taikomosios dailės muziejuje vyko koncertas, skirtas prof. Mykolo Romerio gimimo
metinėms paminėti. Dalyvavo Mykolo Romerio universiteto meno kolektyvai.
21–24 d. Vroclave vykusiuose Vilniaus dienų renginiuose Mykolo Romerio universitetas
pristatytas Vidūno Gelumbausko fotografijų paroda.
31 d. Mykolo Romerio universitetas kartu su Aplinkos ministerija surengė tęstinę mokslinę
konferenciją „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“. Šių metų tema – Lietuvos
darnaus vystymosi aktualijos.
29–birželio 10 d. lankėsi Kazachstano nacionalinio pedagoginio Abajaus universiteto Finansų ir ekonomikos fakulteto dėstytojų delegacija. Mokslininkai domėjosi ne tik
verslo, ekonomikos, finansų, bankininkystės studijomis Mykolo Romerio universitete, šiuolaikiška, atitinkančia Bolonijos deklaracijos nuostatas studijų sistema, bet ir
keliavo, susipažino su Lietuvos kultūra.

21 d. lankėsi Čekijos Respublikos Konstitucinio Teismo delegacija, vadovaujama Čekijos
Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko dr. Pavelo Rychetskio.
Liepa

1–8 d. vyko antroji tarptautinė vasaros mokykla „Demokratijos iššūkiai Lietuvos
kaimyninėse šalyse“. Ją organizavo Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos
mokslų katedra bei Vidurio ir Rytų Europos studijų centras.
2 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus kooperacijos kolegija.
2–4 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Varviko universiteto (Jungtinė Karalystė) profesorius Abdulas Paliwala. Pagal Europos Erasmus programos teminių tinklų projektą
LEFIS svečias atliko Mykolo Romerio universiteto informatikos teisės magistrantūros programos įvertinimą.
9–20 d. Mykolo Romerio universiteto vyko Teisės fakulteto ir Vilniaus universiteto Teisės
fakulteto surengta tarptautinė vasaros studentų mokykla „Aktualios tarptautinės ir
Europos Sąjungos teisės problemos“.
21 d. Socialinės politikos fakultetas buvo priimtas į Europinį vaiko teisių magistro studijų
tinklą.
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Rugpjūtis
28 d. į Mykolo Romerio universitetą pagal Erasmus programą atvyko 105 studentai iš 18
šalių.
30 d. nutarimu Mykolo Romerio universiteto senatas už reikšmingą indėlį skatinant pasaulinį aukštojo mokslo internacionalizacijos procesą bei stiprinant bendradarbiavimą
tarp universitetų, už paramą Mykolo Romerio universitetui integracijos į tarptautinę
studijų erdvę procese Pasaulio universitetų asociacijos Generalinei sekretorei Evai
Egron-Polak suteikė Mykolo Romerio universiteto Garbės nario vardą.
Rugsėjis
4 d. Mokslo metų pradžios šventėje – naujųjų rūmų atidarymas. „Mykolo Romerio universitetas – labiausiai Pasaulio universitetų asociacijos veikloje pastebimas Lietuvos
universitetas, – taip teigia Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė Eva
Egron-Polak, dalyvavusi Mokslo metų pradžios šventėje. Jos metu atidaryti nauji Mykolo Romerio universiteto rūmai.
7–15 d. Vilniuje ir Kaune vyko ketvirtasis mokslo festivalis „Erdvėlaivis – Žemė“, kviečiantis į mokslo ir technologijų naujienų pasaulį. Jame aktyviai dalyvavo ir Mykolo
Romerio universiteto mokslininkai.
14 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Krokuvos Andrzejaus Fryczo Modrzewskio
universiteto rektorius prof. habil. dr. Jerzy Maleci ir prof. Jano Widacki. Vizito
tikslas – aptarti konkrečias Krokuvos Andrzejaus Fryczo Modrzewskio universiteto ir
Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo sutartis.
12 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinis seminaras „Mokslo vadybos efektyvumo diagnozė ir sėkmės faktoriai“.
