
mykolo romerio  
universitetas 
2010 m.

VE

RI

TIATAS

IVS

TI
VE

RI

TIATAS

IVS

TI

vilnius, 2011





3turinys

turinys

Pratarmė   /    5

mykolo romerio universitetas 2010 m. | santrauka   /   9         

DarBai ir laimĖJimai

tarybos veikla    /   15

senato ir rektorato veikla    /   19

universiteto vadyba    /   21

studijos    /   43

mokslinė veikla ir doktorantūra    /   83

universitetas tarptautinėje erdvėje    /   93

Projektų valdymas    /   99

komunikacija ir rinkodara    /   105

iŠtekliai ir GalimyBĖs

Biblioteka    /   109

informacinių technologijų plėtra    /   119

kultūra ir estetinis ugdymas    /   125

kūno kultūra ir sportas    /   129

socialinės paslaugos    /   133

Ūkio veikla ir finansai    /   137

svarbiausi universiteto įvykiai 2010 m.    /   143

mykolas romeris university 2010 | summary    /   147





5Pratarmė

Pratarmė

Mykolo Romerio universitetas – šiuolaikiškas, veržlus, užimantis deramą vietą Euro-
pos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvėje. Tai antrasis pagal dydį Lietuvos universitetas, kurio 
misija –  mokslinti jaunimą, kaupti ir puoselėti intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, kurie 
geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą – mokslo, kultūros ir technologijų – pa-
žangą, keičiančią visuomenę. To pasiekti įmanoma suvokiant, jog tik konkurencinė aplinka 
kuria kokybę ir universitetai yra lygiaverčiai rinkos dalyviai. 

2010 m. Mykolo Romerio universitetui tapo ryškių pokyčių metais. Nuo metų pradžios 
Universitetas persitvarkė pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą ir tapo viešąja įstaiga. 
Buvo išrinkti nauji valdymo organai, pertvarkyta Universiteto vadyba ir struktūra, kuri suda-
ro prielaidas įgyvendinti strateginius Universiteto tikslus, gerinti studijų kokybę. Optimizuo-
tas Universiteto valdymas, efektyviau naudojami ištekliai. Savaitraščio „Veidas“ 2010 m. 
Lietuvos universitetų reitinge Mykolo Romerio universitetui skirta 3-ioji vieta.

Pasaulyje vyksta globalizacijos procesai, nuolat didėja inovacijomis pagrįstos ekono-
mikos ir žinių visuomenės reikšmė. Aukštosioms mokykloms valstybių gyvenime šiomis sąly-
gomis teko naujas vaidmuo, kuris nesulyginamas su tuo vaidmeniu ir tais uždaviniais, kurie 
aukštajam mokslui buvo keliami prieš dvidešimt ar net prieš dešimt metų. Šis pasikeitimas 
lėmė didžiulius pokyčius ir pačiame aukštajame moksle, jo vadyboje. Laisvosios rinkos ele-
mentai universitetų veikloje, studentų skaičiaus augimas, vadybos naujovės – tai yra tik ke-
letas iš tų naujų reiškinių, kurie jau tapo neatskiriama universitetų veiklos visame pasaulyje 
dalimi. Naujas reiškinys – universitetų pasauliniai tinklai, jie kuriasi Indijoje, Kinijoje ir kitose 
valstybėse ir jungia 1,5–3 mln. studentų. Šie tinklai telkia didelį kapitalą ir sparčiai plečia 
savo įtaką.

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 pagrįs-
tas intelektu. Aukštojo mokslo plėtra, studentų skaičiaus didėjimas reiškia ir gamybos, vals-
tybės konkurencingumo didėjimą. Todėl kalbama iš esmės ne apie universitetus, o apie vals-
tybės strategiją, kuri pagrįsta universitetų kaip žinių, intelekto ir kultūros, tautos tapatumo, 
tradicijų, gėrio pradų puoselėtojų modeliais. 

Mūsų valstybėje universitetams tenka ypatingas vaidmuo – ne tik mokslinti jaunimą, 
didinti šalies intelektinius gebėjimus ir mažinti socialinę įtampą. Universitetai puoselėja tau-
tinio tapatumo ir pilietiškumo pradus, ugdo ir stiprina šalies kultūrą plačiąja prasme. 

Norėdami išlikti konkurencingi, privalome sekti naujausiomis pasaulio aukštojo moks-
lo tendencijomis. Daugumoje pasaulio šalių didėja studijų prieinamumas, sparčiai auga stu-
dentų skaičius. Universitetų durys atsiveria vis platesniems gyventojų sluoksniams, taip pat 



6 mykolo romerio universitetas  2010

ir tiems, kurių šeimoje ar giminėje iki šiol niekada nebuvo asmenų, turinčių aukštąjį išsilavini-
mą. Aukštasis išsilavinimas suprantamas kaip kiekvieno sugebančio studijuoti žmogaus tei-
sė, o ne privilegija. Jis žmogui sudaro sąlygas visavertiškai naudotis žinių visuomenės teikia-
momis galimybėmis, atskleisti jo kūrybines galias. Kita vertus, žinių ekonomikos sąlygomis 
žinios tampa esminiu ekonominės ir socialinės pažangos veiksniu.

Sparčiai besikeičianti pasaulio padėtis paneigia pasigirstančias abejones, ar Lietuvoje 
nėra pernelyg daug aukštųjų mokyklų, ar ne pernelyg daug parengiama studentų. Šiuo metu 
Lietuvoje yra tik 560 tūkst. žmonių, turinčių universitetinį išsilavinimą, arba  16 proc. visų 
gyventojų. Tai labai žemas lygis. Be to, nemaža dalis šių žmonių yra pensinio amžiaus, dalies 
jų žinios ir gebėjimai yra moraliai pasenę, nemažai baigusiųjų universitetus yra emigravę. 
Universitetinį išsilavinimą turi apie 30 proc. Skandinavijos šalių gyventojų, Japonijos ir kai 
kurių kitų valstybių – gerokai per 40 proc. Pastaruoju metu pasaulyje vis garsiau keliama 
visuotinio aukštojo mokslo idėja. Lietuvoje pastaruoju metu aukštojo mokslo prieinamumas 
pagerėjo ir studentų skaičius 10 tūkst. gyventojų susilygino su Prancūzijos, Suomijos, Švedi-
jos, JAV. Tik taip Lietuva gali pašalinti atsilikimą. Tokį tempą reikėtų išlaikyti.

Kiekvienos šalies lygį parodo paslaugų sektoriaus išplėtojimas ir ta BVP dalis, kuri su-
kuriama šioje srityje. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų sektoriuje sukuriama 70–75 proc. BVP, 
o Lietuvoje šis rodiklis siekia 63 proc. BVP. Tai finansinės, teisinės, ekonominės, vadybinės 
ir kitos paslaugos. Šių paslaugų sėkmė iš esmės remiasi socialiniais mokslais. Tobulėjant vi-
suomenei atitinkamai auga šio sektoriaus svarba. Kartu didėja ir socialinių mokslų reikšmė. 
Mūsų valstybė daug nesėkmių patyrė dėl prastos vadybos, o vadybos tobulinimas tiesiogiai 
priklauso nuo pažangos socialiniuose moksluose.

Silpnėja arba išnyksta nacionalinės, regioninės mokslo ir studijų ribos. Universitetai 
tampa pasaulio mokslo ir studijų sektoriaus dalimi. Tai reiškia kartu ir augančią tarptautinę 
universitetų konkurenciją, ir, kita vertus, vis aiškesnes bendradarbiavimo tendencijas, tarp-
tautinių universitetų tinklų kūrimą. Lietuvos universitetai turi atsiliepti į šiuos iššūkius. Uni-
versitetų vadyba ir studijų vadyba turi būti nuolat tobulinama, o valstybė turi remti aukštojo 
mokslo mobilumą ir veržlumą, siekiant aukštesnio – pasaulinio lygio. Šis nuolatinis siekis yra 
mūsų išlikimo garantas, o ne vidinė konkurencija tarp šalies universitetų, provincialus kalbė-
jimas apie nacionalinius, regioninius universitetus, reiškiantis tik viena – siekį išlikti uždaroje, 
nepajudinamoje būsenoje. Šiandien kaip niekad svarbu, kad Lietuvos universitetai ne konku-
ruotų, o vienytųsi ir bendradarbiautų, kartu jungtųsi į tinklus. Nėra universiteto, kuris galėtų 
išlikti vienas, nebūdamas pasaulinio tinklo narys. Mykolo Romerio universitetas yra daugelio 
tarptautinių Europos ir pasaulio aukštojo mokslo organizacijų ir tinklų narys, bendrauja su 
daugybe Vakarų universitetų, turi per 300 partnerių Europoje ir visame pasaulyje. 

Tarp Universiteto strateginių prioritetų – tarptautinių jungtinių studijų programų ir 
naujų, pagal rinkos poreikius sumodeliuotų, nacionalinių studijų programų kūrimas, nuotoli-
nių studijų plėtra, įsitvirtinimas tęstinių studijų rinkoje, mokslingumo didinimas.

Vienas iš svarbių Universiteto tikslų – jungtinių studijų programų kūrimas, t. y. siekia-
ma, kad didžioji dalis, o ateityje gal ir visi studentai gautų kartu Mykolo Romerio universiteto 
ir dar dviejų trijų pasaulio universiteto diplomus. Tai gerokai padidintų absolvento galimybes 
darbo rinkoje, o glaudi universitetų partnerystė keltų studijų kokybę. Profesoriai,docentai, 
įtraukti  į tokias programas, tobulina savo gebėjimus, kad būtų patrauklūs ne tik savo, bet 
ir Vakarų universitetų studentams. Jungtinės studijų programos mobilizuoja finansinius bei 
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intelekto išteklius ir leidžia per trumpesnį laiką pasiekti geresnių rezultatų. Planuojame, kad 
ateityje visos magistrantūros programos bus jungtinės, ir aktyviai dirbame ta linkme.

Esame tarptautiškai orientuotas universitetas. Visam Lietuvos aukštajam mokslui 
reikšmingas įvykis – 2010 m. birželio mėnesį Mykolo Romerio universitete surengtas Pasau-
lio universitetų asociacijos kongresas. Jame dalyvavo daugiau nei 500 universitetų atstovų 
iš viso pasaulio. Kongresas suteikė unikalią galimybę pristatyti pasauliui mūsų Universitetą ir 
mūsų šalies aukštąjį mokslą, atvėrė daugelį durų į pasaulio mokslo erdvę, sudarė galimybes 
išplėsti tarptautinį bendradarbiavimą studentų naudai. Kongreso  sėkmė pranoko lūkesčius: 
rasta daug naujų partnerių, sudaryta naujų sutarčių, pradėtos rengti naujos jungtinės stu-
dijų programos, suaktyvėjo studentų mainai. Mykolo Romerio universitetas tapo žinomas 
pasaulyje.
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Santrauka

2010 m. Mykolo Romerio universitetui buvo struktūrinių ir vadybinių pokyčių metai. 
Universitetas tapo pirmuoju Lietuvos universitetu, pagal Mokslo ir studijų įstatymą pakei-
tusiu statusą ir nuo 2010 m. pradžios tapusiu viešąja įstaiga. Atlikus pertvarką, Universitetas 
suformavo strateginius tikslus: kurti naujas patrauklias nacionalines bei jungtines studijų 
programas, įsitvirtinti tęstinių studijų rinkoje, plėsti elektronines studijas bei mokslo veiklą.

Reikšmingiausias 2010 m. įvykis Universitete buvo Pasaulio universitetų asociaci-
jos (PUA) kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos amžiuje:  iššūkis 
disciplinoms“ („Ethics and Values in  Higher Education in the Era of Globalisation: What 
Role for the Disciplines?“). Kongresą globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. PUA yra UNESCO įkurta ir globojama aukštojo mokslo institucijų organizacija, 
jungianti progresyviausius pasaulio universitetus ir aukštojo mokslo institucijas bei orga-
nizacijas iš 150 valstybių ir daranti didžiausią įtaką aukštojo mokslo politikai. Kongrese 
dalyvavo per 500 užsienio universitetų atstovų iš daugiau kaip 60 šalių. Pranešimus skaitė 
pripažinti pasaulio ir Europos  aukštojo mokslo lyderiai. Kongresas suteikė galimybę pri-
statyti pasauliui Universitetą ir šalies aukštąjį mokslą, užmegzti akademinius ir mokslinius 
ryšius. Kongreso metu ir šio kongreso užmegztų kontaktų dėka 2010 m. pasirašyta daugiau 
kaip 30 naujų bendradarbiavimo sutarčių su Europos, Afrikos, Azijos ir Šiaurės ir Pietų 
Amerikos universitetais, kurios suteikė teisinį pagrindą kurti naujas jungtines studijų pro-
gramas, vykdyti jungtinius mokslinius tyrimus bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti 
ES ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose ir programose bei globa-
lios studijų ir mokslo erdvės kūrimo procese.

Universitetas pirmasis iš Lietuvos universitetų pagal naująjį Mokslo ir studijų įstaty-
mą pakeitė statusą ir nuo 2010 m. pradžios tapo viešąja įstaiga. Mokslo ir studijų įstatymas 
bei naujasis Universiteto statutas nustatė naują Universiteto valdymo sistemą. Pagal anks-
čiau galiojusį Mykolo Romerio universiteto statutą Universiteto senatas buvo aukščiausioji 
akademinės savivaldos institucija, o Tarybai teko visuomeninės priežiūros ir globos insti-
tucijos vaidmuo. Naujajame statute numatyti trys Universiteto valdymo organai: Taryba, 
Senatas ir rektorius.

2009 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu pa-
skelbta Mykolo Romerio universiteto taryba. Tai buvo pirmasis toks valdymo organas Lie-
tuvos universitetuose, suformuotas pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą. Tarybos nariai 
aktyviai domėjosi Universiteto gyvenimu, vykdomų pertvarkų eiga. Tarybos nariams sukur-
ta virtuali darbo vieta, dėl nutarimų projektų Tarybos nariai  gali balsuoti elektroniniu paštu.
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Taryba apsvarstė ir patvirtino naująją Universiteto struktūrą, kuri sudarė prielaidas 
įgyvendinti strateginius Universiteto tikslus, gerinti studijų kokybę. Reikšmingų pasiūlymų 
keičiant Mykolo Romerio universiteto struktūrą bei kuriant pažangaus universiteto įvaizdį 
ir garsinant universitetą pasaulyje pateikė Universiteto tarybos narė Pasaulio universite-
tų asociacijos (PUA) generalinė sekretorė Eva Egron-Polak. Dešimtmečius vadovaudama 
PUA, Eva Egron-Polak įgijo didžiausią patirtį vienijant pasaulio universitetus, stiprinant 
jų visuomeninį vaidmenį, skleidžiant pažangią informaciją pasaulio universitetuose moks-
lo, studijų, universitetų valdymo internacionalizavimo klausimais. Evai Egron-Polak tapus 
Mykolo Romerio universiteto tarybos nare, ši patirtis panaudojama Universiteto veikloje. 
Vienas iš Evos Egron-Polak kuruojamų projektų „Lyderystė aukštojo mokslo reformoje“, 
įgyvendintas ir Mykolo Romerio universitete, padėjo kurti naują universiteto vadybos mo-
delį, gerinti studijų kokybę ir įtraukti visuomenės atstovus į Universiteto valdymą. 

Pasaulio universitetų asociacijos nariai universitetai aukštai vertina Evos Egron-Po-
lak indėlį į universitetų veiklos kokybės kėlimą, universitetų vadybos modernizavimą, jų 
socialinio vaidmens stiprinimą ir į globalios, humaniškos aukštojo mokslo erdvės kūrimą. 
Remiamas Evos Egron-Polak Mykolo Romerio universitetas turėjo galimybę 2010 m. bir-
želio 24–25 d. suorganizuoti reikšmingą ne tik regione, bet ir Europoje Pasaulio universite-
tų asociacijos tarptautinį kongresą tema „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos 
eroje: iššūkis disciplinoms“. Tai padėjo sustiprinti universiteto tarptautiškumą, peržiūrėti 
veiklos prioritetus ir iškelti naujus strateginius uždavinius.

2010 m. įkurtas Politikos ir vadybos fakultetas, jame – penkios katedros: Aplinkos 
politikos, Politikos mokslų, Strateginio valdymo, Vadybos ir Viešojo administravimo. 
Įkurtas Humanitarinių mokslų institutas. Tai – naujovė Universiteto veikloje, atverianti 
humanitarinių studijų perspektyvą. Iš viso pertvarkant ir reorganizuojant iki tol buvusias 
struktūras įsteigta 16 naujų katedrų.  Įsteigtas Sveikatos ir sporto centras.

Pertvarkant Universiteto administracijos vadybos struktūrą, įkurtas Akademinių rei-
kalų centras, Projektų rengimo centras, Kanceliarija, turinti Dokumentų skyrių, Juridinį 
skyrių ir Personalo skyrių, Komunikacijos ir rinkodaros centras, turintis Rinkodaros ir 
Tarptautinių ryšių skyrius. Akademinių reikalų centrui kuruoti perduotos ir tarptautinės 
studijos (jungtinės studijų programos, Erasmus ir kt. programos). Be to, integruotos na-
cionalinio ir tarptautinio lygmens viešųjų ryšių funkcijos. Tarybos sprendimu suformuota 
nauja bibliotekos struktūra: sujungti Centrinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto bibliotekų pada-
liniai, įsteigtas Informacijos išteklių formavimo skyrius, Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo 
skyrius (jame – Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė ir Informacijos paslaugų ir 
ugdymo grupė). 

Įgyvendinti pokyčiai leidžia Universitetui sėkmingai veikti konkurencinėje aplinko-
je, integruotis į globalią konkurencingą Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, jungtis 
į tarptautinius tinklus. Iš viso vykdant pertvarkymus darbuotojų (ne dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų) sumažėjo nuo 434 iki 393, todėl sutaupoma 9,0 proc. atlyginimui skirtų išlaidų, 
arba daugiau nei 1 mln. Lt per metus.  

2010 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, dalis tarp 
visų dėstytojų padidėjo nuo 66 iki 68 proc. Universitete sukurta darbo apmokėjimo sistema, 
orientuota į pasiektus rezultatus siekiant strateginių Universiteto tikslų. Universiteto admi-
nistracija nuolat kelia savo kvalifikaciją, perimdama geriausią pasaulio ir Europos praktiką 
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ir naujoves aukštojo mokslo srityje. Tam pasitarnauja platūs Mykolo Romerio universiteto 
ryšiai su tarptautinėmis universitetų organizacijomis bei tinklais, pasaulio universitetais. 
Nuolat dalyvaujama mokymuose, forumuose, susitikimuose, konferencijose, seminaruo-
se ir diskusijose, kuriuose susipažįstama su pažangia pasaulio aukštojo mokslo vadybos 
patirtimi. 2010 m. pagal studijų programų populiarumą Mykolo Romerio universitetas iš-
liko vienu Lietuvos universitetų lyderių. Prasidėjusio bendro studentų skaičiaus mažėji-
mo sąlygomis Universiteto studentų skaičius beveik nepakito. Universitetas tebėra antras 
šalyje pagal dydį. Šiais metais buvo įteikti pirmieji Lietuvoje jungtinės magistro studijų 
programos, vykdytos kartu su dviem užsienio universitetais, diplomai. Studijų kokybės 
vertinimo centre buvo akredituotos 7 naujos ir 9 jau vykdomos studijų programos, iš šių dvi 
– po  tarptautinės Sveikatos ir socialinių mokslų studijų programų akreditavimo agentūros  
(AHPGS) atlikto įvertinimo. Formuojant Universiteto plėtros 2010–2020 m. strategines 
nuostatas vyko intensyvios diskusijos dėl ateities studijų filosofijos, studijų lankstumo ir 
tinkamumo didinimo kelių. Reaguojant į pasikeitusį Universiteto teisinį statusą ir naujus 
aplinkos iššūkius pertvarkytas studijų koordinavimas, pradėta rengtis visos studijų siste-
mos ir jos vadybos atnaujinimui. Universiteto absolventų įsidarbinimo bei pajamų  rodi-
kliai yra labai aukšti.

Aukštosioms mokykloms valstybių gyvenime globalizacijos sąlygomis ir plėtojantis 
žinių ekonomikai teko naujas vaidmuo: žinios tampa esminiu ekonominės ir socialinės 
raidos veiksniu. Universitetai yra svarbiausi žinių ekonomikos skatintojai.  Daugumoje 
pasaulio valstybių, Europoje, taip pat ir Lietuvoje daugėja studentų. Įgytas aukštasis išsi-
lavinimas piliečiams sudaro sąlygas naudotis žinių visuomenės teikiamomis galimybėmis. 
Todėl aukštojo išsilavinimo įgijimas vis dažniau suprantamas kaip kiekvieno sugebančio 
studijuoti žmogaus teisė, o ne privilegija. Būtina išsaugoti ir puoselėti nacionalinę aukštojo 
mokslo sistemą globalizacijos ir didėjančios tarptautinės konkurencijos laikais, nes aukšto-
jo mokslo konkurencingumas yra svarbi prielaida valstybei išlaikant tapatybę, užtikrinant 
vystymosi perspektyvą. 