12–15 d. Mykolo Romerio universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojos
dalyvavo Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) metinėje konferencijoje
„Siekiant naujų ribų: Europos aukštojo mokslo internacionalizacijos galimybės ir
kryptys“ ir aukštojo mokslo mugėje Tronheime (Norvegijos Karalystė).
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Spalis

1 d. pirmuoju koncertu šv. Jonų bažnyčioje Muzikų rėmimo fondas pradeda naują akademinėms bendruomenėms skirtų koncertų ciklą „Alma Mater musicalis“. Jame dalyvauja ir mūsų Universitetas.
1–2 d. Mykolo Romerio universitete vyko Erasmus intensyviosios programos IP PAL (Aktyvaus mokymosi skatinimas socialinio darbo švietimo srityje) partnerių susitikimas.
1–3 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete lankėsi Balstogės
Viešojo administravimo aukštosios mokyklos dr. Piotras Bialas. Jis skaitė paskaitas
pagal Erasmus programą.
2 d. Mykolo Romerio universitete viešėjo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius. Svečias skaitė paskaitą „Valstybės valdymo aktualijos“.
2 d. vyko koncertas iš ciklo „Didžiosios muzikos keliais“. Muzikos akademijos docentas,
džiazo klasės vedėjas pianistas Artūras Anusauskas Mykolo Romerio universiteto
bendruomenei surengė įspūdingą džiazo popietę.
2 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis susitiko su šiais metais
įstojusiais doktorantais. Šiemet į pirmą kursą įstojo 39 doktorantai: 25 iš jų studijuos
dieninėse, 14 – neakivaizdinėse studijose. Populiariausios – teisės krypties doktorantūros studijos.
5–9 dienomis Universitete lankėsi Savojos universiteto profesorius ir Savojos Vartotojų
teisių gynimo centro vadovas prof. Gilles Paisant’as. Jis skaitė pirmąsias frankofoniško
modulio „Vartotojų teisių gynimas ES“ paskaitas. Atidaryta prof. Gilles Paisant’o
fotografijos darbų paroda, pristatanti jo vizitų į Dominikos Respubliką akimirkas.
8–11 d. Viešojo administravimo fakultete lankėsi Nyderlandų Karalystės Liuvardeno universiteto dėstytoja Marleen Griep. Viešnia pagal Erasmus dėstytojų mainų programą
skaitė paskaitas anglų kalba „Žmonių išteklių vadyba“.
12–13 d. Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedra kartu su Stokholmo, Orebro ir Jyvaskylos universitetais surengė tarptautinę konferenciją longitudinių tyrimų
metodologijos klausimais. 16 d. prasidėjo trečiasis jungtinio frankofoniško modulio
„Vartotojų teisių gynimas Europos Sąjungoje“ paskaitų ciklas.
18 d. Mykolo Romerio universiteto senatas panaikino Kauno policijos fakultetą ir įsteigė
Viešojo saugumo fakultetą. Fakulteto dekanu patvirtino Valstybės sienos apsaugos
katedros doc. dr. Saulių Greičių.
18 d. Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedra surengė mokslinę konferenciją „Gyventojų senėjimo iššūkiai socialinei politikai“.
18–19 d. Mokslo direkcija kartu su Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos
mokslų katedra surengė tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją „Europos Sąjunga ir jos jaunoji kaimynystė“.
19 d. popietę Mykolo Romerio universiteto vidiniame kiemelyje, kuris tampa jaukia poilsio zona, vyko gražus renginys. Fakultetų dekanai ir katedrų vedėjai pasodino medelius, simbolizuojančius kiekvieno fakulteto augimą.
22–23 d. Informatikos ir statistikos katedroje lankėsi svečiai iš Zagrebo universiteto, Organizacijos ir informatikos fakulteto (Kroatija). Susitikimo metu aptartos universitetų
bendradarbiavimo galimybės. Zagrebo universiteto dėstytojai skaitė paskaitą „Elektroninio verslo moksliniai tyrimai Kroatijoje“.
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21–22 d. Pasaulio pabėgėlių problemų sprendimo asociacija ir Mykolo Romerio universitetas surengė 57-ąjį tarptautinį kongresą „Migracija, pabėgėliai ir tautinės mažumos:
europinės ir nacionalinės perspektyvos naujojoje Europoje“.
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24 d. Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedra surengė konferenciją
„Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucija“. Mokslinė konferencija skirta
Lietuvos Respublikos Konstitucijos penkiolikos metų sukakčiai paminėti.
22–25 d. vyko Karjeros centro surengta „Karjeros savaitė“. Vienas iš svarbesnių renginių
– diskusija „Ar neįgalus asmuo gali siekti karjeros?“, kuria siekta atkreipti dėmesį į
specialiųjų poreikių žmonių veiklos galimybes.
25 d. lankėsi Prancūzijos ambasados Lietuvoje lingvistikos ir švietimo atašė Laurent
Guidonas. Vizito metu aptarti aktualūs frankofoniškojo bendradarbiavimo klausimai.
26 d. vyko Socialinės politikos fakulteto surengtas Vaikystės tyrėjų ir mokslininkų asociacijos steigiamasis susirinkimas. Šios organizacijos tikslas – sutelkti Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus siekiant sustiprinti vaikystės ir vaiko teisių mokslinių tyrimų kryptį.
29 d. lankėsi Saragosos universiteto (Ispanija) Erasmus koordinatorė prof. Vicky Luzon.
Vizito tikslas – aptarti naujos bendradarbiavimo sutarties dėl studentų ir dėstytojų
mainų pagal Erasmus programą pasirašymo galimybes.
30 d. vyko Mykolo Romerio universiteto rektorato ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos, dalyvaujant Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, bendras posėdis tema:
„Jaunimo verslumo ugdymo problemos Lietuvoje“.
Mykolo Romerio universitetas, atstovaujamas rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio, ir Palermo universitetas, atstovaujamas rektoriaus prof. Giuseppe‘o Silvestri, pasirašė
bendradarbiavimo sutartį. Universitetai susitarė bendradarbiauti vykdant mokslinius
tyrimus, akademinio ir mokslininkų mobilumo projektus, jungtines studijų programas
ir kitas veiklas. Sutartyje taip pat numatytos priemonės šioms veikloms įgyvendinti.
Jos padės realizuoti abiejų universitetų iniciatyvas.
Lapkritis
3–4 d. vyko tarptautinis debatų turnyras „Vilnius Open 2007“. Tai jau šeštasis kasmetinis
turnyras, kurį organizuoja Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas.
5–8 d. dėstytojas iš Savojos universiteto (Prancūzija) Vincentas Forray skaitė paskaitas
prancūzų kalba „Vartotojų teisių gynimas teisme“ ir „Informacijos pateikimas vartotojui“ pagal jungtinį frankofonišką modulį „Vartotojų teisių gynimas Europos Sąjungoje“.
7 d. Estetinio ugdymo centras ir šokių studija „Bolero“ surengė šokių vakarą „Šok su manimi“, kuriame dalyvavo Lietuvos šokių dešimtuko lyderiai.
8 d. Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinė grupė ELSA Lietuva
kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos biokuro gamintojų ir
tiekėjų asociacija surengė tarptautinę konferenciją „Biokuro ateitis Lietuvoje: problemos ir galimybės”.
13 d. Varšuvos aukštosios ekonomikos mokyklos dėstytoja prof. habil. dr. Mariana
Strzyźewska-Kamińska Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentams skaitė
16 val. paskaitų ciklą.
13 d. vyko Didysis Vilniaus studentų frankofonų vakaras. Jis sulaukė didžiulio studentų
susidomėjimo. Jame dalyvavo apie 90 lietuvių ir prancūzų studentų iš Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto ir Dailės
akademijos.
15 d. vyko Johnny Munkhammar naujausios knygos „Reformų gidas“ pristatymas.
16 d. Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedroje svečiavosi
Niujorko universiteto filialo Prahoje studentų delegacija, vadovaujama doc. Ivo
Slosaržik.
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Gruodis
5 d. vyko renginys „Čekų kalėdinė kultūra“. Jį organizavo Čekijos Respublikos studentai,
studijuojantys Mykolo Romerio universitete pagal Erasmus programą, Vidurio ir Rytų
Europos studijų centras bei Lietuvos ir Čekijos draugija.