Mykolo Romerio universitetas siūlo studijų programas visų pirma socialinių moks-
lų srityje, o Universiteto absolventai daugiausia įsidarbina paslaugų sektoriuje. Būtent šis 
sektorius įgauna ypatingą reikšmę šiuolaikinėje ekonomikoje. Europos Komisijos duome-
nimis, 1958 m. paslaugų sektoriuje buvo užimta 37 proc. tuometinės Europos Bendrijos dir-
bančiųjų, o 2001 m. ši dalis pakilo iki 67 proc. Remiantis ES ir kitų šalių patirtimi, galima 
tvirtinti, jog vystantis Lietuvos ekonomikai paslaugų sektoriaus, kartu ir socialinių mokslų 
svarba turėtų didėti. Bendrosios šalies ūkio ir pasaulinio paslaugų sektoriaus vystymosi ten-
dencijos, taip pat ir Lietuvos darbo biržos duomenys leidžia daryti išvadas, kad Universiteto 
absolventų poreikis tik augs ir Universiteto absolventai neperpildys Lietuvos darbo rinkos. 
Universiteto absolventų bendras ir profesinio pasirengimo lygis sudaro prielaidas susirasti 
darbą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose. Labai gerais savo absolventų įsitvirtinimo Lie-
tuvos ir užsienio darbo rinkose rezultatais įrodęs savo veiklos naudingumą visuomenei, 
Universitetas galėtų būti naudingas Lietuvos ūkiui ir padėdamas perkvalifikuoti bedarbius, 
ir prisidėdamas keliant valstybinėje strategijoje numatytą mokymosi visą gyvenimą lygį. 

Universiteto strategija numato visas Universiteto studijų programas tarptautinti ir 
pertvarkyti į jungtines, įgyvendinamas kartu su užsienio partneriais. Tokios programos stu-
dentams suteiks papildomų galimybių studijuoti užsienio universitetuose, pasiekti papildo-
mų studijų rezultatų ir konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje. 2010 m. Mykolo Romerio 
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universitetas vykdė dvi jungtines studijų programas, pagal kurias studijavo 67 studentai. 
Socialinės politikos fakulteto Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės jungtinė magis-
trantūros studijų programa vykdoma kartu su Tamperės (Suomija) ir Linco Johano Keple-
rio (Austrija) universitetais. Jos absolventams 2010 m. pirmą kartą Lietuvoje įteikti trijų 
šalių universitetų rektorių pasirašyti magistro diplomai. Antrojoje, jau šeštuosius metus 
Universiteto Teisės fakulteto su Gento (Belgija) universitetu vykdomoje jungtinėje tarptau-
tinės teisės magistrantūros programoje šiemet studijuoja studentai iš 5 šalių. Šių programų 
absolventams įteikiami Universiteto diplomai, o jungtinis programos pobūdis įvardijamas 
diplomų priedėliuose.

Didėja užsienio šalių piliečių, norinčių siekti bakalauro ar magistro laipsnio, susido-
mėjimas Universitetu. 2010 m. Universitete studijavo 27 užsienio valstybių piliečiai.

Universitetas pirmasis Lietuvoje pradėjo stebėti ir analizuoti Universiteto absolventų 
įsidarbinimą ir karjeros procesą (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
pateikiamus nuasmenintus duomenis). Absolventų įsidarbinimo ir karjeros stebėsena yra 
Universiteto informacinės sistemos sudėtinė dalis. Parengtos priemonės leidžia stebėti, 
analizuoti absolvento darbovietę, darboviečių kaitą, gaunamas pajamas. Universiteto ab-
solventų įsidarbinimo bei pajamų  rodikliai yra labai aukšti. Universiteto bakalaurantūros 
absolventų įsidarbinamumas 2010 m. siekia beveik 94 proc. Universiteto magistrų įsidarbi-
nimo rodikliai yra dar geresni – siekė 99 proc.

Mykolo Romerio universitetas plėtoja socialinių ir humanitarinių, o pastaraisiais me-
tais ir fizinių bei biomedicinos mokslų fundamentinius ir taikomuosius inovatyvius tarp-
kryptinius ir tarpdalykinius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse 
mokslinių tyrimų programose ir projektuose, praktiškai pritaiko mokslo rezultatus ir viešai 
pristato juos visuomenei. 2010 m. išspausdinta per  1000 mokslo publikacijų (22 mono-
grafijos, 3 mokslo studijos, 9 vadovėliai, daugiau kaip 300 mokslo straipsnių tarptautiniu 
mastu pripažintuose mokslo leidiniuose, daugiau kaip 600 kitų mokslo publikacijų perio-
diniuose, vienkartiniuose ir tęstiniuose leidiniuose), beveik pusė visų publikacijų parengta 
užsienio kalba tarptautiniu mastu pripažintuose moksliniuose leidiniuose. Daug dėmesio 
skiriama e. leidybos plėtrai. Universitete leidžiami penki recenzuojami periodiniai mokslo 
leidiniai: „Jurisprudencija“, „Socialinis darbas“, „Viešoji politika ir administravimas“, „In-
telektinė ekonomika“, „Socialinių mokslų studijos“, kurie yra įtraukti į tarptautinės mokslo 
bendruomenės pripažintas duomenų bazes. Nuo 2010 m. mokslinių straipsnių archyvai yra 
prieinami per Universiteto svetainę. 2010 m. Universiteto mokslininkai, vykdydami moks-
linius tyrimus, bendradarbiavo su partneriais iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokie-
tijos, Italijos, Ispanijos, Šveicarijos, Švedijos, Suomijos, Rusijos, Kazachstano, Turkijos 
bei kitų užsienio valstybių. Dalyvauta tarptautinio „Dorich House“ tinklo veikloje, kartu su 
septyniais Europos universitetais iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispani-
jos, Turkijos ir Švedijos mūsų mokslininkai sėkmingai įsiliejo į tarptautinių tyrėjų konsor-
ciumų „Sveikata ir amžėjimas“, „Migracija“, „Ekologija ir tvari plėtra“ veiklą.

Universiteto rinkodaros ir komunikacijos funkcijoms įgyvendinti 2010 m. buvo 
įsteigtas Rinkodaros ir komunikacijos centras. Buvo pradėta keisti Universiteto ryšių su 
visuomene  (komunikacijos) kryptis – nuo vyravusios tradicinės užsakomosios žinias-
klaidos link ekspertinės ir atraktyviosios informacijos pateikimo tradiciniams žiniasklai-
dos kanalams ir novatoriškiausiems komunikacijos kanalams (pvz., socialiniams tinklams  
Facebook, Youtube ir kt). Parengti pirmieji  vaizdo reportažai apie Universitete vykstančius 
renginius. 
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Mykolo Romerio universiteto biblioteka – tai šiuolaikinis, moderniomis technologi-
jomis besiremiantis akademinės bendruomenės informacijos centras. 2010 m. bibliotekai 
buvo struktūrinių pokyčių metai: Universiteto tarybos nutarimu buvo patvirtinta nauja Bi-
bliotekos struktūra. Įrengta nauja 12 vietų skaitykla. 2010 m. Bibliotekoje apsilankė 665,2 
tūkst. lankytojų, išduota 779,1 tūkst. leidinių, duomenų bazėse buvo atlikta 659,4 tūkst. 
paieškų, atsisiųsta 154,4 tūkst. visateksčių dokumentų. Biblioteka pasipildė 11,3 tūkst. lei-
dinių, užprenumeruotos 8 naujos elektroninės duomenų bazės. Bibliotekos fondus papildė 
vertingos dovanotos knygos – disidento, žymaus visuomenės veikėjo Viktoro Petkaus as-
meninė biblioteka, Kinijos Liaudies Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje dovanota leidi-
nių kolekcija.

Visų studijų ir mokslo institucijos veiklos sričių kompiuterizavimas bei aprūpinimas 
šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis yra svarbi ir būtina šiuolaikinio modernaus 
universiteto veiklos prielaida. Todėl kiekvienais metais Universitete daug lėšų ir pastangų 
skiriama informacinėms technologijoms diegti, atnaujinti ir plėtoti. 2010 m. daugelyje Uni-
versiteto auditorijų buvo standartizuotos kompiuterizuotos dėstytojo darbo vietos, jose įdieg-
ta nauja programinė įranga, kai kuriose auditorijose įrengtos vaizdo konferencijų sistemos, 
atnaujinta kompiuterių tinklo paslaugų infrastruktūra, informacinė sistema STUDIJOS pa-
pildyta naujomis galimybėmis.

Universitete puoselėjamos meninės estetinės tradicijos, organizuojami įvairūs kultūri-
niai renginiai. 2010 m. Mykolo Romerio universiteto choras laimėjo Aukso diplomą Roberto 
Schumanno chorų konkurse Cvikau, Vokietijoje. Įsteigti trys nauji kolektyvai: styginių kvar-
tetas, folkloro ansamblis, šokių klubas „Salsa“. Bendruomenės nariai šiuo metu skatinami 
atskleisti meninius gebėjimus 11-oje skirtingų žanrų Universiteto meno kolektyvų. 2009 m. 
meno kolektyvų repeticijas lankė 162 studentai, 2010 m. – jau 300 studentų. 

Universitete propaguojamas fiziškai aktyvus gyvenimo būdas, formuojamas poreikis 
sportuoti. Studentų ir bendruomenės kūno kultūra yra orientuojama į sveikatinimo skati-
nimą. To siekiama per akademines pratybas, sporto treniruotes, mėgėjiškus turnyrus, sa-
varankišką darbą. Aukšto meistriškumo Universiteto studentai savo laimėjimais garsina 
Lietuvą visame pasaulyje. Apie 120 studentų kelia meistriškumą įvairių sporto šakų sekci-
jose, atstovauja Lietuvos bei Mykolo Romerio universiteto rinktinėms. 2010 m. buvo labai 
sėkmingi universiteto sportininkams. Merginų krepšinio komanda tapo Lietuvos studentų 
krepšinio lygos čempione trečius metus iš eilės. Vaikinų krepšinio rinktinė apdovanota šios 
lygos sidabro medaliais, o Universiteto futbolininkai pirmą kartą tapo Lietuvos studentų 
futbolo lygos čempionais. Mykolo Romerio universiteto merginų tinklinio komanda Lietu-
vos studentų tinklinio lygoje laimėjo bronzos medalius. Labai sėkmingai mūsų sportinin-
kai pasirodė XXVI SELL žaidynėse Tartu mieste. Lietuvos aukštųjų mokyklų komandų 
rikiuotėje mūsų universitetas užėmė 1-ąją vietą, o tarp visų 75 universitetų iš 14 valstybių 
užėmė 2-ąją komandinę vietą. Šauniai mūsų atletai atstovavo Lietuvai įvairiuose pasaulio 
sporto forumuose.

Universiteto bendruomenės nariams sudarytos galimybės stiprinti sveikatą bei fizinį 
pajėgumą, suteikiamos kultūrinės ir laisvalaikio paslaugos. Universitetas nuolat skiria pa-
ramą socialiai remtiniems studentams ir studentams, turintiems specialiųjų poreikių. Kie-
kvienais metais daliai studentų sumažinamas mokestis už studijas arba studentai nuo jo vi-
sai atleidžiami. Be to, sumažinamas mokestis arba atleidžiama nuo mokesčio už gyvenimą 
Studentų namuose.
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darbai  
ir laimėjimai

Tarybos veikla 

Mykolo Romerio universiteto taryba – pirmoji Taryba tarp Lietuvos universitetų, 
suformuota pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą.

Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybė į Tarybą delegavo Vytautą Vilį, 
atstovybės valdybos narį ir buvusį jos prezidentą. Universiteto dėstytojai ir mokslo dar-
buotojai į Tarybą išrinko savo atstovus – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Eko-
nomikos katedros vedėją doc. Algį Dobravolską ir Teisės fakulteto Konstitucinės teisės 
katedros prof. Juozą Žilį. Administracija ir kiti darbuotojai Tarybos nariu išrinko Teisės 
fakulteto dekaną prof. Egidijų Jarašiūną, o kai jis buvo paskirtas Europos Sąjungos Tei-
singumo Teismo teisėju – Socialinės politikos fakulteto dekanę prof. Letą Dromantienę. 
Švietimo ir mokslo ministras kartu su Mykolo Romerio universiteto senatu Tarybos nare 
paskyrė Pasaulio universitetų asociacijos, įsikūrusios Paryžiuje, generalinę sekretorę Evą 
Egron-Polak. Keturis Tarybos narius paskyrė švietimo ir mokslo ministras: Vilniaus miesto 
savivaldybės Finansų valdymo ir apskaitos departamento direktorių Edmundą Kačkų, Tei-
sėjų etikos ir drausmės komisijos narį dr. Stasį Stačioką, Lietuvos notarų rūmų prezidentą 
Marių Stračkaitį, koncerno „Achemos grupė“ komercijos direktorių Rimą Varkulevičių.

2009 m. gruodžio 8 d. Taryba išsirinko pirmininką – juo tapo Rimas Varkulevičius. 
Pasitvirtinusi savo darbo reglamentą Taryba nustatė Mykolo Romerio universiteto rekto-
riaus rinkimų viešojo konkurso būdu organizavimo tvarką ir paskelbė tarptautinį konkursą 
Mykolo Romerio universiteto rektoriaus pareigoms eiti. 2010 m. sausio 19 d. Taryba iš-
rinko Mykolo Romerio universiteto rektorių – prof. Alvydą Pumputį. Tarybos nariai akty-
viai įsitraukė į Universiteto gyvenimą, vykdomų pertvarkų eigą. Tarybos nariams sukurta 
virtuali darbo vieta, dėl nutarimų projektų Tarybos nariai gali balsuoti elektroniniu paštu. 
Vyksta vaizdo  Tarybos posėdžiai,  kuriuose dalyvauja užsienyje gyvenanti Tarybos narė 
Eva Egron-Polak. 

Per prabėgusius metus Taryba priėmė ne vieną Universitetui reikšmingą nutarimą. 
Reikšmingu žingsniu tapo 2010 m. vasario 5 d. priimtas Mykolo Romerio universiteto ta-
rybos sprendimas, kuriuo buvo patvirtinta naujoji Mykolo Romerio universiteto struktūra. 
Tą pačią dieną Taryba patvirtino ir Universiteto darbuotojų 2010 m. darbo apmokėjimo 
sąlygų aprašą. 
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Naujoji Universiteto struktūra sudarė prielaidas įgyvendinti strateginius Universite-
to tikslus, gerinti studijų kokybę. Įkurtas Politikos ir vadybos fakultetas, jame – penkios 
kated ros: Aplinkos politikos, Politikos mokslų, Strateginio valdymo, Vadybos ir Viešojo 
administravimo. Įkurtas Humanitarinių mokslų institutas. Tai – naujovė Universiteto vei-
kloje, atverianti humanitarinių studijų perspektyvą. Iš viso pertvarkant ir reorganizuojant 
įsteigta 16 naujų katedrų. Įsteigtas Sveikatos ir sporto centras.

Pertvarkant Universiteto vadybinę struktūrą įkurtas Akademinių reikalų centras, Pro-
jektų rengimo centras, Kanceliarija, turinti Dokumentų skyrių, Juridinį skyrių ir Personalo 
skyrių, Komunikacijos ir rinkodaros centras, turintis Rinkodaros ir Tarptautinių ryšių sky-
rius. Akademinių reikalų centrui kuruoti perduotos ir tarptautinės studijos (jungtinės studi-
jų programos, Erasmus ir kt. programos). Taip pat integruotos nacionalinio ir tarptautinio 
lygmens viešųjų ryšių funkcijos. Tarybos sprendimu reorganizuota biblioteka: sujungti 
Centrinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto bibliotekų padaliniai,  įsteigtas Informacijos išteklių 
formavimo skyrius, Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyrius (jame – Vartotojų aptarnavi-
mo ir konsultavimo grupė ir Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė). 

Taryba patvirtino Mykolo Romerio universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo 
principus, kurie įtvirtina nuostatą, kad dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai į pagrin-
dines pareigas priimami viešo konkurso būdu. Konkurso būdu į pareigas priimami ir kiti 
Universiteto darbuotojai.

Pagal 2010 m. Mykolo Romerio universiteto tarybos patvirtintą Mykolo Romerio 
universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką Universiteto darbuotojams gali būti ski-
riamas priedas už lojalumą Universiteto vertybėms, įvertinant darbuotojo tobulėjimą ir 
iniciatyvumą, kolegialumą ir pasitikėjimą, atsakomybę bendruomenei, pagarbą žmogaus 
orumui, sąžiningumą. Tarybos patvirtintoje Priedų ir priemokų Mykolo Romerio universi-
teto darbuotojams skyrimo tvarkoje viena iš svarbiausių naujovių – priemoka už papildomų 
darbų atlikimą atsižvelgiant į dėstytojo ir fakulteto reitingavimo rezultatus: studijų progra-
mų ir jungtinių studijų programų parengimą bei jų vykdymą, dėstymą tęstinėse studijose ir 
elektroninėse studijose bei mokslo veiklą. 2011 m. pradžioje Taryba pakeitė Mykolo Romerio 
universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašą ir jame  numatė išmokų skyrimo dės-
tytojams už veiklas įgyvendinant strateginius Universiteto tikslus tvarką.

Tarybos nariai aktyviai domėjosi Universiteto finansine veikla ir patvirtino Univer-
siteto 2010 m. išlaidų sąmatas, pagal studijų kryptis, pakopas bei formas nustatė studijų 
kainas bei kitų įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžius.

Rektoriaus teikimu Taryba patvirtino Universiteto 2010–2020 m. strateginį veiklos 
planą, kuriame numatyti ir šio plano įgyvendinimo rodikliai. Taryba pritarė Tarybos pir-
mininko Rimo Varkulevičiaus siūlymams plano daliai „Strategijos įgyvendinimo efektas 
visuomenei“ ir nutarė į planą įtraukti šiuos punktus:

• Nuolatinis aukščiausius profesionalius bei humanistinius reikalavimus 
atitinkančių specialistų poreikio patenkinimas;

• Plėtojamas pasaulinius standartus atitinkantis aukštasis mokslas;
• Universitetas rengia ateities lyderius, padeda formuoti ir įgyvendinti strategin-

ius valstybės valdymo tikslus;
• Universitetas funkcionuoja kaip aktyvus visuomenės raidos vertintojas ir 

pokyčių dalyvis. 
Tarybos nariai doc. Algis Dobravolskas, Edmundas Kačkus, dr. Stasys Stačiokas ir 

Vytautas Vilys dalyvavo projekto  „Vidaus valdymo tobulinimas Mykolo Romerio univer-



17Tarybos veikla

sitete“ veikloje, atlikdami Universiteto stiprybių, silpnybių, grėsmių bei galimybių analizę, 
pagal numatytas projekto veiklas formuodami pasiūlymus dėl Universiteto vizijos, misijos 
ir vertybių, formuluodami galimas strategines Universiteto veiklos kryptis. Šį Europos so-
cialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Mykolo Romerio universitetas įgyvendina 
pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų Mokymosi visą gyvenimą programą.

Per savo veiklos metus Mykolo Romerio universiteto taryba tapo veiksminga institu-
cija, prisidedanti prie strateginių Universiteto tikslų įgyvendinimo. 

Tarybos pirmininkas Rimas Varkulevičius vadovavo Tarybos darbui, pateikė reikš-
mingų pasiūlymų nustatant strateginius Universiteto tikslus, tobulinant vadybą. 

Studentų atstovybės narys Vytautas Vilys Taryboje atstovavo studentams, pateikė 
daugelį konstruktyvių pasiūlymų Tarybai priimant dokumentus.

Tarybos narys Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakul-
teto Ekonomikos katedros vedėjas doc. Algis Dobravolskas daugiausia dėmesio skyrė eko-
nominiams Universiteto veiklos aspektams. 

Tarybos narys Universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesorius 
Juozas Žilys prisidėjo tobulinant daugelį Tarybos dokumentų, kartu su rektoriumi atstova-
vo Universitetui vizito Maskvoje metu, pasirašant Mykolo Romerio universiteto ir Mas-
kvos valstybinio M. V. Lomonosovo universiteto bendradarbiavimo sutartis.

Tarybos narys Universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. Egidijus Jarašiūnas akty-
viai prisidėjo prie Universiteto plėtros, teikė pasiūlymus dėl vadybos pertvarkos.

Tarybos narė Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) generalinė sekretorė Eva 
Egron-Polak pateikė reikšmingų pasiūlymų keičiant Mykolo Romerio universiteto struk-
tūrą bei kuriant pažangaus universiteto įvaizdį ir garsinant universitetą pasaulyje. Dešim-
tmečius vadovaudama PUA Eva Egron-Polak įgijo didžiausią patirtį vienijant pasaulio uni-
versitetus, stiprinant jų visuomeninį vaidmenį, skleidžiant pažangią informaciją pasaulio 
universitetuose mokslo, studijų, universitetų valdymo internacionalizavimo klausimais. 
Evai Egron-Polak tapus Mykolo Romerio universiteto tarybos nare, ši patirtis panaudo-
jama Universiteto veikloje. Vienas iš Evos Egron Polak kuruojamų projektų „Lyderystė 
aukštojo mokslo reformoje“, įgyvendintas ir Mykolo Romerio universitete, padėjo kurti 
naują universiteto vadybos modelį, gerinti studijų kokybę ir įtraukti visuomenės atstovus į 
Universiteto valdymą. 