6 d. vyko šokių vakaras, kuriame dalyvavo studijos „Bolero“ pradedančiųjų šokėjų grupė ir
VRM Kultūros ir sporto rūmų šokių studijos „Risoluto“ jaunimo šokių grupė.
5 d. vyko renginys „Tarptautinė savanorystė“, skirtas Savanorystės socialiniame darbe pasaulinei dienai.
6 d. pasirašyta Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro bendradarbiavimo sutartis.
7 d. Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedra surengė seminarą „Supervizijos
taikymas socialinio darbo studentų mokomojoje praktikoje“.
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15–16 d. Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Muitinės veiklos katedra surengė tarptautinę konferenciją „Verslo ir viešojo administravimo problemos bei perspektyvos“.
22–23 d. vyko mokslinė-praktinė konferencija „Vaiko dalyvavimas priimant sprendimus“.
14 d. Mykolo Romerio universiteto bibliotekos Profesorių skaitykloje atidaryta UAB „Humanitas“ naujausių užsienio leidyklų knygų paroda. Pristatytos naujausios psichologijos, sociologijos, vadybos, ekonomikos, politikos, teisės, Europos Sąjungos tematikos
knygos.
17 d. svečiavosi Ekonomikos universiteto Prahoje (Čekijos Respublika) Ekonomikos ir
viešojo administravimo fakulteto dekanas doc. Inž. Jiri Schwarzas. Pasirašyta fakultetų bendradarbiavimo sutartis dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo gerinant studijų kokybę ir vykdant mokslinius tyrimus.
17 d. Jaunojo finansininko akademija, įgyvendindama pilietinės lyderystės ugdymo projektą, kvietė jaunimą į paskaitą „Kelias į finansinę laisvę“.
20 d. Rektorato nariai susitiko su Universiteto studentais.
22 d. Mykolo Romerio universitete vyko seminaras-simpoziumas tema „Sveikata ir fizinis
aktyvumas“.
23–25 d. Mykolo Romerio universiteto mišrus choras dalyvavo Šiauliuose vykusiame tradiciniame aukštųjų mokyklų chorų festivalyje, skirtame tarptautinei studentų dienai.
27–28 d. vyko Mykolo Romerio universiteto, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir Liucernos universiteto Teisės mokyklos (Šveicarija) organizuotas seminaras „Saviraiškos
laisvė prieš teisę į privatumą: lyginamieji aspektai“.
27-29 d. vyko Europos studentų asociacijos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Europos
šalių nacionalinių studentų sąjungų vadovai, Europos studentų asociacijos tarybos
nariai, svečiai iš Europos Tarybos, Europos Komisijos, Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerijos, šalies studentų sąjungų bei universitetų studentų atstovybių vadovai. Posėdžio tema – „Lyčių lygybės problemos“.
28 d. lankėsi Vengrijos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje J.
E. Péter Noszkó-Horvath.
29 d. vyko liaudiška vakaronė „Dainuokime ir šokime kartu“. Ją surengė EUC folklorinis
ansamblis.
29 d. vyko Mykolo Romerio universiteto ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos surengtas forumas „Saviraiškos laisvė internete: komunikacija, teisė, etika“.
29–gruodžio 1 d. tęstos rudens semestro studijų modulio „Šveicarijos, tarptautinė, Europos
ir lyginamoji teisė“ paskaitos anglų kalba. Šis studijų modulis yra sėkmingo Mykolo
Romerio universiteto ir Liucernos universiteto Teisės fakulteto bendradarbiavimo rezultatas. Jį remia Šveicarijos Geberto Riufo fondas.
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4–9 d. Universitete lankėsi Azerbaidžano Ganjos nacionalinio universiteto delegacija, vadovaujama prorektoriaus prof. Nadiro Ibadovo. Vizito tikslas – susipažinti su Mykolo
Romerio universitetu ir pasisemti patirties apie Bolonijos proceso įgyvendinimą Lietuvos aukštajame moksle.
10–13 d. ELSA MRU, bendradarbiaudama su Jungtinių tautų organizacija UNICEF, surengė kalėdinę akciją ir kuria pakvietė studentus, dėstytojus bei svečius pasidalyti savo
gerumu, įžiebti viltį skurstančių vaikų širdyse.