Pasaulio universitetų asociacijos nariai universitetai aukštai vertina Evos Egron-Po-
lak indėlį į universitetų veiklos kokybės kėlimą, universitetų vadybos modernizavimą, jų 
socialinio vaidmens stiprinimą ir į globalios, humaniškos aukštojo mokslo erdvės kūrimą. 
Remiamas Evos Egron-Polak Mykolo Romerio universitetas turėjo galimybę 2010 m. bir-
želio 24–25 d. suorganizuoti reikšmingą ne tik regione, bet ir Europoje Pasaulio universite-
tų asociacijos tarptautinį kongresą tema „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos 
eroje: iššūkis disciplinoms“. Tai padėjo sustiprinti universiteto tarptautiškumą, peržiūrėti 
veiklos prioritetus be iškelti naujus strateginius uždavinius. 

Tarybos narys Vilniaus miesto savivaldybės Finansų valdymo ir apskaitos departa-
mento direktorius Edmundas Kačkus turėjo vertingų pasiūlymų Universiteto finansų vady-
bos srityje, pertvarkant Universiteto dėstytojams ir mokslo darbuotojams skiriamų priedų 
prie tarnybinio atlyginimo sistemą.

Tarybos narys Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys dr. Stasys Stačiokas įžval-
giomis pastabomis prisidėjo tobulindamas daugelį Universiteto teisės aktų.

Tarybos narys Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis, dirbdamas Tary-
boje, teikė vertingus pasiūlymus, prisidėjo prie Universiteto plėtros.
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Senatas. Senatas, Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, veiksmingai 
sprendė klausimus, susijusius su studijų plėtra. Senatas tvirtino naujas Universiteto studijų 
programas ir specializacijas, patvirtino studentų priėmimo į Mykolo Romerio universitetą 
2010 m. taisykles, minimalius kvalifikacinius dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrė-
jų pareigybių reikalavimus, Universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarką, stipendijų  
skyrimo nuostatus, skyrė Universiteto senato stipendijas, Rektoriaus teikimu  patvirtino 
prorektorius, kanclerį, dekanus, instituto direktorių, katedrų vedėjus ir Sveikatos ir sporto 
centro vedėją pareigoms.  Senatas Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardą su-
teikė Teisės fakulteto dekanui prof. Egidijui Jarašiūnui.

Rektoratas. Rektoratas, kolegiali patariamoji rektoriaus vadovaujama institucija, 
savo posėdžiuose aptarė visus svarbiausius Universiteto veiklos klausimus, strateginius 
Universiteto tikslus ir jame vykdomą pertvarką.
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2010 m. Mykolo Romerio universitetui buvo struktūrinių ir 
vadybinių pokyčių metai. Universitetas tapo pirmuoju Lietuvos 
universitetu pagal Mokslo ir studijų įstatymą pakeitusiu statusą ir 
nuo 2010 m. pradžios tapusiu viešąja įstaiga. Atlikus pertvarką Uni-
versitetas suformavo strateginius tikslus: kurti naujas patrauklias 
nacionalines bei jungtines studijų programas, įsitvirtinti tęstinių 
studijų rinkoje, plėsti elektronines studijas bei mokslo veiklą. 
Sumodeliuota ir įgyvendinta nauja struktūrinė bei vadybinė sis-
tema, kuri sudaro prielaidas įgyvendinti šiuos strateginius tikslus, 
gerinti studijų kokybę. Optimizuotas Universiteto valdymas, efek-
tyviau naudojami resursai – išlaidos atlyginimams sumažėjo 1 mln. 
260 tūkst. litų per metus. 2010 m. Mykolo Romerio universiteto 
dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, dalis tarp visų dėstytojų išaugo 
nuo 66 iki 68 proc. 

Universitetas tapo pirmuoju Lietuvos universitetu pagal naująjį Mokslo ir studijų 
įstatymą pakeitusiu statusą ir nuo 2010 m. pradžios tapusiu viešąja įstaiga. Mokslo ir studi-
jų įstatymas bei naujasis Universiteto statutas nustatė naują Universiteto valdymo sistemą. 
Pagal ankstesnį Mykolo Romerio universiteto statutą Senatas buvo aukščiausioji akade-
minės savivaldos institucija, o Tarybai teko visuomeninės priežiūros ir globos institucijos 
vaidmuo. Naujasis statutas numato tris Universiteto valdymo organus: Tarybą, Senatą ir 
rektorių. Taryba tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos 
planą, rektoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Universiteto struktūrą ir jos pertvarkos planus, 
nustato Universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir 
tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų 
rektorių ir vykdo kitas svarbias funkcijas. Tarybos sudėtyje - Universiteto socialiniai part-
neriai, suinteresuotųjų visuomenės grupių, taip pat Universiteto bendruomenės atstovai. 
Senatas yra Universiteto akademinių reikalų valdymo organas. Rektorius yra vienasme-
nis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja. Rektorius vadovauja 
Universitetui, organizuoja jo veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plano įgyvendinimą, 
priima ir atleidžia darbuotojus, atsako už Universiteto finansinę veiklą ir vykdo kitas funk-
cijas. Rektorius vadovauja kolegialiai patariamajai institucijai rektoratui. Rektoratą sudaro 
rektorius, prorektoriai, kancleris, fakultetų dekanai, institutų direktoriai ir studentų atstovy-
bės deleguotas narys.
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Naujų universiteto valdymo organų formavimas prasidėjo nuo 2009 m. lapkričio  
27 d. Universiteto mokslininkų susirinkimo, kuris penkeriems metams išrinko 27 Senato 
narius. Septynis atstovus į Senatą delegavo studentų susirinkimas. Senato pirmininku iš-
rinktas prof. Vytautas Pakalniškis.

2009 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu pa-
skelbta Mykolo Romerio universiteto taryba. Tai pirmasis toks valdymo organas Lietuvos 
universitetuose, suformuotas pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą. 2009 m. gruodžio  
8 d. Taryba išsirinko pirmininką – juo tapo Rimas Varkulevičius. 2010 m. sausio 19 d. Ta-
ryba tarptautinio viešo konkurso tvarka išrinko rektorių – prof. Alvydą Pumputį. 2010 m. 
kovo 19 d. rektoriaus teikimu Senatas pareigoms patvirtino naują Universiteto vadovybę:  
studijų prorektoriumi patvirtintas doc. Giedrius Viliūnas, mokslo prorektore – doc. Inga 
Žalėnienė, plėtros ir tarptautinių ryšių prorektoriumi – dr. Stasys Vaitkevičius, infrastruk-
tūros prorektoriumi – Vladas Brakauskas, kancleriu – doc. Saulius Spurga. 

Įgyvendinti pokyčiai leidžia Universitetui sėkmingai veikti konkurencinėje aplinko-
je, integruotis į globalią konkurencingą Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, jungtis 
į tarptautinius tinklus. Universiteto skiriamasis požymis – atvirumas naujovėms, pažan-
giausių pasaulio vadybos metodų pritaikymas.

Reikšmingu žingsniu tapo 2010 m. vasario 5 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos 
patvirtinta naujoji Mykolo Romerio universiteto struktūra, Universiteto darbuotojų 2010 
m. darbo apmokėjimo sąlygų aprašas. Rektoriaus įsakymu patvirtintas Universiteto etatų 
sąrašas, nustatytos prorektorių, kanclerio ir fakultetų dekanų bei instituto direktoriaus funk-
cijos bei įgaliojimai, patvirtinti struktūrinių padalinių ir darbuotojų pareigų nuostatai. Šie 
teisės aktai sukūrė naują modernią ir efektyvesnę universiteto vadybos sistemą, pritaikytą 
besikeičiančioms funkcijoms, atvirą, skatinančią keistis ir tobulėti. Šios sistemos būdingi 
bruožai – rinkodaros, tarptautiškumo veiklos stiprinimas, įgaliojimų bei atsakomybės di-
dinimas ir padaliniams, ir kiekvienam darbuotojui, efektyvumas, veiklos, orientuotos ne į 
procesą, o į rezultatą, skatinimas, atvirumas naujovėms bei inovacijoms. 

Daugelis universiteto padalinių buvo iš esmės pertvarkyti, siekiant didesnio efekty-
vumo ir sustiprinant vadybinį pradą, orientuojant veiklą į rezultatus. Įsteigtas Politikos ir 
vadybos fakultetas, jame – penkios katedros: Aplinkos politikos, Politikos mokslų, Strate-
ginio valdymo, Vadybos ir Viešojo administravimo. Įsteigtas Humanitarinių mokslų ins-
titutas. Tai – naujovė Universiteto veikloje, atverianti humanitarinių studijų perspektyvą. 
Iš viso pertvarkant ir reorganizuojant iki tol buvusias struktūras įsteigta 16 naujų katedrų, 
patikslintas studijų programų priskyrimas fakultetams. Įsteigtas Sveikatos ir sporto centras. 
Svarbu pažymėti, kad įsteigti dekano padėjėjo tęstinėms studijoms etatai. Nauji priimti 
darbuotojai turėtų gerokai suaktyvinti tęstinių studijų veiklą universitete.

Pagal naują Universiteto vadybos modelį įkurtas Akademinių reikalų centras, Pro-
jektų rengimo centras, Kanceliarija, turinti Dokumentų skyrių, Juridinį skyrių ir Personalo 
skyrių, Komunikacijos ir rinkodaros centras, turintis Rinkodaros ir Tarptautinių ryšių sky-
rius. Pertvarkytas Mokslo centras. Akademinių reikalų centrui kuruoti perduotos ir tarptau-
tinės studijos (jungtinės studijų programos, Erasmus ir kt. programos). Taip pat integruotos 
nacionalinio ir tarptautinio lygmens viešųjų ryšių funkcijos.

Optimizuojant Universiteto valdymą, naujai pertvarkant padalinių funkcijas, kad būtų 
efektyviau siekiama strateginių Universiteto tikslų, panaikinta Studijų direkcija, Karjeros 
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centras, Nuotolinių studijų centras, Viešųjų ryšių centras, Tarptautinių ryšių ir studijų di-
rekcija ir jos centrai: Šveicarijos, Vokietijos ir Austrijos studijų centras, Anglų ir amerikie-
čių studijų centras, Vidurio ir Rytų Europos studijų centras, Frankofoniškų studijų centras.

Universiteto Tarybai patvirtinus naują Bibliotekos struktūrą, bibliotekoje panaikinti 
Leidinių komplektavimo ir katalogavimo skyrius (ir jame esantys Komplektavimo sekto-
rius ir Katalogavimo  ir tvarkymo sektorius), Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Informacinių 
paslaugų skyrius (ir jame esantis Elektroninių išteklių formavimo sektorius), Universite-
to bibliotekos skyrius Pirmuosiuose Universiteto rūmuose. Suformuota nauja bibliotekos 
struktūra: įsteigtas Informacijos išteklių formavimo skyrius, Vartotojų aptarnavimo ir ug-
dymo skyrius (jame – Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė ir Informacijos pas-
laugų ir ugdymo grupė). Parengti ir patvirtinti nauji Bibliotekos nuostatai, apibrėžiantys 
modernius, tarptautinius standartus atitinkančius paslaugų teikimo, išteklių formavimo, 
bib liotekos veiklos aspektus; remiantis modernios vadybos principais peržiūrėtos darbuo-
tojų vykdomos funkcijos, parengti ir patvirtinti nauji Bibliotekos darbuotojų pareigų nuos-
tatai, kuriuose įtvirtinta Bibliotekoje diegiama tarptautinė teminių bibliotekininkų praktika. 
Biblioteka tapo atviresnė naujovėms, pasiekta didesnio jos veiklos efektyvumo. Bibliote-
kos etatų sumažėjo nuo 41 iki 38.

Įvykdžius pertvarką, lyginant 2009 ir 2010 m. padėtį, Universiteto darbuotojų (ne 
dėstytojų ir mokslo darbuotojų) amžiaus vidurkis sumažėjo nuo 52,6 iki 47,0 metų. Naujai 
paskirtas 21 katedrų vedėjas (iš 39). Katedrų vedėjai dabar jaunesni – jų amžiaus vidurkis 
sumažėjo nuo 54,6 iki 45,3 m. Taigi Universitetas ryžtingai atsinaujino. Pertvarkytos va-
dybos struktūros, į kurias įsiliejo nauji, aukštos kvalifikacijos ir atviri naujovėms vadovai 
bei darbuotojai.

Iš viso vykdant pertvarkymus darbuotojų (ne dėstytojų ir mokslo darbuotojų) suma-
žėjo nuo 434 iki 393, dėl to sutaupoma 9,0 proc. atlyginimui skirtų išlaidų, arba daugiau 
nei 1 mln. litų per metus. 
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2011 m. sausio 6 d. Mykolo Romerio universiteto taryba priėmė sprendimą panai-
kinti Leidybos centrą. Atlikus Universiteto Leidybos centro veiklos efektyvumo vertinimą, 
leidybos paslaugų rinkos tyrimo duomenis ir atsižvelgus į pirmaujančių pasaulyje moks-
linių leidyklų patirtį, apsispręsta pasirinkti pažangesnį leidybos, spaudos ir platinimo pas-
laugų organizavimo Universitete modelį: Mykolo Romerio universiteto leidybos tikslus ir 
standartus atitinkančias leidybos, spaudos ir platinimo paslaugas pirkti iš išorinių paslaugų 
teikėjų. 

Dėstytojai bei mokslo darbuotojai į pagrindines pareigas Universitete priimami vie-
šojo konkurso būdu. Mykolo Romerio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priė-
mimo į pagrindines pareigas komisijos veikloje aktyviai dalyvavo ir tarptautinis ekspertas 
Berno universiteto profesorius Norbert Thom. Universiteto darbuotojai priimami laikantis 
viešumo, skaidrumo, lygybės, nešališkumo, objektyvumo, pagarbos žmogaus orumui prin-
cipų, vengiant nepotizmo ir eliminuojant protekcionizmo galimybę. 2010 m. paskelbtame 
viešajame konkurse dėstytojų pareigoms eiti prašymus pateikė 264 pretendentai, viešojo 
konkurso tvarka išrinkti ir pareigoms paskirti 183 dėstytojai: 33 profesoriai, 76 docentai, 66 
lektoriai ir 8 asistentai. Iš jų 82 dėstytojai yra naujai išrinkti ir paskirti eiti pareigas. 

Visų naujai įsteigtų padalinių darbuotojai yra priimti tik konkurso būdu. 2010 m. 
naujai steigiamų padalinių darbuotojų pareigoms ir kitoms laisvoms darbo vietoms eiti 
paskelbtuose konkursuose dalyvauti prašymus pateikė 901 pretendentas, naujai pareigoms 
eiti paskirti 69 darbuotojai.

2010 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, dalis tarp 
visų dėstytojų išaugo nuo 66 iki 68 proc. 

2010 m., lyginant su 2009 m., Universiteto dėstytojai pajaunėjo – jaunesni ir profe-
soriai, ir docentai, ir lektoriai, ir asistentai. Labiausiai pajaunėjo profesoriai ir docentai – jų 
amžiaus vidurkis sumažėjo atitinkamai nuo 57,7 iki 56,8 m. ir nuo 47,5 iki 47,0 m. 

Universiteto profesorių amžiaus vidurkis 2010 m. buvo 56,81 m. (profesorių, dirban-
čių antraeilėse pareigose, amžiaus vidurkis – 54,34 m.).

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai pagal fakultetus
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2009–2010 m. (užimti etatai)
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojų amžius 2010 m. pagal fakultetus 

Mykolo Romerio universiteto vadovaujančio personalo amžiaus vidurkis2009–2010 m.

Universitete sukurta darbo apmokėjimo sistema, orientuota į pasiektus rezultatus 
įgyvendinant strateginius Universiteto tikslus. 2010 m. birželio 14 d. Tarybos nutarimu 
patvirtinta Priedų ir priemokų Mykolo Romerio universiteto darbuotojams skyrimo tvarka, 
kurioje viena iš svarbiausių naujovių – priemoka už papildomų darbų atlikimą atsižvel-
giant į dėstytojo ir fakulteto reitingavimo rezultatus: studijų programų ir jungtinių studijų 
programų parengimą bei jų vykdymą, dėstymą tęstinėse studijose ir elektroninėse studijose 
bei mokslo veiklą. Pagal 2010 m. Mykolo Romerio universiteto tarybos patvirtintą Mykolo 
Romerio universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką Universiteto darbuotojams gali 
būti skiriamas priedas už lojalumą Universiteto vertybėms, įvertinant darbuotojo tobulėji-
mą ir iniciatyvumą, kolegialumą ir pasitikėjimą, atsakomybę bendruomenei, pagarbą žmo-
gaus orumui, sąžiningumą. 2011 m. pradžioje Taryba patvirtino Mykolo Romerio universi-
teto darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašą, kuriame numatoma vienkartinių išmokų 
sistema dėstytojams už veiklas įgyvendinant strateginius Universiteto tikslus.

2008, 2009 ir 2010 m. fakultetų veikla buvo įvertinta atlikus reitingavimą. Reitin-
gavimo sistema buvo sukurta įvertinus tarptautines aukštojo mokslo tendencijas, joje atsi-
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spindėjo Universiteto strateginiai tikslai: naujų patrauklių nacionalinių bei jungtinių studi-
jų programų kūrimas, įsitvirtinimas tęstinių studijų rinkoje, elektroninių studijų plėtra bei 
mokslo veiklos aktyvinimas. 2010 m. reitingavimas buvo vykdomas pagal 29 kriterijus. 60 
proc. rodiklių svoris skirtas pedagoginei metodinei veiklai, 40 proc. – mokslinei veiklai. 
Buvo sukurta elektroninė fakultetų reitingavimo forma. Duomenis į ją tiesiogiai suvedė 
studijų, mokslo ir plėtros ir tarptautinių ryšių prorektoriai, reitingų skaičiavimas vyko sis-
temoje. Pagal 2010 m. Mykolo Romerio universiteto tarybos patvirtintą Mykolo Romerio 
universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustatyta, kad priemoka už papildomų 
darbų atlikimą dėstytojams skiriama įvertinus fakultetų reitingavimo rezultatus, už veiklą, 
įgyvendinant strateginius Universiteto tikslus.

Pradėjo veikti akademinio ir kitų darbuotojų (ne dėstytojų ir mokslo darbuotojų) kva-
lifikacijos tobulinimo sistema. Universiteto vadovai, dėstytojai ir kiti darbuotojai nuolat 
kelia kvalifikaciją, perimdami geriausią pasaulio ir Europos praktiką ir naujoves aukštojo 
mokslo srityje. Tam pasitarnauja platūs Mykolo Romerio universiteto ryšiai su tarptauti-
nėmis universitetų organizacijomis bei tinklais, pasaulio universitetais. Nuolat dalyvau-
jama mokymuose, forumuose, susitikimuose, konferencijose, seminaruose ir diskusijose, 
kuriuose susipažįstama su pažangia pasaulio aukštojo mokslo vadybos patirtimi.

Universitete nuolat organizuojami mokymai informacinės sistemos STUDIJOS nau-
dotojams, dėstytojai ir kiti darbuotojai buvo supažindinami su informacijos publikavimo 
galimybėmis internete, naudojant turinio valdymo sistemas BITRIX ir WORDPRESS, 
dėstytojai supažindinami su kompiuterizuotos dėstytojo darbo vietos auditorijose galimy-
bėmis.

Metodininkai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami Akademinių reikalų centro mokymuo-
se studijų tvarkos pakeitimų ir atnaujinimo tema. Ir metodininkai, ir referentai dalyvavo 
mokymuose, susijusiuose su duomenų bazės pakeitimais, skirtais atspindėti įvairią studijų 
trukmę bei studijų formas. Metodininkai, prodekanų ir dekanų padėjėjai dalyvavo Kance-
liarijos Dokumentų skyriaus organizuotuose mokymuose dėl rektoriaus įsakymų studijų 
klausimais rengimo tvarkos ir įforminimo reikalavimų bei atžymų dokumentų valdymo 
sistemoje įvykdžius dokumentų užduotis.

Personalo skyriaus darbuotojai dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centro seminare 
„Mokslininkų iš užsienio įdarbinimo Lietuvoje aspektai“.

Informacinių technologijų centro darbuotojai dalyvavo Europos universitetų infor-
macinių sistemų asociacijos (EUNIS) konferencijoje, Romos studentų sistemų ir standartų 
grupės (RS3G) ir Duomenų bazių valdymo sistemos Oracle  programinės įrangos naudo-
tojų, virtualizacijos, debesų kompiuterijos seminaruose bei Microsoft tinklo infrastruktūros 
konfigūravimo bei administravimo kursuose.

Bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos ir užsienio duomenų bazių pristatymuose, 
penkiose tarptautinėse konferencijose, 23 darbuotojai vyko pasidalinti bibliotekos veiklos 
patirtimi į Šiaulių ir Sveikatos mokslų universitetų bibliotekas. 2010 m. bibliotekos dar-
buotojai dalyvavo Lietuvoje vykusiuose 14 seminarų ir konferencijų. Kitų padalinių dar-
buotojai tobulino kvalifikaciją kituose Lietuvoje rengiamuose seminaruose, susijusiuose 
su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymu bei viešųjų 
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juridinių asmenų vidaus audito IV modulio akademiniu mokymu, strateginiu planavimu, 
apskaita ir kituose.

Nuo 2009 m. Universitete darbuotojams organizuojami kvalifikacijos tobulinimo 
kursai. 2009–2010 m. m. Universiteto darbuotojams skaityta 12 paskaitų. Mykolo Romerio 
universiteto rengiamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose aktyviai dalyvavo universite-
to bendruomenė – iš viso dalyvavo 221 universiteto bendruomenės narys, iš jų 135 dėsty-
tojai ir 86 kiti darbuotojai. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai įteikti 58 aktyviausiems 
kvalifikacijos kursų klausytojams. Kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitų medžiaga 
skelbiama Universiteto interneto svetainėje. Nuo 2010 m. Mykolo Romerio universiteto 
kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitos transliuojamos tiesiogiai Universiteto svetainės 
intranete, o vėliau Universiteto darbuotojai intranete gali peržiūrėti paskaitų vaizdo įrašus.
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Mykolo Romerio universiteto taryba

Mykolo Romerio universiteto tarybos pirmininku išrinktas Rimas Varkulevičius (Tarybos 
2009 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1UT-1). 

Narys, paskirtas Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės:

• Vytautas Vilys, Studentų atstovybės narys. 

Nariai, paskirti Mykolo Romerio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų:

• Doc. Algis Dobravolskas, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų 
valdymo fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas;

• Prof. Juozas Žilys, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės 
teisės katedros profesorius.

Narys, paskirtas Mykolo Romerio universiteto administracijos ir kitų darbuotojų:

• Prof. Leta Dromantienė, Socialinės politikos fakulteto dekanė (nuo 2010 m. 
gruodžio 15 d.);

• Prof. Egidijus Jarašiūnas, Teisės fakulteto dekanas (iki 2010 m. gruodžio 15 d.).

Narys, paskirtas švietimo ir mokslo ministro kartu su Mykolo Romerio universiteto senatu:

• Eva Egron-Polak, Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė.

Nariai, paskirti švietimo ir mokslo ministro:

• Edmundas Kačkus, Vilniaus miesto savivaldybės Finansų valdymo ir apskaitos 
departamento direktorius;

• Dr. Stasys Stačiokas, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys;
• Marius Stračkaitis, notaras, Lietuvos notarų rūmų prezidentas;
• Rimas Varkulevičius, koncerno „Achemos grupė“ komercijos direktorius, įvairių 

įmonių valdybos pirmininkas.
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Mykolo Romerio universiteto senatas

Senato pirmininkas
• Prof. Vytautas Pakalniškis, Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorius 

Senato pirmininko pavaduotojas
• Doc. Gintaras Aleknonis, Politikos mokslų katedros vedėjas   

Senato sekretorius
• Doc. Saulius Spurga, Universiteto kancleris

Senato nariai
• Laura Andrijauskaitė, doktorantė (nuo 2010 m. gruodžio 16 d.)

• Doc. Rima Ažubalytė, Teisės fakulteto dekanė  

• Prof. Alvydas Baležentis, Strateginio valdymo katedros profesorius

• Prof. Darijus Beinoravičius, Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas

• Prof. Leta Dromantienė, Socialinės politikos fakulteto dekanė

• Gretė Gotautaitė, studentė (nuo 2010 m. gruodžio 16 d.)

• Doc. Saulius Greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas

• Prof. Valdonė Indrašienė, Socialinio darbo katedros vedėja 

• Kristina Ivanauskaitė, doktorantė (nuo 2010 m. gruodžio 16 d.)

• Laurynas Juozapaitis, studentas

• Doc. Brigita Kairienė, Edukologijos katedros vedėja

• Prof. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas

• Prof. Alfonsas Laurinavičius, Tarptautinės prekybos ir muitų katedros vedėjas

• Prof. Mindaugas Maksimaitis, Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesorius

• Prof. Kazys Meilius, Civilinio proceso katedros profesorius  

• Prof. Gediminas Mesonis, Konstitucinės teisės katedros vedėjas 

• Doc. Saulius Norvaišas, Socialinės informatikos fakulteto dekanas

• Prof. Vygandas Kazimieras Paulikas, Politikos mokslų katedros profesorius 

• Doc. Alvydas Rimantas Pauliukevičius, Valstybinės teismo medicinos tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius

• Prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros 
profesorius 

• Evaldas Petraitis, studentas 

• Prof. Birutė Pranevičienė, Teisės katedros vedėja
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• Prof. Alvydas Pumputis, Mykolo Romerio universiteto rektorius

• Prof. Stasys Puškorius, Vadybos katedros profesorius  

• Aistis Ramanauskas, studentas

• Prof. Vitalija Rudzkienė, Verslo ekonomikos katedros profesorė

• Doc. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo katedros vedėjas

• Prof. Tadas Sudnickas, Strateginio valdymo katedros vedėjas  

•  Vytautas Treigys, studentas (nuo 2010 m. gruodžio 16 d.)

•  Doc. Dalia Vasarienė, Teisės fakulteto prodekanė

•  Doc. Inga Žalėnienė, mokslo prorektorė 

•  Doc. Rima Žitkienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė.

Senato nariai iki 2010 m. gruodžio 16 d.
• Mikas Bukauskas, studentas
• Gretė Gotautaitė, studentė
• Audrius Petrošius, studentas
• Simonas Skukauskas, studentas
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Mykolo Romerio universiteto rektoratas

• Prof. Alvydas Pumputis – Universiteto rektorius
• Doc. Giedrius Viliūnas – studijų prorektorius, nuo 2010 m. kovo 19 d.
• Doc. Inga Žalėnienė – mokslo prorektorė, nuo 2010 m. kovo 19 d.
• Dr. Stasys Vaitkevičius – plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius,  

nuo 2010 m. kovo 19 d.
• Vladas Brakauskas – infrastruktūros prorektorius
• Doc. Saulius Spurga – kancleris
• Doc. Rima Žitkienė – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė,  

nuo 2010 m. kovo 19 d.
• Doc. Algirdas Monkevičius – Politikos ir vadybos fakulteto dekanas,  

nuo 2010 m. kovo 10 d.
• Doc. Saulius Norvaišas – Socialinės informatikos fakulteto dekanas
• Prof. Leta Dromantienė – Socialinės politikos fakulteto dekanė 
• Doc. Rima Ažubalytė – Teisės fakulteto dekanė, nuo 2010 m. spalio 19 d.
• Doc. Saulius Greičius – Viešojo saugumo fakulteto dekanas
• Prof. Marija Dalia Stančienė – Humanitarinių mokslų instituto direktorė,  

nuo 2010 m. gegužės 13 d.
• Laurynas Juozapaitis – Studentų atstovybės prezidentas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.
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Mykolo Romerio universiteto struktūra
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Mykolo Romerio universiteto akademinė struktūra 2010 m.1

EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS
Dekanė doc. Rima Žitkienė

Prodekanė doc. Daiva Jurevičienė
Prodekanas doc. Irmantas Rotomskis

(Dekanė prof. Vitalija Rudzkienė iki 2010 m. kovo 18 d. )

Bankininkystės ir investicijų katedra  –   katedros vedėja prof. Irena Mačerinskienė   
   (prof. Antanas Buračas iki 2010 m. gegužės   
   13 d.)

Ekonomikos katedra   –   katedros vedėjas doc. Algis Dobravolskas
Finansų ir mokesčių katedra  –   katedros vedėjas prof. Algirdas Miškinis 
Tarptautinės prekybos ir muitų katedra 	 –		 	 katedros	vedėjas prof.	Alfonsas	Laurinavi-	 	

	 	 	 čius
Verslo ekonomikos katedra  –   katedros vedėja doc. Eglė Kazlauskienė
     (doc. Rima Žitkienė iki 2010 m. kovo 18 d.)

Panaikintos katedros:
Muitinės veiklos – katedros vedėjas prof. Alfonsas Laurinavičius

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Dekanas	doc.	Algirdas	Monkevičius

Prodekanė	prof.	Danguolė	Jankauskienė
Prodekanė	doc.	Birutė	Pitrėnaitė

Aplinkos politikos katedra  –  katedros	vedėjas	doc.	Pranas	Mierauskas
Politikos mokslų katedra  –  katedros	vedėjas	doc.	Gintaras	Aleknonis
Strateginio valdymo katedra  –  katedros	vedėjas	prof.	Tadas	Sudnickas
Vadybos katedra  –  katedros	vedėja	doc.	Birutė	Mikulskienė
Viešojo administravimo katedra  –  katedros	vedėjas	doc.	Vainius	Smalskys

1   Nauji padaliniai, įkurti 2010 m. vasario 5 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos sprendimu, pažymėti 
kursyvu.



35Universiteto vadyba

SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETAS
Dekanas doc. Saulius Norvaišas

Prodekanė doc. Aelita Skaržauskienė

Elektroninio verslo katedra   –  l. e. katedros vedėjo pareigas prof. Mindau-  
   gas Kiškis

Informatikos ir programų sistemų 
katedra     –  l. e. katedros vedėjos pareigas prof. Dalė 
    Dzemydienė
Matematinio modeliavimo katedra   –  katedros vedėjas prof. Aleksandras Krylovas

SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETAS
Dekanė prof. Leta Dromantienė

Prodekanė doc. Odeta Merfeldaitė 
Prodekanė doc. Jolanta Pivorienė
Prodekanė doc. Irena Žemaitaitytė

Edukologijos katedra		 	 –		 katedros	vedėja	doc.	Brigita	Kairienė
Mediacijos katedra		 	 –		 katedros	vedėja	doc.	Natalija	Kaminskienė
Psichologijos katedra   –  katedros vedėjas doc. Alfredas Laurinavičius
   (doc. Ilona Čėsnienė katedros vedėja iki  

  2010 m. birželio 30 d.) 
Socialinio darbo katedra  –  katedros vedėja prof. Valdonė Indrašienė
Socialinės politikos katedra  –  katedros vedėja prof. Vida Kanopienė

Psichologijos laboratorija – vedėjas Vidminas Dauderys
Psichologinė tarnyba

Panaikintos katedros: 
Edukacinės veiklos – katedros vedėja doc. Brigita Kairienė
Penitencinės teisės ir veiklos – katedros vedėjas doc. Julius Dermontas
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TEISĖS FAKULTETAS
Dekanė doc. Rima Ažubalytė

Prodekanė doc. Asta Dambrauskaitė
Prodekanas doc. Linas Baublys
Prodekanė doc. Regina Valutytė

(Dekanas prof. Egidijus Jarašiūnas iki 2010 m. spalio 5 d.)

Administracinės teisės ir proceso 
katedra     –  katedros vedėjas prof. Algimantas Urmonas 
Baudžiamojo proceso katedra  –  katedros vedėjas doc. Raimundas Jurka
   (doc. Rima Ažubalytė iki 2010 m. spalio 18 d.)
Baudžiamosios teisės ir 
kriminologijos katedra		 –		 katedros	vedėjas	doc.	Aurelijus	Gutauskas
Bioteisės katedra   –  katedros vedėjas prof. Jonas Juškevičius
Civilinės ir komercinės teisės – katedros vedėja doc. Agnė Tikniūtė 
katedra   (prof. Vytautas Pakalniškis iki 2010 m. 

  liepos 1 d.)
Civilinio proceso katedra  –  katedros vedėja doc. Egidija Stauskienė
   (doc. Stasys Vėlyvis iki 2010 m. gegužės 11 d.) 
Darbo teisės ir socialinės saugos 
katedra  –  katedros vedėjas doc. Justinas Usonis
Lyginamosios teisės katedra		 –		 katedros	vedėjas	prof.	Justinas	Žilinskas
Konstitucinės teisės katedra  –  katedros vedėjas prof. Gediminas Mesonis
Tarptautinės ir Europos Sąjungos 
teisės katedra		 	 –		 katedros	vedėjas	prof.	Saulius	Katuoka
Teisės filosofijos ir istorijos katedra		 –		 katedros	vedėjas	prof.	Darijus	Beinoravičius
Verslo teisės katedra   –  katedros vedėjas doc. Egidijus Baranauskas

Panaikintos katedros:
Baudžiamosios teisės katedra – katedros vedėjas prof. Vytautas Piesliakas
Europos Sąjungos teisės katedra – katedros vedėjas prof. Ignas Vėgėlė 
Kriminologijos katedra – katedros vedėjas prof. Genovaitė Babachinaitė
Tarptautinės teisės katedra – katedros vedėjas prof. Saulius Katuoka
Teisės istorijos katedra – katedros vedėjas prof. Mindaugas Maksimaitis
Teisės filosofijos katedra – katedros vedėjas prof. Alfonsas Vaišvila
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VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETAS
Dekanas doc. Saulius Greičius

Prodekanas doc. Algirdas Muliarčikas

Humanitarinių mokslų katedra  –  katedros vedėja doc. Laima Ruibytė
Kriminalistikos ir baudžiamojo 
proceso katedra    –  katedros vedėjas prof. Petras Ancelis
Policijos veiklos katedra   –  l. e. katedros vedėjos pareigas Ingrida Kairienė
Fizinio rengimo katedra		 	 –		 l.	e.	katedros	vedėjo	pareigas	doc. Antanas		 	

	 	 	 Janušauskas
Teisės katedra    –  katedros vedėja prof. Birutė Pranevičienė
Valstybės sienos apsaugos katedra –  l. e. katedros vedėjo pareigas Danguolė 

   Seniutienė

Panaikintos katedros:
Specialaus fizinio rengimo katedra – katedros vedėjas doc. Algirdas Muliarči-
kas, katedros vedėjas doc. Robertas Veršinskas

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ INSTITUTAS
Direktorė	prof.	Dalia	Marija	Stančienė

Filosofijos katedra		 	 	 –		 katedros	vedėjas	prof. Vytis	Valatka
Kalbos kultūros katedra		 	 –		 l.	e.	katedros	vedėjos	pareigas	doc. Rūta		 	

	 	 	 Brūzgienė
Užsienio kalbų katedra		 	 –		 katedros	vedėja	doc. Jolita	Šliogerienė

Panaikinti fakultetai:
STRATEGINIO VALDyMO IR POLITIKOS FAKULTETAS
Dekanas doc. Gintaras Aleknonis
Prodekanė prof. Danguolė Jankauskienė
Prodekanė prof. Vida Motiekaitytė

Aplinkos politikos ir valdymo katedra – katedros vedėjas prof. Imantas Lazdinis 
Filosofijos katedra – katedros vedėjas prof. Bronislavas Juozas Kuzmickas
Politikos mokslų katedra – katedros vedėjas prof. Antanas Kulakauskas 
Strateginio valdymo katedra – katedros vedėjas prof. Kostas Žymantas Svetikas 
Valdymo teorijos katedra – katedros vedėjas prof. Stasys Puškorius
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VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS
Dekanas prof. Tadas Sudnickas
Prodekanas doc. Aleksandras Minkevičius

Kalbos kultūros katedra – katedros vedėja doc. Vida Žilinskienė
Kūno kultūros katedra – katedros vedėjas doc. Rimantas Minkevičius
Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedra – katedros vedėjas doc. Jonas 
Jagminas
Užsienio kalbų katedra – l. e. katedros vedėjos pareigas doc. Irena Darginavi-
čienė
Viešojo administravimo katedra – katedros vedėjas doc. Vainius Smalskys
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Kiti Mykolo Romerio universiteto padaliniai 2010 m.2

Centrai

Akademinių reikalų centras  –		 vadovas	studijų	prorektorius	doc.	Giedrius	Viliūnas

•  Studijų skyrius 		 	 –		 vedėja	doc.	Nijolė	Burkšaitienė

•   Priėmimo ir diplomų skyrius		 –		 vedėjas	Saulius	Bugailiškis

Estetinio ugdymo centras  –  vedėja Agnė Vilkončiūtė

•   Vizualiųjų menų studija  –  vadovas Vidūnas Gelumbauskas

Informacinių technologijų centras –  direktorius Rimantas Kanopa

Komunikacijos ir rinkodaros 
centras   –  vadovas	plėtros	ir	tarptautinių	ryšių	

	 	 prorektorius	dr.	Stasys	Vaitkevičius

•   Rinkodaros skyrius   –  vyresnysis	vadybininkas	Šarūnas	Sakalauskas

•   Tarptautinių ryšių skyrius  –  vedėja	Gedrutė	Račienė

Leidybos centras   –  vedėjas Martin Girchis Shetty
   (Jonas Laniauskas direktorius iki 2010 m. 
   balandžio 30 d.)

Mokslo centras 	 	 –		 vadovė	mokslo	prorektorė	doc.	Inga	Žalėnienė

Projektų rengimo centras		 –	 vadybininkė	Daiva	Darvydaitė,	pavaduojanti		 	
	 	 Projektų	rengimo	centro	direktorę	Laurą		 	
	 	 Zebleckienę

Sveikatos ir sporto centras		 –		 vedėjas	doc.	Rimantas	Minkevičius

Kiti padaliniai

Biblioteka   –  direktorė Jurgita Levickienė
   (Almonė Jakubčionienė direktorė iki 2010 m. 
   rugsėjo 22 d.)

•   Informacijos išteklių 
    formavimo skyrius   –  vedėja	Almonė	Jakubčionienė
•  Vartotojų aptarnavimo ir 
   ugdymo skyrius   –  vedėja	Skirmantė	Barasienė

Buhalterija		 	 –		 vyriausioji	buhalterė	Nadežda	Jevsejeva

2          Kursyvu surinkti nauji arba reformuoti padaliniai
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Kanceliarija		 	 –		 vadovas	kancleris	doc.	Saulius	Spurga
•   Dokumentų skyrius  –  vedėja	Regina	Lukauskaitė
•   Personalo skyrius   –  vedėja	Ramutė	Pukienė
•   Juridinis skyrius

Ūkio tarnyba		 	 –		 vadovas	infrastruktūros	prorektorius	Vladas	
	 	 	 Brakauskas

•   Gerbūvio skyrius   –  vedėjas Algirdas Andreikėnas
•   Paslaugų skyrius   –  vedėjas Antonis Mučinis
•   Valgykla   –  vedėja Irena Linartienė

VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETAS

Tarnybos skyrius   –		 vadovas	Vidmantas	Kiršys
Ūkio skyrius   –  vedėjas Edmundas Krumpalcas
Valgykla   –  vedėja Irena Snarskytė

Vidaus audito tarnyba			 –		 vyriausioji	vidaus	auditorė	Dalia	Tkačenkienė
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Studijos

2010 m. pagal studijų programų populiarumą Mykolo Rome
rio universitetas išliko vienu iš lyderių tarp Lietuvos universitetų. 
Bendro studentų skaičiaus mažėjimo sąlygomis Universiteto 
studentų skaičius beveik nepakito, tai mūsų Alma Mater užtikrino 
antrąją vietą šalyje. Ne vieneriųmetų pastangas tarptautinti Uni
versiteto studijas vainikavo pirmasis Lietuvoje jungtinės magis
tro studijų programos, vykdytos kartu su dviem užsienio univer
sitetais, diplomų įteikimas. Studijų kokybės vertinimo centre 
buvo akredituotos 7 naujos ir 9 jau vykdomos studijų programos, 
iš šių dvi – po  tarptautinės Sveikatos ir socialinių mokslų studijų 
programų akredi tavimo agentūros (AHPGS) atlikto įvertinimo. Ku
riant Universiteto plėtros 2010–2020 m. strategines nuostatas, 
vyko intensyvios diskusijos dėl ateities studijų filosofijos, studijų 
lankstumo ir tinkamumo didinimo kelių. Reaguojant į pasikeitusį 
Universiteto teisinį statusą ir naujus aplinkos iššūkius, pertvarkyta 
studijų vadyba, pradėta rengtis visos studijų sistemos atnaujini
mui. Universiteto absolventų įsidarbinimo bei pajamų  rodikliai yra 
labai aukšti.

Globalizacija tapo neatsiejama dabartinio gyvenimo dalimi, sparčiai keičiasi ekono-
minės ir socialinės sąlygos: nuolat didėja inovacijomis pagrįstos ekonomikos ir žinių visuo-
menės reikšmė. Aukštosioms mokykloms valstybių gyvenime šiomis sąlygomis teko nau-
jas vaidmuo: žinios tampa esminiu ekonominės ir socialinės raidos veiksniu, o universitetai 
yra svarbiausi žinių ekonomikos skatintojai.  Daugumoje pasaulio valstybių, Europoje, taip 
pat ir Lietuvoje, daugėja studentų. Įgytas aukštasis išsilavinimas piliečiams sudaro sąlygas 
naudotis žinių visuomenės teikiamomis galimybėmis. Todėl aukštojo išsilavinimo įgijimas 
vis dažniau suprantamas kaip kiekvieno sugebančio studijuoti žmogaus teisė, o ne privile-
gija.