11 d. vyko kamerinio ansamblio „Vilniaus arsenalas“ koncertas (iš ciklo „Didžiosios muzikos keliais”).
11 d. vyko viešoji diskusija tema „Gyvūnų apsaugos problemos Lietuvoje“. Ją surengė
Studentų mokslinės draugijos Bioteisės sekcija.
12 d. įvyko prasminga diskusija „Švietimo politika. Visuomenė ir universitetas“. Lietuvos
savivaldybių švietimo skyrių vedėjai sukviesti padiskutuoti su mokslininkais, kas šiuo
metu aktualiausia moksleiviams, studentams ir pedagogams.
12 d. Mykolo Romerio universitete vyko knygos „XII lentelių įstatymai ir jų komentaras“
pristatymas.
12–13 d. Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA) renginys,,Teisininko sėkmės receptas“ iš seminarų ciklo,,Teisininkas ir praktika“.
12 d. lankėsi Nacionalinio transplantacijos biuro direktorė Asta Kubilienė ir Nacionalinio transplantacijos biuro darbuotojai. Susitikimo su akademine bendruomene metu
svarstytos organų transplantacijos problemos, tarp jų – pastaruoju metu aktualiausia
– donorų kortelių išdavimo tvarkos liberalizavimas. 20 Mykolo Romerio universiteto
akademinės bendruomenės narių savo parašu išreiškė sutikimą tapti organų donorais.
13 d. lankėsi Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Lietuvos parlamentų administracijos atstovai. Vizito tikslas – pasidalyti Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą patirtimi, susipažinti su Lietuvos aukštojo mokslo sistema.
19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose pagerbti aktyvūs Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, tarp jų – Teisės fakulteto tarptautinės teisės programos, dėstomos
anglų k., magistrantūros dieninių valstybės finansuojamų studijų I kurso studentas
Rytis Valūnas, laimėjęs II vietą Tarptautinio Teisingumo Teismo inscenizacijos regioniniame Baltijos Lawin taurės turnyre (2007 m. kovo 7–10 d., Vilnius).
20 d. lankėsi Kazachstano Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. ponas Tleukhanas Kabdrakhmanovas. Atidaryta fotografijų paroda, skirta Kazachstano
Respublikos Nepriklausomybės dienai.

110

M YK O LO RO M ER IO U N I V ER SI TE TO R EK TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
STRUKTŪRA
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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TARYBA

Skirti Senato:
Alvydas Pumputis, Mykolo Romerio universiteto rektorius
Justinas Sigitas Pečkaitis, Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius
Vidmantas Egidijus Kurapka, Mykolo Romerio universiteto mokslo prorektorius
Saulius Urbonavičius, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentas
Juozas Žilys, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros
profesorius
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Skirti bendru susitarimu:
Dangutė Ambrasienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėja
Rimvydas Jasinavičius, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų-darbdavių konfederacijos
prezidentas
Raimondas Kurlianskis, Kauno ,,MG BALTIC“ viceprezidentas
Egidijus Kūris, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas (tarybos pirmi
ninkas)
Virgilijus Valančius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas
Skirti ministro:
Algirdas Astrauskas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sekretorius
Vytautas Bubnys, ,,NORD/LB Lietuva“ valdybos pirmininko pavaduotojas
Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos Generalinis sekretorius, monsinjoras
Rimantas Kairelis, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valsty
bės sekretorius
Algimantas Rimkūnas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius
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Mykolo Romerio universiteto
senatas

Senato pirmininkas
Prof. dr. Vytautas Pakalniškis – Civilinės ir komercinės teisės katedros vedėjas
Senato pirmininko pavaduotojas
Prof. habil. dr. Stasys Puškorius – Valdymo teorijos katedros vedėjas
Senato sekretorius
Doc. dr. Antanas Keras – Informatikos ir statistikos katedros docentas
Senato nariai:
Doc. dr. Petras Ancelis – Baudžiamojo proceso katedros docentas
Prof. dr. Arūnas Augustinaitis – Informatikos ir statistikos katedros profesorius
Doc. Dr. Rima Ažubalytė – Baudžiamojo proceso katedros vedėja
Prof. dr. Genovaitė Babachinaitė – Kriminologijos katedros vedėja