2007 m. studentų skaičius ES siekė 18,9 mln., o JAV – 17,8 mln. 2007 m. gyventojų 
skaičius ES buvo 495 mln., o JAV 302 mln., todėl studentų skaičius JAV tūkstančiui gy-
ventojų (58,9) gerokai viršijo atitinkamą ES rodiklį (38,2). Nepaprastai sparčiai studentų 
skaičius auga Kinijoje: UNESCO duomenimis, nuo 1999 iki 2008 m. studentų padaugėjo 
nuo 6,4 iki 26,7 mln. 
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Aukštasis mokslas darosi vis labiau prieinamas visame pasaulyje. Universitetų durys 
atsiveria naujų socialinių sluoksnių atstovams, taip pat tiems, kurių šeimoje ar giminėje iki 
šiol nebuvo asmenų su aukštuoju išsilavinimu.

Daugelyje pasaulio valstybių aukštasis mokslas įgauna vis didesnę reikšmę, plečiasi 
jo vaidmuo visuomenės ir kiekvieno žmogaus gyvenime. JAV išlaidos aukštajam mokslui 
2007 m. sudarė 3,1 proc. BVP (tiesa, 1 proc. buvo skirta iš valstybės biudžeto,o likusi 
dalis – finansavimas iš privačių lėšų). ES skiriamų aukštajam mokslui lėšų vidurkis buvo 
1,2 proc. BVP. Lietuvoje šis rodiklis bėgant metams svyravo nuo 0,9 iki 1,1 proc. 2009 m. 
skiriamos lėšos sudarė 1,3 proc. BVP, tačiau dėl finansų krizės sumenkus biudžetui realus 
skiriamų pinigų kiekis sumažėjo nuo 1259 mln. litų iki 1189,5 mln. litų lyginant su 2008 
metais.

2009 m. pasaulyje veikė apie 17 tūkst. universitetinių aukštųjų mokyklų, Europoje – 
apie 4 tūkst.

Studentų skaičius pasaulyje ir ES valstybėse 1960–2009 m. (mln.)
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Studentų skaičiaus kaita įvairiose šalyse (1999–2008 m.)

Valstybė 1999 m. 2008 m. Pokytis %

Airija 90 243 130 070 44 %

Australija 642 486 939 016 46 %

Austrija 227 569 265 677 17 %

Belgija 177 208 201 304 14 %

Čekija 221350 360 659 63 %

Danija 110 750 202 953 83 %

Jungtinė Karalystė 1 444 346 1 807 976 25 %

Estija 40 621 45 230 11 %

Japonija 2 834 123 3 074 330 8 %

JAV 11 021 431 13 903 104 26 %

Kinija 6 365 625 26 691 696 319 %

Kroatija 72 527 100 233 38 %

Latvija 76 653 106 745 39 %

Lenkija 1 382 004 2 142 771 55 %

Lietuva 74 532 144 671 94 %

Nyderlandai 463 181 602 286 30 %

Prancūzija 1 533 236 1 622 229 6 %

Rumunija 380476 1 055 137 177 %

Slovakija 117 159 227 257 94 %

Slovėnija 46235 72 814 57 %

Suomija 232 508 309 588 33 %

Švedija 323 688 383 588 19 %

Šveicarija 120 533 177 718 47 %

Turkija 1 464 740 2 532 662 73 %

        Šaltinis: UNESCO 2010.



46 Mykolo Romerio universitetas  2010

Studentų skaičius 100 tūkst. gyventojų kai kuriose valstybėse 2008 m.

Šalis Gyventojų skaičius 
(mln.)

Studentų skaičius Studentų skaičius 
100 tūkst. gyventojų

Airija 4,2 130 070 3 097

Austrija 8,4 265 677 3 163

Belgija 10,7 201 304 1 881

Bulgarija 7,6 238 294 3 135

Čekija 10,4 360 659 3 468

Danija 5,5 202 953 3 690

Estija 1,3 45 230 3 479

*Graikija 11,2 389 137 3 474

Ispanija 46,5 1 540 719 3 313

Italija 59,9 2 006 031 3 349

Jungtinė Karalystė 61,3 1 807 976 2 949

Latvija 2,3 106 745 4 641

Lenkija 38,1 2 142 771 5 624

Lietuva 3,4 144 671 4 255

Nyderlandai 16,4 602 286 3 672

Portugalija 10,6 376 241 3 549

Prancūzija 62,0 1 622 229 2 616

Rumunija 21,5 1 055 137 4 908

Slovakija 5,4 227 257 4 208

Slovėnija 2,0 72 814 3 641

Suomija 5,3 309 588 5 841

Švedija 9,2 383 588 4 169

Vengrija 10,0 385 306 3 853

Jungtinės Valstijos 304,5 13 903 104 4 566

Japonija 127,7 3 074 330 2 407

Kinija 1 324,7 7 823 213 591

Šaltinis: UNESCO



47Studijos

Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys asmenys atskirose šalyse (proc.)
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Šaltinis: parengta pagal Education at a Glance 2010

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos aukštojo mokslo studijoms Lietuvoje 2007–2009 m.

Išlaidos aukštojo mokslo 
studijoms

2007 m. 2008 m. 2009 m.

mln. Lt 1 058,3 1 259,0 1 189,5

proc. palyginti su VP 1,1 1,1 1,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Lietuvos gyventojų išsilavinimas 2001–2007 m. (tūkst. gyventojų)

 2001 m.2002 m.2003 m.2004 m.2005 m.2006 m.2007 m.2008 m.

15 metų ir vyresni gyventojai 2 800,4 2 816 2 829,6 2 837,1 2 840,2 2 842.9 2 846.8 2 840,2

Aukštasis 348,4 361,9 381 408,5 441,8 461,1 503,1 538,9

Aukštesnysis 131,9 122,9 122,5 129,4 119,6 110,4 117,0 116,7

Specialusis vidurinis 442,5 459,1 448,9 418 394,9 394,8 366,4 351,8

Vidurinis su profesine kvalifikacija 323,7 323,0 334,2 343,4 354,4 357,0 385,2 439,9

Vidurinis 534,3 560,2 583,6 586,6 602,4 609,6 599,0 599,0

Pagrindinis su profesine kvalifikacija 102,2 83,9 79,6 77,2 77,5 90,4 81,9 81,9

Pagrindinis 393,7 424,2 428,4 450,9 432,7 413,3 414,9 397,6

Pradinis su profesine kvalifikacija 20,3 15,2 16,1 14,9 15,5 16,7 12,5 15,2

Pradinis 503,4 465,6 435,4 408,1 401,4 389,7 366,6 nėra 
duomenų

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2008, 2009

Atgavus nepriklausomybę, studentų Lietuvoje daugėjo. Tai atitiko Europos ir pasau-
lio tendencijas. 1999 m. Lietuvoje mokėsi 121,9 tūkst. studentų, o 2008 m. – 204,8 tūkst. 
studentų. Tačiau pagal besimokančių universitetuose skaičių Lietuva vis dar atsilieka nuo 
daugelio ekonomiškai išsivysčiusių valstybių. 

2009–2010 m. m. studentų pradėjo mažėti. Tai lėmė nepalankios demografinės ten-
dencijos, taip pat studentų išvykimas studijuoti į užsienį. Artimiausią dešimtmetį demogra-
finės tendencijos nebus palankios. Gimusiųjų 2002 m. ir vėliau skaičius Lietuvoje sumažė-
jo iki maždaug 30 tūkst. Tai reiškia, kad potencialių studentų skaičius 2020 m., lyginant su 
padėtimi iki 1990 m., bus mažesnis maždaug du kartus. 

Studentai aukštojo mokslo sistemoje ir doktorantūroje Lietuvoje  
2004–2005 m. m. – 2009–2010 m. m.
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Studentai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pagrindinės studijos) ir aukštąjį  
neuniversitetinį išsilavinimą Lietuvoje 2004–2009 m.
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Gyventojų skaičiaus kaita kai kuriuose pasaulio regionuose
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 Šaltinis: OECD, Higher Education to 2030

Gimusieji Lietuvoje  (tūkst.)

1990 m. 1994 m. 1995 m. 1996 m. 1997 m. 1998 m. 1999 m. 2000 m. 2001 m. 2002  m.

56,8 42,4 41,2 39,0 37,8 37,0 36,4 34,2 31,6 30,0

2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

30,6 30,4 30,6 31,3 32,4 35,0 36,7 36,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Lietuvos nepriklausomybės metais pavyko sukurti ir sustiprinti aukštojo mokslo sis-
temą. Žinoma, yra kritikuotinų dalykų, tačiau verta atkreipti dėmesį ir į pozityvius Lietu-
vos aukštojo mokslo sistemos vertinimus. Pasaulio ekonomikos forumas 2009 m. pateikė 
pasaulio valstybių  konkurencingumo indeksą, kuriame Lietuvai suteikta 47 vieta, tačiau 
aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas kur kas aukštesnis – 25 vieta pasaulyje. Lie-
tuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas įvertintas geriausiai tarp 12-os kitų ver-
tintų sričių. Būtina išsaugoti ir puoselėti nacionalinę aukštojo mokslo sistemą globalizaci-
jos ir didėjančios tarptautinės konkurencijos laikais, nes jos konkurencingumas yra svarbi 
prielaida valstybei išlaikyti tapatybę, užtikrinti vystymosi perspektyvą. 

Lietuvos vertinimas pagal pasaulio konkurencingumo 2010–2011 m. indeksą (parinkti rodikliai)

Vertinimo sritis Vieta pasaulyje 
2010–2011 m.

Vieta pasaulyje 
2009–2010 m.

I. Bendras vertinimas 47 53
Baziniai reikalavimai 52 47
Šalies valdymo institucijos 60 59
Infrastruktūros išsivystymas 43 43
Makroekonominis stabilumas 71 57
Sveikatos apsauga ir pradinis ugdymas 52 55

II. Efektyvumo didinimas 49 47
Aukštojo mokslo sistema ir profesinis ugdymas 25 30
Prekių rinkos efektyvumas 73 59
Darbo rinkos efektyvumas 48 45
Finansų rinkos išsivystymas 89 72
Technologinis pasirengimas 33 36
Rinkos dydis 77 69

III. Inovacijų diegimas ir pažangumo veiksniai 48 53
Verslo pažangumas 49 56
Inovacijos 51 58

Šaltinis: World Economic Forum 2010

Šaltinis: World Economic Forum 2010
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Socialinių mokslų reikšmė

Mykolo Romerio universitetas siūlo studijų programas visų pirma socialinių mokslų 
srityje, o Universiteto absolventai daugiausia įsidarbina paslaugų sektoriuje. Būtent šis sek-
torius įgauna ypatingą reikšmę šiuolaikinėje ekonomikoje. Europos Komisijos duomeni-
mis, 1958 m. paslaugų sektoriuje buvo užimta 37 proc. tuometinės Europos Bendrijos dir-
bančiųjų, o 2001 m. ši dalis pakilo iki 67 proc. Pastaraisiais metais net 95 proc. visų darbo 
vietų ES sukuriama būtent paslaugų sektoriuje, o jame sukuriama BVP dalis reikšmingai 
didėja visose sparčiai besivystančiose valstybėse. 2010 m. paslaugų sektoriuje sukuriama 
apie 73 proc. Europos Sąjungos BVP. 

Absolventų, baigusių aukštąjį mokslą, skaičius Lietuvoje pastaraisiais metais didėjo, 
tačiau absolventų skaičius pagal atskiras studijų sritis, palyginti su išsivysčiusiomis Vakarų 
valstybėmis, taip pat nėra pakankamas. Tai ypač aktualu kalbant apie humanitarinius, tiks-
liuosius ir socialinės apsaugos mokslus. 

Baigusieji aukštąjį mokslą (ISCED 5 ir 6) pagal išsilavinimo sritis 2006 m.7 Paveikslas: Aukštojo mokslo institucijų absolventai (ISCED 5 ir 6) pagal studijų 
kryptis, 2006

A Švietimas ir ugdymas B Humanitariniai mokslai 
    ir menai

C  Socialiniai mokslai, verslas
    ir teisė

D Matematika ir kompiuterių
    mokslas

E  Inžinerija, gamyba ir statyba F Žemės ūkio ir veterinarijos  
   mokslai

G Sveikata ir gerovė H Paslaugos

Šaltinis: Eurostat, UOE (2008 m. liepos mėn. duomenys). 
Paimta iš: EACEA, Eurydice, Eurostat. Key Data on Education in Europe. Brussels: Eurydice,  2009 Edition, p. 249.Šaltinis: European Commission. Key Data on Education in Europe 2009
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Universiteto absolventai yra vertinami Lietuvos valstybės tarnyboje. Daugiau kaip 
21,5 proc. tarnybos darbuotojų ir statutinių pareigūnų yra Universiteto absolventai, skai-
čiuojant nuo visų aukštąjį universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą įgijusių 24–65 metų 
amžiaus valstybės tarnautojų. 

Valstybės tarnautojų (24–65 metų amžiaus), turinčių aukštąjį išsilavinimą, pasiskirstymas pagal  
baigtas aukštąsias mokyklas 2010 m. rugsėjo 1 d.

Aukštosios mokyklos pavadinimas Valstybės tarnautojų 
skaičius

1.      Vilniaus universitetas 9 007
2.      Mykolo Romerio universitetas 8 806
3.      Kauno technologijos universitetas 4 519
4.      Lietuvos žemės ūkio universitetas 3 472
5.      Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2 878
6.      Vilniaus pedagoginis universitetas 2 305
7.      Šiaulių universitetas 1 564
8.      Klaipėdos universitetas 1 098
9.      Lietuvos veterinarijos akademija 1 040
10.  Vytauto Didžiojo universitetas 694
11.  Lietuvos kūno kultūros akademija 425
12.  Kauno medicinos universitetas 283
13.  Lietuvos muzikos ir teatro akademija 137
14.  Vilniaus dailės akademija 86
15.  ISM vadybos ir ekonomikos universitetas 41
16.  Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla 5
17.  Vilniaus verslo teisės akademija 4
18.  Vilniaus vadybos aukštoji mokykla 2
19.  Kolegijos 2 918
20.  Kitos aukštosios mokyklos 1 675
                                                                                            Iš viso: 40 959

Statistikos duomenys rodo, kad didesnė BVP dalis paslaugų sektoriuje sukuriama 
ekonomiškai išsivysčiusiose, demokratinėse ir socialine sritimi besirūpinančiose valsty-
bėse. Juntinėse Valstijose šis rodiklis siekia 77 proc., Prancūzijoje 78 proc., Jungtinėje 
Karalystėje 76 proc., o Armėnijos atitinkamas rodiklis yra 37 proc., Baltarusijos 48 proc. 
Lietuvoje, Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, paslaugų sektoriuje sukuriama 63 
proc. BVP, taigi ši dalis dar gerokai mažesnė nei ES vidurkis. Lietuvai einant pažangos 
keliu paslaugų sektoriaus, kartu ir socialinių mokslų, reikšmė turėtų didėti. Tai supranta 
ir jaučia Lietuvos visuomenė: 2010 m. 53 proc. prašymų į Lietuvos aukštąsias mokyklas 
bendrojo priėmimo metu pateikta į socialinių mokslų sritį. 

Pagal Valstybinėje švietimo strategijoje 2003–2012 m. numatytą mokymosi visą gy-
venimą lygį Lietuva (2009 m. duomenimis) nuo ES vidurkio (9,5 proc.) atsilieka beveik tris 
kartus. Minėtas mokymosi visą gyvenimą lygis apibrėžiamas kaip 24–65 m. žmonių, kurie 
mokėsi pastarąsias keturias savaites, dalis. Paskutinių trejų metų duomenimis, šis rodiklis 
Lietuvoje dar pablogėjo: 2007 m. jis siekė 5,3 proc., 2008 m. – 4,9 proc., 2009 m. – 4,2 
proc. Lietuvos miestų gyventojų mokymosi visą gyvenimą lygis 2009 m. siekė 5,5 proc., 
kaimo gyventojų – 2,3 proc. Moterų mokymosi visą gyvenimą rodiklis pernai buvo 5,4 
proc., vyrų – 3,6 proc. 
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Remiantis ES ir kitų ekonomiškai išsivysčiusių šalių ūkio raidos tendencijomis ir 
aukščiau pateiktais statistiniais duomenimis, galima teigti, jog ir Lietuvos paslaugų sek-
toriaus lyginamasis svoris BVP struktūroje didės, o tai reiškia, kad bendrasis socialinius 
mokslus baigusių absolventų poreikis per artimiausiais metais augs. Lanksčiai reaguoda-
mas į situaciją darbo rinkoje – tobulindamas esamas ir siūlydamas naujas studijų programas 
– Universitetas prisiima atsakomybę ir pareigą tenkinti Lietuvos ūkio poreikius socialinėje 
srityje, suteikti praktines galimybes studijuoti visą gyvenimą. Universiteto absolventų pro-
fesionalumo lygį, jų tinkamumą Lietuvos ir užsienio darbo rinkoms, kartu ir jų įsidarbini-
mo lygį atspindi Lietuvos darbo biržos duomenys. Tarp šalyje ieškančių darbo asmenų My-
kolo Romerio universiteto absolventai sudaro tik 0,06 proc. Lietuvos darbo birža taip pat 
nurodo, kad net ir nedarbo Lietuvoje piko laikotarpiu, t. y. 2010 m. rugpjūčio 1 d., tik 258 
Universiteto absolventai buvo įsiregistravę darbo biržoje,  ir šis rodiklis sudarė 3,59 proc. 
nuo visų Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų, įsiregistravusių darbo biržoje, skaičiaus.

Aukščiau minėtos bendrosios šalies ūkio ir pasaulinio paslaugų sektoriaus vystymosi 
tendencijos ir Lietuvos darbo biržos duomenys leidžia daryti šias išvadas: 

Universiteto absolventų poreikis tik didės ir Universiteto absolventai neperpildys 
Lietuvos darbo rinkos.

Universiteto absolventų bendras ir profesinio pasirengimo lygis sudaro objektyvias ir 
subjektyvias prielaidas susirasti darbą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose.

 Labai gerais savo absolventų įsitvirtinimo Lietuvos ir užsienio darbo rinkose rezul-
tatais įrodęs savo veiklos naudingumą visuomenei, Universitetas galėtų būti naudingas Lie-
tuvos ūkiui ir padėti perkvalifikuoti bedarbius, taip pat padėti kelti valstybinėje strategijoje 
numatytą mokymosi visą gyvenimą lygį. 

Sukuriama BVP dalis ekonomikos sektoriuose kai kuriose valstybėse 2010 m. (proc.) 

Valstybė Žemės ūkis Pramonė Paslaugų sektorius

Airija 2 34 64

Austrija 2 30 67

Baltarusija 9 43 48

Belgija 1 24 76

Bulgarija 7 30 62

Čekija 3 38 60

Danija 1 27 73

Graikija 3 20 77

Ispanija 3 30 68

Italija 2 27 71

Japonija 1 29 69

JAV 1 22 77

Jungtinė Karalystė 1 23 76

Latvija 3 23 74

Lenkija 5 31 65
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Lietuva 4 33 63

Nyderlandai 2 25 73

Prancūzija 2 21 78

Rumunija 7 25 68

Rusija 5 37 58

Suomija 3 33 65

Šiaurės Korėja 21 47 32

Švedija 2 28 70

Ukraina 8 37 55

Vengrija 4 30 66

Vokietija 1 30 69

Europos Sąjunga 2 25 73

Pasaulis 6 31 63

Šaltinis: World Economic Forum, CIA The World Factbook

 
Studentų priėmimas

2010 m. bendras Universiteto studentų skaičius keitėsi labai nežymiai. Pagal oficialią 
statistiką 2009 m. spalio 1 d. Universitete studijavo 19 703 studentai, o 2010 m. spalio 1 
d. – 19 954 studentai. Įskaičiavus ir papildomųjų studijų klausytojus, studijuojančiųjų Uni-
versitete  yra atitinkamai 21 586 ir 21 536.

Mykolo Romerio universitetas išlieka antras tarp Lietuvos universitetų pagal studen-
tų skaičių, gerokai lenkdamas trečią vietą užimančią šalies aukštąją mokyklą.

Mykolo Romerio universiteto studentų ir klausytojų skaičius 2010 m. spalio 1 d.

Bakalaurantūros studijos 11 293  
19 954

 
 
 
 

21 536
 
 
 
 

Magistrantūros studijos 8 481

Doktorantūros studijos 180

Neuniversitetinės studijos* 95 95

Papildomosios studijos (prieš magistrantūrą) 1 032 1 032

Pagal ES programas atvykę studentai 114  
455
 

Tęstinės modulinės studijos 238

Nuotolinės studijos 103

*VSF policijos veiklos programa
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Valstybinių universitetų studentų skaičius 2010 m. spalio 1 d. (bakalauro, magistrantūros ir  
doktorantūros studijos)

I pakopa II pakopa III pakopa Laipsnio 
nesuteikiančios

Studentų  
iš viso

VU 16787 4215 842 726 22570
MRU 11293 8481 180  19954
VGTU 11659 2365 282  14306
KTU 10814 2582 442 26 13864
VPU 9087 775 60 153 10075
VDU 7498 1654 302 15 9469
ŠU 7910 1043 34 116 9103
KU 6718 761 76 41 7596

LSMU 4386 1363 287 955 6991
LŽŪU 5258 777 112  6147
LKKA 2130 288 40  2458
VDA 1607 337 31  1975

LMTA 764 232 12 30 1038
LKA 257 111   368

 
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti duome-

nimis, sumažėjo įstojusiųjų į visus Lietuvos universitetus skaičius. Artėja demografinio 
nuosmukio laikas, tai skatina tobulinti Universiteto studijų patrauklumą ir tinkamumą vi-
suomenės, darbo rinkos ir individualiems stojančiųjų poreikiams. Į tai jau ne pirmi metai 
yra sutelktas didžiausias Universiteto ir fakultetų studijų vadybininkų dėmesys.

Nors bendras stojančiųjų į Universitetą skaičius sumažėjo, pretenduojančių į bakalau-
rantūros studijas per bendrąjį priėmimą skaičius išliko panašus. Labiau smuko stojančiųjų į 
magistrantūros studijas rodikliai. Ne visuose fakultetuose šis pokytis buvo vienodas: antai 
susidomėjimas ekonomikos ir finansų krypčių studijų programomis išliko didelis, mažiau 
domimasi visuomenės saugumo, teisės studijomis. Šį sumažėjimą labiausiai nulėmė objek-
tyvios, nuo Universiteto nepriklausančios priežastys. Svarbiausios iš jų – ekonominis sun-
kmetis ir didėjanti Lietuvos jaunimo emigracija, taip pat šalies aukštojo mokslo politika, 
dėl kurios, pavyzdžiui, beveik neliko valstybės finansuojamų teisės krypties studijų vietų, ir 
ribotas galimybes studijuoti savo lėšomis turinčių stojančiųjų srautas buvo nukreiptas kitur. 

Pageidavusių ir priimtų studijuoti studentų skaičius 2010 m.

24762

2432
128 74

756 422
1669

586

10915

1818

39230

5332

I kursas II kursas III kursas Papild.po

koleg.

Magistrantūra Viso

Pageidavim skai iusų č Priimta studentų

Iš viso
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Jau keletą metų Lietuvos stojantieji rodo ypač didelį susidomėjimą socialiniais moks-
lais. Nors šiais metais stojančių į šią sritį sumažėjo, ji liko ryški stojančiųjų pasirinkimo 
lyderė. 

Prašymų dalis pagal studijų kryptis bendrojo priėmimo metu Lietuvoje  2010 m.

mokslai mokslai mokslai mokslai mokslai
Socialiniai Biomedicinos Technologiniai Humanitariniai Fiziniai Meno mokslai

2010

53 %

9 %12 %
15 %

5 %6 %

Ir toliau smunkant susidomėjimui technologinių bei fizinių mokslų studijomis, Uni-
versitetas pakilo į antrą vietą šalyje pagal bendrą stojančiųjų prašymų skaičių: 

Bendras pageidavimų studijuoti skaičius aukštojoje mokykloje bendrojo priėmimo metu  
2009 ir 2010  m.

62234

47325

28728

23049

30775

20218

25968

19432

25377

19193
20795

14052

8775
7931

13510

7922
9805

6433

19606

6110
7494

52004422
35873233

22651648
1635 765

728
514

445

VU MRU VGTU KTU VDU KU KMU ŠU LŽŪU VPU LKKA ISM VDA LVA LMTA LKA

2009 m. 2010 m.

Pagal pirmuoju pageidavimu nurodytą aukštąją mokyklą Universitetas jau ne pirmi 
metai yra antrasis šalyje.
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Prašymų, kuriuose aukštoji mokykla nurodyta pirmuoju pageidavimu, skaičius  2009–2010 m.

7655

7221

2970
2766

2898
2626

2316
2237

2242
2126

2432

1908

1349
1413

1589

1171

1751

1011 934
808

975
750 630

580 515
574

395
395

382374
221 243 128 103

VU MRU VGTU KTU VDU KU KMU ŠU VPU LKKA LŽŪU VDA ISM VU

TVM

LMTA LVA LKA

2009 m. 2010 m.

Antrąją vietą Universitetas užima ir pagal stojančiųjų, kurie savo prašymuose nurodė 
bent vieną tos aukštosios mokyklos studijų programą, skaičių: 

Stojančiųjų pageidavimų skaičius, kai aukštoji mokykla nurodyta 1–6 vietose

32828

15668

13394
12711

12148

9039

5953
5212

4065 3948 3523
2568 2285 1956

1039 693 401 309
103

VU MRU VGTU KTU VDU KU KMU ŠU VPU LŽŪU LKKA ISM TVM

VU

VDA LVA LMTA EHU LKA LCC

Šaltinis: LAMA BPO

2010 m. konkursai į nuolatines studijas įvairiose studijų programose siekė nuo 19 iki 
5 stojančiųjų į vieną vietą. Padidėjęs mokančių už mokslą vietų skaičius nuolatinėse stu-
dijose ir bendras pretendentų skaičiaus nuosmukis lėmė tam tikrą konkursų mažėjimą. Po-
puliariausios išlieka viešojo administravimo, teisės, finansų ekonomikos, teisės ir valdymo 
studijų programos. Tačiau pagal konkursą, pageidavimų ir vietų skaičiaus santykį didžiausi 
konkursai 2010 m. buvo į teisės ir muitinės veiklos, teisės ir penitencinės veiklos bei teisės 
ir valstybės sienos apsaugos programas. Susidomėjimo sulaukė ir nauja studijų programa – 
verslo sistemų kūrimas ir valdymas. 



58 Mykolo Romerio universitetas  2010

Pageidavimų, vietų skaičius pagal programas 2010 m. (stojo, priimta)

3195

3026

2843

2818

1770

1757

1114

978

921

910

511

516

380

115

51

19

20

59

57

85

290

271

271

273

89

118

Viešasis administravimas

Teisė

Teis ir valdymasė

Finans ekonomikaų

Teis ir muitin s veiklaė ė

Psichologija

Socialinis darbas

Teis ir policijos veiklaė

Teis ir penitencin veiklaė ė

Verslo sistem k rimas ir valdymasų ū

Teis ir valstyb s sienos apsaugaė ė

Policijos veikla

Verslo informatika

Stoju j skai iussių čų

Priimt skai iusų č

Atitinkamų studijų krypčių koleginių studijų absolventams, siekiantiems universite-
tinio bakalauro laipsnio, Universitetas siūlo dvejų metų studijas. Po šių studijų, įgiję uni-
versiteto bakalauro laipsnį, absolventai turės galimybę pasirinkti daugiau magistrantūros 
studijų programų. Didžiausią susidomėjimą stojantieji rodė teisės, teisės ir valdymo bei 
viešojo administravimo programomis. Daugiausia stojančiųjų buvo iš Tarptautinės teisės ir 
verslo aukštosios mokyklos ir Socialinių mokslų kolegijos.

Stojusiųjų į bakalauro studijas kolegijų absolventų skaičius 2010 m.

91

61

41

40

24

17

17

15

13

10

7

6

6

5

Tarptautinė teisės ir verslo

Socialinių mokslų

Vilniaus

Kauno

Kolpingo

Utenos

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Vilniaus kooperacijos

Klaipėdos verslo

Šiaurės Lietuvos

Šiaulių

Klaipėdos verslo ir technologijų

Vilniaus verslo

Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų

Mykolo Romerio universitetą renkasi itin daug studentų, bakalauro studijas baigusių 
kituose šalies universitetuose. Tuo Universitetas išsiskiria iš Lietuvos aukštųjų mokyklų. 
2010 m. beveik 60,84 proc. visų priimtų į Universiteto magistrantūros studijas studentų 
buvo baigę bakalauro studijas kituose universitetuose.
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Studentų, baigusių bakalauro studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimas į MRU magistrantūros  
studijas 2010 m. (stojo, priimta)

359

322 327

270

162

135

102
95 87

79 78

31

72
66

53 47
38 36 3432 18 17 1716 11 11 8 8

4 4 3 3

VPU VU VGTU KU VDU KTU ŠU LŽŪU ISM VU

TVM

LKKA KMU LVA LMTA LKA VDA

Stojo Priimta

Į Universiteto magistrantūros studijas 2010 m. daugiausia stojo Vilniaus pedagoginio 
universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos, Klaipėdos universitetų 
absolventų. Pagal jų bakalauro studijų kryptį į magistrantūrą mūsų Universitete daugiausia 
stojo edukologo, filologo, vadybininko, ekonomisto, psichologo, sociologo specialybes ki-
tuose universitetuose įgiję asmenys.

Bendras stojančiųjų į Universiteto magistrantūros studijas skaičius šiais metais su-
mažėjo. Mažiau stojančiųjų sulaukė Socialinės politikos bei Viešojo saugumo fakultetai. 
Mažėja stojančiųjų ir Teisės fakultete.

Universitetas didina galimybes kolegijų absolventams rinktis daugiau magistrantūros 
programų. Po vienerių metų papildomųjų studijų siekti magistro laipsnio gali įvairesnių 
studijų krypčių kolegijų absolventai. Daugiausia pretendentų yra iš Vilniaus kolegijos bei 
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos.

Stojusiųjų į papildomąsias magistrantūros studijas kolegijų absolventų skaičius 2010 m.

238

114

56

43

34

32

27

14

13

9

8

4

3

3

Vilniaus

Tarptautin teis s ir verslo akademijaės ė

Vilniaus kooperacijos

Marijampol sė

Kauno

Socialini mokslų ų

Utenos

Š ųiauli

Klaip dos verslo ir technologijė ų

Klaip dos versloė

Panev ioėž

Kolpingo

V. A. Grai i no AVMč ū

Alytaus



60 Mykolo Romerio universitetas  2010

Populiariausios tarp kolegijas baigusių stojančiųjų buvo viešojo administravimo bei 
ekonomikos krypčių programos.

Stojusiųjų į papildomas magistrantūros studijas skaičius pagal programas 2010 m.

115

116

127

146

154

299

111

104

91

84

73

54

15

38

30

29

20

18

Viešasis administravimas

Tarptautinio turizmo administravimas

Finansų rinkos

Savivaldos institucijų administravimas

Elektroninio verslo vadyba

Viešojo sektoriaus ekonomika

Europos Sąjungos politika ir administravimas

Aplinkos apsaugos administravimas

Aplinkos apsaugos politika ir administravimas

Elektoninės valdžios administravimas

Darnaus vystymo vadyba ir administravimas

Teisės edukologija

Socialinis darbas

Vaiko teisių apsauga

Teisė

Teisė ir valdymas

Sveikatos ugdymas

Verslumo edukologija

Studijų programų rengimas ir atnaujinimas

2010 m. Studijų kokybės vertinimo centre užregistruotos 3 bakalauro ir 4 magistro 
studijų programos:

1. Verslo sistemų kūrimas ir valdymas (BA).
2. Policijos veikla (BA).
3. Valstybės sienos apsauga (BA).
4. Finansų valdymas (MA).
5. Elektroninės valdžios administravimas (MA).
6. Sveikatos politika ir valdymas (MA).
7. Programų ir projektų vadyba (MA).
Be to, Universiteto senatas patvirtino tris jau vykdomų II pakopos studijų programų 

specializacijas:
1. Viešojo administravimo studijų programos specializaciją „Aplinkosaugos admi-

nistravimas“;
2. Verslumo edukologijos studijų programos specializaciją „Sveikatos ugdymas“;
3. Socialinio darbo studijų programos specializaciją „Karjeros projektavimas“.
Šios programos ir specializacijos papildė Ekonomikos ir finansų, Viešojo saugumo, 

Socialinės politikos, Politikos ir vadybos fakultetų teikiamą studijų pasiūlą, užpildė kai 
kurias Universiteto teikiamų studijų programų pasiūlos spragas. Programų skaičiaus didė-
jimas atitinka pastarųjų metų Universiteto studentų skaičiaus dinamiką.
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2000–2010 m. Universiteto studijų programų skaičiaus kitimas
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Pagrindinių studijų programos Magistrantūros studijų programos Neuniversitetinės Studijų programos

Ateityje reikės pagalvoti apie studijų programų skaičiaus mažinimą, visų pirma ne 
visai racionaliai išskaidytose II pakopos studijose.

Iš jau vykdomų studijų programų 2010 m. SKVC naujam terminui akredituotos 9.

2010 m. akredituotos Universiteto studijų programos

Eil. 
Nr.

Valstybinis 
kodas

Kodas 
pagal 

ISCED

Studijų  
programos  

pavadinimas

Fakul-
tetas

Suteikiamas 
laipsnis ir (ar) 

profesinė  
kvalifikacija

Registracijos 
data ir  

įsakymo Nr.

Akredita-
cijos data

1 612N10005 51134 Verslo sistemų kūrimas ir 
valdymas

EFVF Verslo bakalauras 2010-06-22 Nr. 
1-01-58

2013-07-01 

2 621N30005 51234 Finansų valdymas EFVF Finansų  
magistras

2010-04-19 
Nr. 1-01-33

iki 2013-04-30

3 621N70005 51234 Elektroninis viešasis 
administravimas

SIF Viešojo  
administravimo  

magistras

2010-06-01, 
Nr. 1-01-52

2013-06-15

4 62602S112 51231 Sveikatos politika ir 
valdymas

PVF Politikos mokslų 
magistras

2010-01-26, 
Nr.1-01-12

iki 2013-02-01

5 621N24001 51234 Programų ir projektų 
vadyba

PVF Projektų vadybos 
magistras

2010-01-26, 
Nr.1-01-12

iki 2013-02-01

6 61205S205
612L54001

51176 Socialinis darbas SPF Socialinio darbo 
bakalauras

1999-04-23,  
Nr. 560,

2010-08-26 Nr. 
1-01-89

iki 2010-12-31
iki 2016-12-31 

7 62405S204
612L54001

51276 Socialinis darbas SPF Socialinio darbo 
magistras

1999-04-23,  
Nr. 560

2007-02-19,  
Nr.  ISAK-225, 

 2010-08-26  
Nr. 1-01-89

iki 2010-12-31
iki 2016-12-31 

8 612S21001 51186 Policijos veikla VSF Visuomenės sau-
gumo bakalauras

2010-06-22 
Nr. 1-01-58

2013-07-01 

9 612S22001 51186 Valstybės sienos apsauga VSF Visuomenės sau-
gumo bakalauras

2010-06-22
 Nr. 1-01-58

2013-07-01 
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Dvi programos – socialinio darbo bakalauro ir magistro – akredituotos po Europos 
studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR) priklausančios Sveikatos ir socialinių mokslų 
studijų programų akreditavimo agentūros  AHPGS (Akkreditierungsagentur  für Studien-
gänge im Bereich Gesundheit und Soziales, Vokietija) atlikto įvertinimo. Tokia praktika 
padeda užtikrinti tarptautinę Universiteto studijų kokybę, didina studentų ir užsienio par-
tnerių pasitikėjimą, todėl ją, nors ir nepigiai kainuojančią, numatoma tęsti.

2010 m. pradėti įgyvendinti du studijų programų atnaujinimo projektai, finansuoja-
mi ES struktūrinių fondų lėšomis: „Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Ro-
merio universitete“ ir „Inovatyvių metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“. Pagal 
šiuos projektus per dvejus metus numatytos atnaujinti, įvertinti ir iš naujo akredituoti 7 
studijų programos: Teisė ir valdymas, Viešasis administravimas, Socialinis darbas, Teisė 
ir policijos veikla, Verslo informatika, Psichologija, Finansų ekonomika. Pagal šiuos pro-
jektus atnaujinama daugiau kaip pusė Universiteto vykdomų pirmosios pakopos studijų 
programų. Taip ES parama deda tvirtus pagrindus Universiteto ateities studijų kokybei.

2010 m. rudenį, atsižvelgiant į naujus Universiteto plėtros strateginius prioritetus, 
pradėtas rengti pluoštas naujų studijų programų. Daugiausia dėmesio skiriama jungtinėms 
studijų programoms, numatomoms vykdyti kartu su partneriais užsienio universitetais, taip 
pat tokioms programoms, kurių Universitete vis dar trūksta. Įtvirtinta nauja procedūra – 
prieš sudarant studijų programos rengimo grupę buvo apsvarstytos naujų studijų programų 
koncepcijos. Iš 37 koncepcijų, kurias pasiūlė fakultetai, rektoratas pritarė 14 naujų studijų 
programų koncepcijų, iš jų 7 jungtinėms su užsienio universitetais.

Studijų kokybės užtikrinimas

Universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistema grindžiama Europos aukštojo moks-
lo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (2005 m.) ir Universiteto studijų 
kokybės užtikrinimo nuostatomis, suformuluotomis 2011 m. pradžioje atnaujintoje Studijų 
tvarkoje. Ji apima aiškiai suformuluotas kokybės užtikrinimo taisykles ir procedūras, stu-
dijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų stebėseną bei periodinį vertinimą, studijų rezul-
tatų vertinimo sistemą, dėstytojų kompetencijos ir veiklos efektyvumo užtikrinimą, studijų 
išteklius ir paramą studentams, studijų informacinę sistemą, akademinės bendruomenės ir 
visuomenės viešą informavimą apie studijų kokybę. 

Svarbiausia Universiteto studijų kokybės grandis – aiškus atsakomybės pasidaliji-
mas ir  studentų, dėstytojų, administracijos ir neakademinio personalo bendradarbiavimas. 
Vykdant Universiteto struktūros pertvarką daugiau studijų kokybės užtikrinimo galių įgijo 
fakultetai. Juose dirba vadybininkai, atsakingi už atskiras studijų organizavimo sritis (elek-
tronines, tęstines studijas, studijų mainus), o centrinėje administracijoje sudarytas nedidelis 
Akademinių reikalų centras (ARC) yra koordinuojantis ir organizuojantis branduolys, at-
sakingas už studijas reglamentuojančių dokumentų rengimą, informacinę sistemą, kokybės 
užtikrinimo procesų organizavimą, Universiteto padalinių konsultavimą. 

2010 m. ARC kartu su Studentų atstovybe toliau kūrė grįžtamojo ryšio sistemą, ku-
rios elektroninėje terpėje yra paskelbti studijų programų ir studijų dalykų vertinimo klausi-
mynai studentams, pildomi anonimiškai.

2009 m. Universitetas Europos Komisijai pateikė paraišką Diplomo priedėlio (DS) 
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etiketei gauti. ECTS/DS etiketės yra garbingi apdovanojimai, skiriami Europos aukštojo 
mokslo institucijoms, rodantys, kad institucijos puikiai taiko ECTS sistemos principus ir 
išduoda diplomo priedėlį pagal visus tarptautinius reikalavimus. Šiuo metu tik apie 100 
Europos universitetų yra gavę DS ir tik apie 30 – ECTS etiketę. 2010 m. birželio 16 d. EK 
paskelbė, kad Universitetui suteikta Diplomo priedėlio etiketė. Ši etiketė – svarbus Univer-
siteto laimėjimas, visuotinai pripažįstamas studijų kokybę ir tarptautiškumą puoselėjančios 
institucijos atpažinimo ženklas.

Studijų tarptautiškumo didinimas

Universiteto strategija numato visas Universiteto studijų programas tarptautinti ir 
pertvarkyti į jungtines, įgyvendinamas kartu su užsienio partneriais. Tokios programos stu-
dentams suteiks papildomų galimybių studijuoti užsienio universitetuose, pasiekti papildo-
mų studijų rezultatų ir konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje. 2010 m. Mykolo Romerio 
universitetas vykdė dvi jungtines studijų programas, pagal kurias studijavo 67 studentai. 
Socialinės politikos fakulteto Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės jungtinė magis-
trantūros studijų programa vykdoma kartu su Tamperės (Suomija) ir Linco Johano Keple-
rio (Austrija) universitetais. Jos absolventams 2010 m. pirmą kartą Lietuvoje įteikti trijų 
šalių universitetų rektorių pasirašyti magistro diplomai. Antrojoje, jau šeštuosius metus 
Universiteto Teisės fakulteto su Gento (Belgija) universitetu vykdomoje jungtinėje tarptau-
tinės teisės magistrantūros programoje šiemet studijuoja studentai iš 5 šalių, tarp jų išeivi-
jos lietuvis, gimęs ir iki studijų gyvenęs Brazilijoje. Šios programos absolventams įteikiami 
Universiteto diplomai, o jungtinis programos pobūdis įvardijamas diplomo priedėlyje.

Bene svarbiausia finansinė priemonė, Lietuvoje plėtojanti akademinius mainus, yra 
ES remiama Mokymosi visą gyvenimą Erasmus programa. 2009–2010 m. m. iš visų Lietu-
vos universitetų studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus programą išvyko 2 567 studen-
tai. Iš jų net 230 studentų išvyko iš Mykolo Romerio universiteto. Tais pat metais dėstyti 
ar mokytis pagal Erasmus programą iš Lietuvos universitetų išvyko 880 dėstytojų ir kitų 
darbuotojų. Iš jų 88 dėstytojai ir darbuotojai išvyko iš mūsų Universiteto. Palyginti su kitais 
Lietuvos universitetais, Universitetas pagal Erasmus programą išsiųstų studentų bei dėsty-
tojų ir kitų darbuotojų skaičių yra trečias.

Atvykstančių į Universitetą Erasmus studentų 2009–2010 m. m. sumažėjo nuo 139 
iki 116. Šį reiškinį galėtume paaiškinti kaip Europoje įsivyravusio nerimo dėl finansinės 
krizės 2009 m. pasekmę, dėl kurios dalis studentų atidėjo savo planus. Naujausi duomenys 
patvirtina šios tendencijos laikinumą – 2010–2011 m. m. į Universitetą studijuoti pagal 
Erasmus programą atvyko jau 131 studentas. 