Vytautas Birmontas – Studentų atstovybės prezidentas
Monika Bukelskytė – studentė
Prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė – Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėja
Prof. dr. Gediminas Davulis – Ekonomikos katedros profesorius
Prof. dr. Leta Dromantienė – Socialinės politikos fakulteto dekanė
Prof. dr. Egidijus Jarašiūnas – Teisės fakulteto dekanas
Dmitrijus Jaruševičius – studentas
Prof. habil.dr. Viktoras Justickis – Psichologijos katedros profesorius
Prof. dr. Saulius Katuoka – Tarptautinės teisės katedros vedėjas
Prof. habil. dr. Adolfas Kaziliūnas – Valdymo teorijos katedros profesorius
Prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka – mokslo prorektorius
Prof. habil.dr. Bronislovas Kuzmickas – Filosofijos katedros vedėjas
Prof. habil. dr. Juozas Lakis – Valdymo teorijos katedros docentas
Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis – Teisės istorijos katedros vedėjas
Prof. dr. Hendryk Malevski – Kriminalistikos katedros vedėjas
Prof. dr. Kęstutis Masiulis – Viešojo administravimo katedros vedėjas
Prof. dr. Kazys Meilius – Civilinio proceso katedros profesorius
Prof. habil.dr. Vygandas Kazimieras Paulikas – Strateginio valdymo ir politikos fakulteto
dekanas
Doc. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius – Teismo medicinos instituto direktorius
Prof. dr. Justinas Sigitas Pečkaitis – studijų prorektorius
Vytenis Peseckas – studentas
Doc. dr. Birutė Pranevičienė – Teisės katedros vedėja
Prof. dr. Alvydas Pumputis – Universiteto rektorius
Prof. dr. Alvydas Šakočius – Administracinės teisės ir proceso katedros profesorius
Prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila – Teisės filosofijos katedros vedėjas
Prof. dr. Juozas Žilys – Konstitucinės teisės katedros profesorius
Prof. dr. Rita Žukauskienė – Psichologijos katedros profesorė
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Senatas yra aukščiausioji akademinės savivaldos institucija. Šiuo metu Senate yra 34 nariai. 24 Senato nariai yra profesoriai arba habilituoti daktarai, einantys profesoriaus pareigas. Į
Senatą išrinkti 4 studentų atstovai, deleguoti studentų atstovybės.

Mykolo Romerio universiteto
rektoratas
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Rektorius prof. Alvydas Pumputis
Universiteto sekretorius doc. Gintaras Aleknonis
Studentų atstovybės prezidentas Vytautas Birmontas
Infrastruktūros prorektorius Vladas Brakauskas
Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė
Viešojo saugumo fakulteto dekanas doc. Saulius Greičius
Teisės fakulteto dekanas prof. Egidijus Jarašiūnas
Mokslo prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas prof. Vygandas Kazimieras Paulikas
Teismo medicinos instituto direktorius doc. Alvydas Rimantas Pauliukevičius
Studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis
Ekonomikos fakulteto dekanė prof. Vitalija Rudzkienė
Viešojo administravimo fakulteto dekanas dr. Tadas Sudnickas
Plėtros prorektorius doc. Rimantas Vaitkus
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Mykolas Romeris University in 2007

Having successfully established itself as one of the most important study and research
centers of social science in Lithuanian higher education, Mykolas Romeris University made an
important step into the international arena. Last November, in Malaysia, over 500 hundred university representatives decided to hold the International Universities Association’s Global Higher
Education Forum, in 2010, at Mykolas Romeris University. The University community accepted
this pleasant news not only as an acknowledgement of its activities but also as an opportunity to
reach its strategic goal which is international recognition.
In 2007, the University community was honoured by the visit of one the world leaders
in higher education. The Senate awarded the title of Honorary Member of Mykolas Romeris
University to Ms. Eva Egron-Polak, Secretary General of the International Association of Universities, for her significant contribution to fostering the internationalization of higher education
worldwide, strengthening university cooperation, and supporting Mykolas Romeris University’s
integration into the area of cross border education.