Iki 2009 m. daugiausia studentų atvykdavo iš Prancūzijos, Lenkijos ir Turkijos, o nuo 
2010 m. daugiausia studentų atvyksta iš Prancūzijos, Rumunijos, Italijos ir Turkijos.

2009–2010 m. m. Erasmus judumas buvo organizuojamas remiantis pasirašytomis 
sutartimis su 209 universitetais iš 30 programoje dalyvaujančių šalių. 
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Dar 118 studentų buvo atvykę intensyvioms studijoms pagal Universiteto vykdomus 
edukacinius projektus bei dalyvauti vasaros mokyklose.

Didėja užsienio šalių piliečių, norinčių siekti bakalauro ar magistro laipsnio, susido-
mėjimas Universitetu. Bakalauro studijose Universitetas jiems siūlo Psichologijos ir Socia-
linio darbo studijų programas, dėstomas anglų kalba. Didesnis užsienio kalbomis dėstomų 
programų pasirinkimas yra magistrantūros studijose (19). Iš jų didesnio dėmesio sulaukia 
Elektroninio verslo vadyba ir Verslo psichologija. 
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2010 m. Universitete studijavo 17 užsienio šalių piliečių. Iš jų 10 pasirinko bakalauro 
studijas Socialinės politikos fakultete, 7 – magistrantūros studijas Socialinės informatikos 
ir Socialinės politikos fakultetuose. 

2010 m. padidėjo dalykų, dėstomų užsienio kalbomis, pasiūla – užsienio studentai 
rinkosi iš 217 studijų dalykų (palyginti su 2009 m. siūlytų 165 studijų dalykų). 2010 m. 
buvo siūlomos 3 bakalaurantūros programos ir 15 magistrantūros studijų programų anglų ir 
rusų kalbomis. Užsienio studentai priimti studijuoti į 8 šiomis kalbomis vykdomas studijų 
programas.  

Siekdamas rengti jungtines studijų programas ir įgyvendinti tarptautinius edukacinius 
projektus, Universitetas pateikė 27 paraiškas ES Mokymosi visą gyvenimą, NordPlus ir 
kitoms tarptautinėms programoms. 12 paraiškų buvo sėkmingos. 2010 m. MRU dalyvauja  
setyniuose Erasmus intensyvių programų projektuose, viename Erasmus jungtinės studijų 
programos rengimo projekte, dviejuose Grundtvig programos projektuose bei 2 NordPlus 
Higher Education projektuose.

Elektroninės studijos

Vienas iš strateginių Universiteto studijų plėtros aspektų yra elektroninių studijų 
vystymas. Taikant modernias technologijas siekiama visas Universiteto studijų programas 
padaryti prieinamas nuotoliniu būdu, o kiekvieno studijų dalyko medžiagą tiek, kiek tai 
racionalu, perkelti į elektroninę terpę. Informacinių technologijų ir elektroninės studijų 
terpės panaudojimas didina studijų prieinamumą, leidžia iš esmės sumažinti mechaniško 
žinių perdavimo sąnaudas, panaudoti virtualaus modeliavimo, simuliavimo, elektroninio 
egzaminavimo ir kitas šiuolaikines studijų priemones. Universitetas taiko įvairias nuoto-
linio mokymo formas: pagal poreikį derina sinchroninį nuotolinį mokymą (akivaizdinės 
paskaitos ir jų transliacijos internetu) su asinchroniniu (mokomoji medžiaga ir užduotys 
pasiekiamos prisijungiant prie Elektroninių studijų grupės tarnybinių stočių), plėtoja virtu-
alaus mokymosi aplinką, toliau tobulina elektroninio mokymosi sąlygas. 

Nuotolinėms studijoms pritaikyta mokomoji medžiaga yra prieinama visiems studen-
tams Moodle elektroninių studijų aplinkoje. Ši aplinka Universitete yra labai populiari: per 
darbo dieną prie jos jungiasi iki 2700 registruotų sistemos lankytojų. 

Nuotolinėms studijoms Universitete skirta:
1. Trys  tarnybinės stotys, leidžiančios kaupti ir teikti nuotolinių studijų kursus.
2. Vaizdo srautų archyvavimo ir transliavimo tarnybinė stotis, skirta paskaitų ir kon-

ferencijų medžiagai archyvuoti ir transliuoti.
3. Elektroninė kursų kūrybos administravimo sistema.
4. Elektroninė klausytojų registravimo sistema.
5. Kilnojamoji vaizdo konferencijų įranga, kuri Universitete gali būti naudojama ren-

giant judžiąją konferencijų organizavimo studiją.
6. Vaizdo transliavimo ir įrašymo specializuotos tarnybinės stotys, leidžiančios vienu 

metu įrašyti ir transliuoti iki 10 skirtingų vaizdo renginių (paskaitų ar konferencijų).
7. Vaizdo konferencijų mažosios studijos. Čia galima skaityti paskaitas nutolusio-
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se auditorijose esantiems studentams, transliuoti paskaitas internetu, archyvuoti paskaitų 
transliacijas. Studiją galima naudoti ir konferencijoms.

2010 m. ši įranga papildyta daugiašalių konferencijų įrenginiu, kuris leidžia  vienu 
metu sujungti 12 nutolusių dalyvių. Be jau įrengtų trijų studijų paskaitoms ir vaizdo konfe-
rencijoms, vaizdo konferencine įranga buvo aprūpinta dar viena auditorija, vaizdo mažoji 
studija įrengta Viešojo saugumo fakultete Kaune. Iki 2011 m. kovo tokią įrangą numatoma 
įrengti Politikos ir vadybos fakultete, esančiame Universiteto Valakupių rūmuose. 

2010 m. gruodžio mėn. Universitete pradėjo veikti elektroninio egzaminavimo audi-
torija. Tai – šiuolaikiška 35 vietų stebėjimo kameromis aprūpinta auditorija, kurioje studen-
tai ir klausytojai gali laikyti tarpinius atsiskaitymus bei galutinius egzaminus. Egzaminavi-
mas vyksta Moodle elektroninių studijų aplinkoje. 

Nuo 2008 m. pavasario semestro Universiteto atvirųjų nuotolinių studijų sistemoje 
pradėta teikti pirmosios pakopos studijų programa „Teisė ir valdymas“. Tai – pirmoji visiš-
kai nuotolinėms studijoms pritaikyta bakalauro studijų programa ne tik Universitete, bet ir 
visoje Lietuvoje (programos pritaikymo darbai 2006–2007 m. buvo finansuoti Europos so-
cialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis). Pradėjus nuotoliniu būdu teikti 
šios studijų programos dalykus, gerokai padidėjo nuotolinių studijų populiarumas, nes dalis 
Teisės ir valdymo programos dalykų dėstomi ir kitose Universiteto teisės krypties progra-
mose. Nuotolinėms studijoms taip pat visiškai pritaikyta ir pirmosios pakopos Socialinio 
darbo studijų programa. Nuotolinėms studijoms anglų kalba buvo parengti ir bakalauro 
studijų programos Teisė ir valdymas studijų dalykai  Informatikos teisė ir  Teisės informa-
tika. Jie dėstomi Erasmus studentų mainų programose. Mokomoji medžiaga į anglų kalbą 
išversta vykdant Europos Komisijos „Mokymosi visą gyvenimą programos“ Erasmus pa-
programės daugiašalį projektą „Bendrasis virtualusis TEISĖS ir IKT universitetinis mies-
telis“ („LAW&ICT Shared Virtual Campus“). Iš viso nuotolinėms studijoms jau parengtas 
131 pirmos pakopos studijų dalykas.

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų skaičius (2010 m. rudens semestras)

Studijų programa Iš viso dalykų 
programoje

Iš viso parengta  
nuotolinėms studijoms 
(skaičiais ir procentais)

Lieka neparengtų 
studijų dalykų 
(skaičiais ir procen-
tais)

Teisės krypties studijų programos
Teisė ir valdymas 34 34 (100 %) –
Teisė 36 32 (89 %) 4
Teisė ir muitinės veikla 39 29 (74 %) 10
Teisė ir penitencinė veikla 38 25 (66 %) 15
Teisė ir policijos veikla 39 10 (26 %) 29
Teisė ir valstybės sienos  
apsauga 51 10 (20 %) 41

Kitų krypčių studijų programos
Viešasis administravimas 36 16 (44 %) 20
Socialinis darbas 46 24 (52 %) 12
Finansų ekonomika 36 6 (17  %) 30
Verslo informatika 36 5 (14 %) 31
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Nuotolinėms studijoms parengtas ir 41 antros pakopos dalykas. 2010 m. rudens se-
mestre klausytojams siūloma rinktis ir studijuoti 23 įvairioms studijų programoms priklau-
sančių antrosios pakopos studijų dalykų.

2010 m. atvirąsias nuotolines studijas Universitete pasirinko 211 klausytojų, iš kurių 
70 proc. – moterys. Labai padidėjo ne Lietuvoje gyvenančių klausytojų skaičius: 2010 m. 
pavasario semestro 17 proc. klausytojų gyveno ne Lietuvoje, rudens semestre – 30 proc.

Universiteto absolventai

Pastaraisiais metais pastebimas Mykolo Romerio nuolatinis universiteto absolventų 
skaičiaus didėjimas. 2010 m. Universitetą baigė 3 873 absolventai.

2008 m. ir 2010 m. absolventų skaičiaus palyginimas
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2010 m. Universiteto absolventų skaičius pasiskirstė taip:

Bakalauro ir magistrantūros studijų absolventų skaičius 2010 m.

Absolventų skaičius Iš jų moterų
Bakalauro studijos 1 555 72 %
Magistrantūros studijos 2 318 80 %
                                       Iš viso 3 873 77 %

Bakalauro studijų 2010 m. absolventų skaičius pagal fakultetus ir studijų programas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų ekonomika 170
Teisė ir muitinės veikla 61

                                                                   Iš viso EFVF 231
Politikos ir vadybos fakultetas

Viešasis administravimas 162
                                                                      Iš viso PVF 162
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Socialinės informatikos fakultetas
Verslo informatika 0
Iš viso SIF 0

Socialinės politikos fakultetas
Psichologija 32
Socialinis darbas 104
Teisė ir penitencinė veikla 38
                                                                     Iš viso SPF 174

Teisės fakultetas
Teisė 315
Teisė ir valdymas 319
Iš viso TF 634

Viešojo saugumo fakultetas
Teisė ir policijos veikla 226
Teisė ir valstybės sienos apsauga 59
Policijos veikla *(neuniversitetinės studijos) 69
                                                                   Iš viso VSF 354
                                                     Iš viso universitete 1 555

Magistrantūros studijų 2010 m. absolventų skaičius pagal fakultetus ir studijų programas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų rinkos 148
Mokesčių administravimas 2
Muitinių administravimas 22
Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla 32
Viešojo sektoriaus ekonomika 75
                                                                         Iš viso EFVF 279

Politikos ir vadybos fakultetas
Viešasis administravimas 461
Strateginis organizacijų valdymas 100
Viešoji politika 11
Europos Sąjungos politika ir administravimas 126
Savivaldos institucijų administravimas 90
Programų ir projektų valdymas 14
Aplinkos apsaugos politika ir administravimas 140
Mokslo vadyba 8
Darnaus vystymosi vadyba ir administravimas 47
Europos kaimynystės politika 6

                                                                         Iš viso PVF 1 003
Socialinės informatikos fakultetas

Elektroninio verslo vadyba 57
Informatikos teisė 13

                                                                          Iš viso SIF 70
Socialinės politikos fakultetas

Gerovės sociologija 6
Lyginamoji socialinė politika ir gerovė 5
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Socialinis darbas 42
Socialinė psichologija 18
Teisės edukologija 24
Teisė ir penitencinė veikla 12
Teisės psichologija 6
Verslo psichologija 28
Verslumo edukologija 2
Vaiko teisių apsauga 19

                                                                      Iš viso SPF 162
Teisės fakultetas

Teisė 180
Teisė ir valdymas 221
Tarptautinė jūrų teisė 25
Tarptautinė žmogaus teisių apsauga 1
Verslo teisė 101
Vežimo teisė 17
Intelektinės nuosavybės teisė 21
Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos 13
Tarptautinė teisė (jungtinė programa) 8
Administracinė teisė 36
Bioteisė 26
Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė 45
Europos Sąjungos teisė 30
Finansų teisė 31

                                                                          Iš viso TF 755
Viešojo saugumo fakultetas

Teisė ir policijos veikla 46
Ekspertiniai tyrimai 3

                                                                         Iš viso VSF 49
                                                                Iš viso universitete 2 318

Tęstinės studijos

Dar viena labai reikšminga Universiteto studijų sritis yra kvalifikacijų tobulinimo pa-
slaugos, teikiamos ir Universiteto absolventams, ir kitiems šalies darbo rinkos dalyviams. 
Šias paslaugas Universitetas tradiciškai teikia didžiausiems savo socialiniams partneriams, 
tokiems kaip Valstybės tarnybos departamentas, taip pat atskiroms įmonėms bei organi-
zacijoms,  pavieniams asmenims, užsirašantiems į Universiteto skelbiamus kursus arba 
pageidaujantiems studijuoti atskirus Universitete vykdomų studijų programų dalykus.

2010 m. spalio 13 d. Universitetas pakartotinai įtrauktas į valstybės tarnautojų moky-
mo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos. Uni-
versitete buvo parengtos 97 programos valstybės tarnautojams mokyti:



70 Mykolo Romerio universitetas  2010

Socialinės politikos fakulteto – 14; 
Socialinės informatikos fakulteto – 9; 
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto – 9; 
Viešojo saugumo fakulteto – 4; 
Teisės fakulteto – 1; 
Politikos ir vadybos fakulteto – 27; 
Humanitarinių mokslų instituto – 33. 

2010 m. pabaigoje pasirašyta sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos 
darbo biržos dėl neformaliojo profesinio bedarbių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, mokymo. 
Ieškantiems darbo asmenims siūloma 15 programų ekonomikos, socialinio darbo, karjeros 
projektavimo, užsienio kalbų mokymo srityse. Didžiausio susidomėjimo sulaukė šios pro-
gramos:

Socialinio darbo pagrindai – 40 kreditų, 1 600 ak. val.
Verslo anglų kalba pradedantiesiems – 10 kreditų, 400 ak. val.
Verslo anglų kalba pažengusiesiems – 10 kreditų, 400 ak. val.
Dokumentų kalba/raštvedyba + anglų kalba pažengusiesiems – 10 kreditų, 400 ak. val.
Verslas ir informacinės komunikacinės technologijos (IKT) + anglų kalba pažengu-

siesiems – 10 kreditų, 400 ak. val.
Verslo vokiečių kalba pažengusiesiems – 10 kreditų, 400 ak. val.
2011 m. pradžioje norą tobulintis pagal šias programas pareiškė apie 80 bedarbių iš 

įvairių Lietuvos regionų.
2010 m. keli Universiteto fakultetai vykdė didelės apimties kvalifikacijos tobulinimo 

projektus. Viešojo saugumo fakultetas organizavo ir įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo 
programas šiomis  temomis: „Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supapras-
tinto tranzito dokumentų sistema“, „Dokumentų tikrinimas ir tyrimas“, „Šengeno teisyno 
reikalavimų taikymas“. Šios programos buvo finansuotos Išorės sienų fondo  2008 m. pro-
gramos lėšomis. Taip pat vyko mokymai Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie LR 
VRM tema „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų gebėjimų tobulinimas“. 
Socialinės politikos fakultetas vykdė mokymus socialiniams darbuotojams  Šilutės rajono 
pedagogų švietimo centre, organizavo Kolpingo kolegijos bei Klaipėdos verslo aukštosios 
mokyklos studentų stažuotę Mykolo Romerio universitete, pasirašė sutartis su Kalėjimų 
departamentu dėl  nuteistųjų mokymo, su UAB „Oro Incorporate“ dėl personalo mokymo. 
Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedra vedė seminarus „Anglų kalbos 
mokymas naudojant IT“, Kalbos kultūros katedros specialistai skaitė paskaitas „Akade-
minė iškalba“, Filosofijos katedros specialistai skaitė paskaitas „Tarnybinio protokolo ir 
etiketo pagrindai“. Už šiuos projektus Universitetas  2010 metais gavo 386 753 Lt pajamų.

Švietimo renginius, seminarus, konferencijas visuomenei įvairiomis temomis vykdė 
ir kiti Universiteto fakultetai.
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2010 m. Universitete vykdomos studijų programos

Pirmosios pakopos (bakalaurantūros) studijų programos 2010 m.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Eil.
Nr.

Sritis Kryptis
Studijų programos pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis 
ir (ar) profesinė  

kvalifikacija

1 Socialinių 
mokslų

Ekonomika Finansų ekonomika 3,5 – 5 Ekonomikos baka-
lauras

2 Socialinių 
mokslų

Teisė Teisė ir muitinės veikla 3,5 – 5 Teisės bakalauras

3 Socialinių 
mokslų

Verslo Verslo sistemų kūrimas ir val-
dymas* 

3,5 – 5 Verslo bakalauras

*Studijų programa pradėta 2010 m.

Socialinės informatikos fakultetas

Eil. 
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės  
vakarinės;  
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis  
ir (ar) profesinė  

kvalifikacija

1 Fizinių  
mokslų

Informatika Verslo informatika 3,5 – 5 Informatikos  
bakalauras

Socialinės politikos fakultetas

Eil.
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės  
vakarinės;  
ištęstinės

Suteikiamas  
laipsnis ir (ar)  

profesinė  
kvalifikacija

1
Socialinių 

mokslų
Teisė Teisė ir penitencinė veikla 3,5 – 5 Teisės bakalauras

2
Socialinių 

mokslų
Socialinis 

darbas
Socialinis darbas 3,5 – 5 Socialinio darbo 

bakalauras, socialinis 
darbuotojas 

3
Socialinių 

mokslų
Psichologija Psichologija 3,5 3,5 5 Psichologijos  

bakalauras
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Politikos ir vadybos fakultetas

Eil. 
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis 
ir (ar) profesinė  

kvalifikacija

1 Socialinių 
mokslų

Viešojo ad-
ministravimo

Viešasis administravimas 3,5 – 5 Viešojo administra-
vimo bakalauras

Teisės fakultetas

Eil. 
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos pavadinimas Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas  
laipsnis ir (ar) 

profesinė kvali-
fikacija

1 Socialinių 
mokslų

Teisės Teisė 3,5 – 5 Teisės bakalauras

2 Socialinių 
mokslų

Teisės Teisė ir valdymas 3,5 3,5 5 Teisės bakalauras

Viešojo saugumo fakultetas

Eil.
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis 
ir (ar) profesinė 

kvalifikacija

1 Socialinių 
mokslų

Teisė Teisė ir policijos veikla 3,5 – 5 Teisės bakalauras

2 Socialinių 
mokslų

Teisė Teisė ir valstybės sienos apsauga 3,5 – 5 Teisės bakalauras

3 Socialinių 
mokslų

Visuomenės 
saugumo

Policijos veikla* 4 Visuomenės saugumo 
bakalauras

4 Socialinių 
mokslų

Visuomenės 
saugumo

Valstybės sienos apsauga 4 Visuomenės saugumo 
bakalauras

*Studijų programa pradėta 2010 m.
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Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 2010 m.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Eil.
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis 
ir (ar) profesinė  

kvalifikacija

1 Socialinių 
mokslų

Teisė Teisė ir muitinės bei mokesčių 
institucijų veikla

1,5 – 2 Teisės magistras

2 Socialinių 
mokslų

Ekonomika Viešojo sektoriaus  
ekonomika

1,5 – 2 Ekonomikos magistras

Regioninės plėtros ekonomika ir 
politika (specializacija)

1,5 – 2 Ekonomikos magistras

Sveikatos ekonomika  
(specializacija)

1,5 – 2 Ekonomikos magistras

Žinių ekonomika  
(specializacija)

1,5 – 2 Ekonomikos magistras

Viešieji pirkimai  
(specializacija)

1,5 – 2 Ekonomikos magistras

Energetikos ekonomika ir politika 
(specializacija)

1,5 2 Ekonomikos magistras

3 Socialinių 
mokslų

Ekonomika Finansų rinkos 1,5 – 2 Ekonomikos magistras

Verslo nuosavybės  
ekonomika (specializacija)

1,5 – 2 Ekonomikos magistras

4 Socialinių 
mokslų

Ekonomika Lyčių ekonomika 1,5 – 2 Ekonomikos magistras

5 Socialinių 
mokslų

Verslas Tarptautinė prekyba 1,5 – 2 Verslo magistras

6 Socialinių 
mokslų

Finansai Finansų valdymas* 1,5 – 2 Finansų magistras

*Studijų programa pradėta 2010 m.