The annual prof. Mykolas Romeris’ award was presented to Jonas Boruta SJ, the bishop
of Telsiai, for the fostering of common human values. Jonas Boruta was an active propagator of
human and civic rights in soviet times. Also a long time editor of the Chronicles of the Lithuanian
Catholic Church, he took an active part in Lithuanian Independence Restoration Movement.
A new University building of more than 10 thousand square meters was opened in September 2007, marking an important stage in the development of the University’s infrastructure.
Twenty lecture rooms with computerized lecturer‘s work places, big amphitheater hall, modern
equipped library with open book funds, conference hall with high quality equipment, meeting
rooms, sport halls, room for professors, administration offices, cafeteria; all are located in the
new building, which improves the conditions of studies and research, creating a comfortable
atmosphere for education. The design of the building was made almost 10 years ago, but the constructions began in 2000, where the newest construction and information technologies were used,
amounting to 30 million litas of value.
On October 1, 2007, there were 18,413 students enrolled at the University, almost 2000
students more than in 2006, which makes it third largest university in Lithuania according the
number of students. Sixty-four study programmes are run at the University: 10 Bachelor degree
programmes, 1 non-university study programme, 35 Master degree study programmes, and 18
Master degree specializations. Graduates receive bachelor degrees in economics, psychology,
social work, law, public administration, master degrees in educology, psychology, economics,
psychology, social work, sociology, law, public administration.
Fourteen new study programmes were introduced: e-Business Administration, Business
Informatics, Educology of Entrepreneurship, European Neighbourhood Policy, Research Management, Strategic Organizational Management, Management of Programmes and Projects,
Transportation Law, Administration of International Tourism. Seven new study programmes were
prepared: Business Economics, International Trade, Finance Management, Public Procurement,
Comparative Social Politics and Welfare, Public Policy, Public Health Politics and Management.
The Lifelong Learning Study Centre organizes professional qualification improvement
courses which are usually ordered by private or public institutions according their need. Distance
learning studies are also developed at the University. The Bachelor degree programme in Law
and Management was adapted to distance learning. Two mini-conference halls were equipped for
lecture broadcasting on internet and video conferencing.

115

M YK O LO RO M ER IO U N I V ER SI TE TO R EK TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

Summary

M YK O LO RO M ER IO U N I V ER SI TE TO R EK TO RI A U S A T A S K A I T A 2 0 0 7

According to data from the Association of Lithuanian Higher Education Institutions, which
organizes student admission to the universities, Mykolas Romeris University ranks fourth among
the most popular universities, based on the progamme choice taken by applicants. The University
ranks first in the number of applications-per-student-place, which is 16.63 applications per place.
The increasing popularity of social science among the applicants, which amounts to 62.12% in
2007 (59.95% in 2006), influences the rankings of the University. Public Administration, Law
and Management study programmes attracted the interest of prospective students the most, as did
Financial Economy for the second consecutive year. Competition for the Law study programme
and the Police Activities non-university study programme decreases every year.
In 2007, 3493 diplomas were awarded to the students: 1821 Bachelor degree diplomas,
1672 Master degree diplomas. Graduates of the University successfully find employment. Research carried out by the Career Centre shows that 98 % of the graduates were employed.
Globalization and Bologna process influence the dynamic implementation of internationalization at the University. They encompass major areas of University activities, studies, research,
and management.
Until 2007, University had 43 bilateral agreements. New bilateral cooperation agreements
were signed with Warsaw School of Economics (Poland), Andrzej Frycz Modrzewski Krakow
University College (Poland), University of Zagreb (Croatia), University of Palermo (Italy), Latvian Academy of Science, Kazakh National Pedagogical University named after Abay (Kazakhstan) Ewha Womens University (South Korea), AJOU University (South Korea). Last year, the
University joined the European Universities Public Relations and Information Officers International Association.
Implementation of Erasmus programme, a branch of a broader Lifelong Learning programme, is one of the most important aspects of the internationalization. The University received the
Erasmus Charter for 2007-2013, which enables it to participate in a number of Lifelong Learning
programmes. Over 1 million litas was granted from the national budget, as well as equal amount
from the EU Commission, for the implementation of Erasmus programme. The number of bilateral Erasmus agreements increased by 25%, up to 144. Outgoing University students’ mobility
increased by 14% in the academic year 2007-2008 (181 outgoing students in 2006-2007, 206
outgoing students in 2007-2008). Mykolas Romeris University ranks third among Lithuanian
universities in the number of outgoing students. Staff mobility also improved and increased by
18% in 2007. Lecturers of the Faculty of Law and Faculty of Social Policy are the most active in
staff mobility.
It should to be noted that joint study programmes have become a priority in University’s
international activities. Joint study programmes offer better European job opportunities for graduates and are a means of integration into the area of international studies.
Research is performed in different trends of the social science. The following are the major
research areas of the University for 2007-2011: Strengthening of Lithuanian Economic Competitiveness, Entrepreneurship and Social Cohesions (supervisor prof. V.Rudzkienė), Multilevel
Governance (supervisors prof. habil dr. S.Puškorius, assoc. Prof. I.Lazdinis), Development of
Human Resources: Challenges for Social Policy (supervisor prof. L. Dromantienė), Rule of Law
and Social Cohesion in the Twenty-First Century (supervisor prof.habil.dr. A. Vaišvila), Effective
Public Administration (supervisor prof. Kęstutis Masiulis). These topics are important not only
for Lithuanian society but are relevant in a broader world context. Research results are integrated
into the study process at Mykolas Romeris University.
Mykolas Romeris University is a leader in social science research in Lithuania; although,
the University admits that the national evaluation system of research activities is not flawless and
thus does not give a clear view of the general research situation in the country.
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In 2007, 38 students were admitted to doctoral studies. The number of doctoral students increased but national restrictions on student numbers do not support the development of scientific
potential in the country. In 2007, the first doctoral students defended their thesis in the Management and Administration branch of research. Unfortunately, new doctoral degree study programmes were not registered last year.
The Publishing Centre of the University has produced a substantial number of publications,
5 text books, 4 monographs, 18 volumes of scientific journals, 2 compilations of research work,
and 7 manuals. A new scientific journal “Intellectual Economy” was first published in 2007.
Scientific journals published at the University are published in the on-line research database EBSCO and at the electronic academic library of Lithuania eLABa.
In 2007, Mykolas Romeris University continued the implementation of 9 projects under the
European Structural Funds for 2004-2006, also projects under the 6th Framework programme.
The University successfully applied for Lithuanian State Science and Studies Foundation support.
Several applications were also submitted for the 7th Framework programme.
The University employs 1206 persons, 802 of these are academic staff and researchers and
404 are administrative staff. Since 2004, the number of full-time academic staff with academic
degrees increased at the University: in 2004 – 57% of full-time academic staff held an academic
degree, in 2006 – 61 % of full-time academic staff held an academic degree, and by 2007 - 63%
of full-time academic staff held academic degree. The average age of lecturers is 40, professors
– 57, associate professor – 47, assistants – 28.
The University’s development, growing academic staff, student numbers, and changing
living conditions in the society determine new requirements for the functioning of the University.
With a rising need for decentralization of the University, a new management model is being discussed to ensure an appropriate use of human and material resources.
In September 2007, the University library moved to the new building. A modern design, 3
spacious reading rooms for general publications, periodicals, EU related literature, group work
and a lending department have improved the quality of library services. The number of publications stored in the library was 217,800. The number of publications stored in the open funds has
also increased by 70% due to an installed radio-frequency identification system. The library subscribes to 273 journals and 29 databases. Access for disabled persons was substantially improved
by introducing lifts and adapted work places. Readers with vision handicaps can use a powerful
electronic magnifier; colours in the monitor can also be adapted according to a person’s needs in
order not to tire the eyes.
Sportsmen represented University successfully in 2007. Sambo wrestlers won 1st prize in
the competition of female and male teams in the championship for higher education institutions.
In the XXIII SELL games, University’s team was 7th among 57 teams, and its sportsmen received
12 awards.
The University develops and improves its social policy to insure the care for every member
of the community, his/her work conditions and support in difficult periods of life.
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