Socialinės informatikos fakultetas

Eil. 
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos pavadinimas Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas  
laipsnis ir (ar)  

profesinė  
kvalifikacija

1 Socialiniai 
mokslai Teisės Naujų technologijų teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

2 Socialiniai 
mokslai Verslas Elektroninio verslo vadyba 1,5 – 2 Verslo administravi-

mo magistras

3 Socialiniai 
mokslai

Viešasis 
administra-

vimas

Elektroninis viešasis  
administravimas* 1,5 – 2 Viešojo administravi-

mo magistras

*Studijų programa pradėta 2010 m.
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Socialinės politikos fakultetas

Eil.
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis 
ir (ar) profesinė 

kvalifikacija

1 Socialiniai 
mokslai

Teisė Teisė ir penitencinė veikla 1,5 – 2 Teisės magistras

Atkuriamasis teisingumas ir 
tarpininkavimas (specializacija)

1,5 – 2 Teisės magistras

2 Socialiniai 
mokslai

Socialinis 
darbas

Socialinis darbas 1,5 – 2 Socialinio darbo 
magistras, socialinis 

pedagogas

Karjeros projektavimas  
(specializacija)

1,5 2 Socialinio darbo 
magistras

3 Socialiniai 
mokslai

Socialinis 
darbas

Vaiko teisių apsauga 1,5 – 2 Socialinio darbo 
magistras, socialinis 

pedagogas 
4 Socialiniai 

mokslai
Socialinis 

darbas
Teisės psichologija 2 – 3 Psichologijos  

magistras

5 Socialiniai 
mokslai

Psichologija Socialinė psichologija 2 – 3 Psichologijos  
magistras

6 Socialiniai 
mokslai

Psichologija Verslo psichologija 2 – 3 Psichologijos  
magistras

7 Socialiniai 
mokslai

Sociologija Gerovės sociologija 1,5 – 2 Sociologijos  
magistras

Ekonomikos sociologija  
(specializacija)

1,5 – 2 Sociologijos  
magistras

Verslo sociologija  
(specializacija)

1,5 – 2 Sociologijos  
magistras

8 Socialiniai 
mokslai

Edukologija Teisės edukologija 1,5 – 2 Edukologijos  
magistras, mokytojas 

9 Socialiniai 
mokslai

Edukologija Verslumo edukologija 1,5 – 2 Edukologijos  
magistras, mokytojas 

Sveikatos ugdymas  
(specializacija)

1,5 2 Edukologijos  
magistras

10 Socialiniai 
mokslai

Sociologija Lyginamoji socialinė politika ir 
gerovė (jungtinė programa)

2 – – Sociologijos  
magistras

11 Socialiniai 
mokslai

Socialinis 
darbas

Socialinė gerontologija 1,5 – 2 Socialinio darbo 
magistras, socialinis 

darbuotojas 
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Politikos ir vadybos fakultetas

Eil.
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis 
ir (ar) profesinė  

kvalifikacija

1 Socialiniai 
mokslai

Viešasis ad-
ministravimas

Viešasis administravimas 1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

Veiklos auditas (specializacija) 1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

Sveikatos apsaugos įstaigų adminis-
travimas (specializacija)

1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

Švietimo įstaigų administravimas 
(specializacija)

1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

Tarptautinio turizmo administravimas 
(specializacija)

1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

Žmogiškųjų išteklių vadyba (special-
izacija)

1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

Socialinė politika ir administravimas 
(specializacija)

1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

Aplinkosaugos administravimas 1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

2 Socialiniai 
mokslai

Viešasis ad-
ministravimas

Savivaldos institucijų administravimas 1,5 – 2 Viešojo administravimo 
magistras

3 Socialiniai 
mokslai

Žmonių 
išteklių vadyba

Lyderystė ir pokyčių valdymas 1,5 – 2 Žmonių išteklių vady-
bos magistras

4 Socialiniai 
mokslai 

Politikos 
mokslai

Europos Sąjungos politika ir  
administravimas

1,5 – 2 Politikos mokslų  
magistras

5 Socialiniai 
mokslai 

Politikos 
mokslai

Aplinkos apsaugos politika ir  
administravimas

1,5 – 2 Politikos mokslų  
magistras

Gamtos išteklių valdymas  
(specializacija)

1,5 – 2 Politikos mokslų  
magistras 

Žemės tvarkymo politika  
(specializacija)

1,5 – 2 Politikos mokslų  
magistras 

6 Socialiniai 
mokslai

Politikos 
mokslai

Darnaus vystymosi vadyba ir  
administravimas

1,5 – 2 Politikos mokslų  
magistras

7 Socialiniai 
mokslai

Verslas ir 
vadyba

Strateginis organizacijų valdymas 1,5 – 2 Verslo ir vadybos  
magistras

8 Socialiniai 
mokslai

Vadyba Strateginis inovacijų valdymas 1,5 – 2 Vadybos magistras

9 Socialiniai 
mokslai 

Politikos 
mokslai

Europos kaimynystės politika 2 – 2,5 Politikos mokslų  
magistras

10 Socialiniai 
mokslai 

Politikos 
mokslai

Viešoji politika 1,5 – 2 Politikos mokslų  
magistras

11 Socialiniai 
mokslai 

Politikos 
mokslai

Sveikatos politika ir  
valdymas*

1,5 2 Politikos mokslų  
magistras

12 Socialiniai 
mokslai 

Vadyba Programų ir projektų vadyba* 1,5 – 2 Projektų vadybos  
magistras

*Studijų programa pradėta 2010 m.
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Teisės fakultetas

Eil. 
Nr.

Sritis Kryptis Studijų programos  
pavadinimas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis 
ir (ar)  

profesinė kvali-
fikacija

1 Socialiniai 
mokslai

Teisė Teisė

Baudžiamoji teisė ir kriminologija 
(specializacija)

1,5 – 2 Teisės magistras

Tarptautinė teisė (specializacija) 1,5 – 2 Teisės magistras

Civilinė teisė (specializacija) 1,5 – 2 Teisės magistras

2 Socialiniai 
mokslai

Teisė Teisė ir valdymas 1,5 1,5 2 Teisės magistras

3 Socialiniai 
mokslai

Teisė Europos Sąjungos teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

4 Socialiniai 
mokslai

Teisė Administracinė teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

5 Socialiniai 
mokslai

Teisė Darbo ir socialinio aprūpinimo  
teisė

1,5 – 2 Teisės magistras

6 Socialiniai 
mokslai

Teisė Tarptautinė žmogaus teisių  
apsauga

1,5 – 2 Teisės magistras

7 Socialiniai 
mokslai

Teisė Tarptautinė jūrų teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

8 Socialiniai 
mokslai

Teisė Bioteisė 1,5 – 2 Teisės magistras

9 Socialiniai 
mokslai

Teisė Tarptautinė teisė  
(jungtinė programa)

2 – – Teisės magistras

10 Socialiniai 
mokslai

Teisė Intelektinės nuosavybės teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

11 Socialiniai 
mokslai

Teisė Finansų teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

12 Socialiniai 
mokslai

Teisė Transporto  teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

13 Socialiniai 
mokslai

Teisė Parlamento teisė ir valstybės  
valdžios institucijos

1,5 – 2 Teisės magistras

14 Socialiniai 
mokslai

Teisė Verslo teisė 1,5 – 2 Teisės magistras

Draudimo teisė  
(specializacija)

1,5 – 2 Teisės magistras

15 Socialiniai 
mokslai

Teisė Europos verslo teisė  
(anglų kalba)

1,5 – 2 Teisės magistras
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Viešojo saugumo fakultetas

Eil.
Nr.

Sritis Kryptis
Studijų programos pavadini-

mas

Studijų trukmė 
(metais)

nuolatinės; 
nuolatinės 
vakarinės; 
ištęstinės

Suteikiamas laipsnis ir 
(ar) profesinė  
kvalifikacija

1 Socialiniai 
mokslai Teisė Ekspertiniai tyrimai 1,5 – 2 Teisės magistras

2 Socialiniai 
mokslai Teisė Teisė ir policijos veikla 1,5 – 2 Teisės magistras

3 Socialiniai 
mokslai Teisė Teisė ir valstybės sienos 

apsauga 1,5 – 2 Teisės magistras

Karjera

Universitetas pirmasis Lietuvoje pradėjo stebėti ir analizuoti Universiteto absolventų 
įsidarbinimą ir karjeros procesą (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
pateikiamus nuasmenintus duomenis). Absolventų įsidarbinimo ir karjeros stebėsena yra 
Universiteto informacinės  sistemos sudėtinė dalis. Parengtos priemonės leidžia stebėti, 
analizuoti absolvento darbovietę, jų kaitą, gaunamas pajamas. 

Universitetas vykdo aktyvią absolventų integracijos į darbo rinką ir karjeros stebėse-
ną, palaiko glaudžius ryšius su savo absolventais, rengia apklausas, domisi jų darbo paieš-
kos patirtimi, profesine karjera, taip pat nuolat bendradarbiauja su Lietuvos darbo birža, 
Valstybės tarnybos departamentu, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Rem-
damiesi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, galime teigti, kad 
Universiteto absolventų įsidarbinimo bei pajamų  rodikliai yra labai aukšti. Universiteto 
absolventų įsidarbinamumas 2010 m. siekia beveik 94 proc. pabaigus pirmosios pakopos 
(bakalaurantūros) studijas.

Universiteto 2010 m. laidos absolventų įsidarbinimo skaičius (proc.) pagal fakultetus

Eil. 
Nr.

Fakultetas 2010 m. absolventų 
skaičius

Dirba proc.

1 Ekonomikos ir finansų valdymo 684 95,8
2 Politikos ir vadybos 1 165 93,6
3 Socialinės informatikos 70 98
4 Socialinės politikos 336 90,5
5 Teisės 1 389 93,9

6 Viešojo saugumo 403 95,8

                                                          Iš viso: 4 047 93,8
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Universiteto magistrų įsidarbinimo rodikliai yra dar geresni ir siekė 99 procentus. 
Universiteto absolventai yra vertinami ir Lietuvos valstybinėje tarnyboje. 21,5 procento 
visų valstybės tarnybos darbuotojų sudaro Universiteto absolventai. Mūsų Universiteto ab-
solventai sudaro net 54 proc. statutinių valstybės tarnautojų (turinčių universitetinį išsila-
vinimą). 

Universiteto absolventų profesionalumo lygį, jų tinkamumą Lietuvos bei užsienio 
darbo rinkoms, kartu ir jų įsidarbinimo lygį atspindi Lietuvos darbo biržos duomenys, ku-
riuose konstatuota, jog 2011 m. sausio 1 d. Lietuvos darbo biržoje (LDB) buvo registruoti 
tik 206 Universiteto absolventai, o tai sudaro 0,46 proc. visų jaunų LDB registruotų bedar-
bių (44,7 tūkst.) arba 0,07 proc. visų registruotų darbingo amžiaus bedarbių (311,3 tūkst.). 
LDB registruotų Universiteto absolventų procentas nuo visų bedarbių su aukštuoju išsila-
vinimu (33,2 tūkst.) 2011 m. sausio 1 d. duomenimis sudaro tik 0,62 proc.

Dirbančių Universiteto absolventų skaičius 2006–2010 m. (proc.)

Pagrindinės studijos (proc.)

Studijų kryptis 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

Finansų ekonomika – – – – 98

Socialinis darbas 98 98,5 98,5 98 98

Teisė 98 100 99,5 99 98,5

Viešasis administravimas 98 98,5 98,5 98 97

Magistrantūros studijos (proc.)

Studijų kryptis 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

Edukologija – – 98 100 99,5

Ekonomika 100 100 100 99 99,5

Psichologija 100 100 100 100 99,5

Socialinis darbas 100 100 99 99 98,5

Sociologija – – 98 100 99

Teisė 99 99,5 99,5 99 99

Vadybos ir verslo  
administravimas – – – 99 98,5

Viešasis administravimas 100 99,5 99,5 99 98,5

Universiteto absolventų atlyginimų vidurkis 1,5 karto didesnis už dirbančiųjų žemės 
ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, apdirbamosios gamybos, statybos sektoriuose.
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Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal  konominės veiklos rūšis  
2009 ir 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį

ų veikla

meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Kita aptarnavimo veikla

Statyba

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių

transporto priemonių ir motociklų remontas

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas

ir regeneravimas

Nekilnojamojo turto operacijos

Švietimas

Transportas ir saugojimas

Apdirbamoji gamyba

Šalies ūkis

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis soc, draudimas

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Informacija ir ryšiai

Finansinė ir draudimo veikla

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaug 1263
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Lyginant Lietuvos gyventojų ir Universiteto absolventų darbo užmokestį, ryškėja 
tendencija, jog Universiteto absolventai, dirbę paslaugų sektoriuje, 2010 m. gavo didesnes 
pajamas, nei gamybos sektoriuje dirbę asmenys. Išanalizavus Universiteto absolventų pa-
jamas, paaiškėjo, kad daugumos absolventų vidutinės pajamos 2010 m. per ketvirtį viršijo 
8 000 Lt.  Kai kurių studijų programų absolventų pajamos per ketvirtį siekė 14 655 Lt (fi-
nansų rinkos), 14 637 Lt (strateginis organizacijų valdymas), 12 703 Lt (tarptautinio turiz-
mo administravimas), 10 551 Lt (muitinių administravimas), 10 471 Lt (darbo ir socialinio 
aprūpinimo teisė), 9 600 Lt (teisė ir valdymas), 9 305 Lt (viešojo sektoriaus ekonomika).
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Universiteto absolventų (bakalaurų) įsidarbinimo ir finansinės karjeros analizė 2010 m.  
pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis

Studijų programa Baigė Dirba
(proc.)

Vidutinės 
pajamos (Lt) 
per mėnesį

Finansų ekonomika 170 99,5 2 013

Teisė ir muitinės veikla 61 97 1 986

Viešasis administravimas 162 98 2 657

Psichologija 32 99 2 018

Socialinis darbas 104 97 1 863

Teisė ir penitencinė veikla 38 97 1 548

Teisė 315 98,5 2 578

Teisė ir valdymas 319 98 2 576

Teisė ir policijos veikla 226 97,5 2 543

Teisė ir valstybės sienos apsauga 59 98 1 785

Policijos veikla (neuniversitetinės studijos) 69 98 1 588

Universiteto absolventų (magistrų) įsidarbinimo ir finansinės karjeros analizė 2010 
m. pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2010 m. IV ketvirčio duomenis

Fakultetas / studijų programa Baigė Dirba
(proc.)

Vidutinės  
pajamos 
(Lt) per 
mėnesį

Administracinės teisės 36 97 % 2 010

Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo 119 95 % 1 676

Atkuriamojo teisingumo ir tarpininkavimo 8 93 % 1 469

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos 38 97 % 2 421

Bioteisės 26 90 % 1 766

Civilinės teisės 129 97 % 2 516

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės 45 98 % 2 343

Darnaus vystymosi vadybos ir administravimo 47 97 % 1 841

Elektroninės valdžios administravimo 8 90 % 3 278

Elektroninio verslo vadybos 57 98 % 2 635

Europos kaimynystės politikos 6 97 % 2 042

Europos Sąjungos politikos ir administravimo 102 91 % 2 439

Europos Sąjungos teisės 30 93 % 2 447

Finansų rinkos 106 98 % 2 774

Finansų teisės 31 94 % 2 640

Gamtos išteklių valdymo 9 94 % 2 075
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Gerovės sociologijos 6 93 % 1 607

Informatikos teisės 13 92 % 2 235

Intelektinės nuosavybės teisės 21 91 % 1 679

Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės (anglų kalba) 5 90 % 2 426

Mokesčių administravimo 3 97 % 2 255

Mokslo vadybos 8 95 % 2 245

Muitinių administravimo 22 90 % 3 154

Naujosios kaimynystės politikos 3 93 % 2 328

Parlamento teisės ir valstybės valdžios institucijų 13 94 % 2 394

Programų ir projektų valdymo 14 97 % 2 063

Regioninės plėtros ekonomikos ir politikos 12 92 % 2 542

Savivaldos institucijų administravimo 90 90 % 1 679

Socialinės psichologijos 18 91 % 1 026

Socialinio darbo 42 90 % 1 746

Strateginio organizacijų valdymo 100 91 % 2 208

Sveikatos apsaugos įstaigų administravimo 48 95 % 2 784

Švietimo įstaigų administravimo 18 97 % 2 006

Tarptautinės jūrų teisės 25 96 % 2 533

Tarptautinės teisės 13 95 % 2 676

Tarptautinės teisės (jungtinė programa) 8 98 % 1 281

Tarptautinio turizmo administravimo 73 94 % 2 452

Teisės edukologijos 23 90 % 1 734

Teisės ir muitinės bei mokesčių institucijų veiklos 32 90,5 % 1 763

Teisės ir policijos veiklos 46 94 % 2 976

Teisės ir valdymo 223 91 % 2 261

Teisės psichologijos 6 93 % 1 839

Vaiko teisių apsaugos 19 92 % 1 293

Veiklos audito 101 97 % 1 894

Verslo nuosavybės ekonomikos 42 91 % 2 307

Verslo psichologijos 28 98 % 1 888

Verslo teisės 101 97 % 2 179

Verslumo edukologijos 2 100 % 1 894

Vežimo teisės 17 91 % 1 572

Viešojo administravimo 165 98 % 1 755

Viešojo sektoriaus ekonomikos 56 98 % 2 388

Viešojo sektoriaus strateginio valdymo 19 98 % 1 286

Viešosios politikos 11 93 % 2 785

Žemės tvarkymo politikos 12 95,5 % 1 398

Žinių ekonomikos 7 90 % 3 540

Žmogiškųjų išteklių vadybos 48 96,5 % 2 149
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Mokslinė veikla ir doktorantūra

Mykolo Romerio universitetas plėtoja socialinių ir humanitarinių, o 
pastaraisiais metais ir fizinių bei biomedicinos mokslų funda  men 
tinius ir taikomuosius inovatyvius tarpkryptinius ir tarpdisciplinin
ius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse 
mokslinių tyrimų programose ir projektuo se, praktiškai pri
taiko mokslo rezultatus ir viešai pristato juos visuomenei.  
2010 m. išspausdinta daugiau kaip  1000 mokslo publikacijų, beveik 
pusė visų publikacijų parengta užsienio kalba tarptautiniu mastu 
pripažintuose moksliniuose leidiniuose, didelis dėmesys skiriamas 
elektroninės leidybos plėtrai.

Daugelis pasaulio valstybių susidurdamos su augančia konkurencija, prioritetą teikia 
žinių ekonomikai, mokslo ir technologijų plėtrai. Pavyzdžiui, Izraelyje išlaidos moksli
niams tyrimams ir technologijų plėtrai siekia net 4,86 procento bendrojo vidaus produkto,  
Švedijoje – 3,75 procento, Japonijoje – 3,42 procento, kitos, pavyzdžiui, Turkija, Lenkija ar 
Slovakija, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skiria mažiau nei 1 procentą bend
rojo vidaus produkto.  2002 m. Barselonoje Europos Sąjungos narės įsipareigojo, kad iki 
2010 m. moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bus skiriama 3 procentai bendrojo 
vidaus produkto, bet 2009 m. vidurkis buvo 2,01 procento.  Tuo tarpu Lietuvoje 2007–2009 
m. moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai buvo skiriama apie 0,8 procento bendrojo 
vidaus produkto, t. y. daugiau nei dvigubai mažiau nei vidutiniškai skiriama kitose Europos 
Sąjungos šalyse.  

Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai nuo bendrojo vidaus produkto pasaulyje  
2008 m. (procentais)
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Šaltinis: OECD (2010), “Main Science and Technology Indicators”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database)
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Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai nuo bendrojo vidaus produkto Lietuvoje ir  
ES27 šalyse 20072009 m. (procentais)
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Šaltinis: „Lietuvos mokslas skaičiais“. Vilnius:  Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras,  2010

Valstybės įvairiai projektuoja savo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai skirtą 
finansavimą pagal mokslo sritis. Daugiausiai į socialinius ir humanitarinius mokslus in
vestuoja Liuksemburgas, Malta, Kipras, Ispanija, Italija, Suomija, Austrija, o mažiausiai 
– Čekija, Slovėnija, Estija.  Lietuvoje 2009 m. technologiniams mokslams skirta 16,87 
procento, socialiniams mokslams  14,67 procento, o humanitariniams mokslams – 8,77 
procento bendro moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skirto finansavimo.  Verti
nant investicijų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai dinamiką pagal tyrimų rūšį, 
pastebėtina, kad Lietuvoje yra tendencija daugiausia investuoti į taikomuosius tyrimus, o 
mažiausiai – į technologijų plėtrą, nors skirtumas tarp investicijų dalies nėra didelis.  

Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pagal mokslo sritis ES27*šalyse 2006 m.  
(procentais)
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Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pagal mokslo sritis Lietuvoje 2007–2009 m.  
(procentais, be verslo sektoriaus)
MTTP išlaidos pagal mokslo sritis

Be verslo sektoriaus

8,77% 9,20% 8,45%

14,67% 11,63% 11,57%

16,87% 18,97% 18,39%

12,93% 12,73% 12,56%

6,09% 6,20% 5,50%

6,99% 8,34% 7,63%
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Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2010.

Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų  plėtrai pagal tyrimų rūšį Lietuvoje 2007–2009 m.

MTTP išlaidos pagal tyrimų rūšį

30,84% 37,11% 32,05%
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Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Lietuvos Statistikos departamentas, 2010.

2010 m. įvertinus įvairių pasaulio universitetų patirtį nutarta pereiti nuo individua
lių mokslininkų atliekamų mokslinių tyrimų prie tarpdisciplininių ir tarpkryptinių tyrimų, 
kuriuos vykdo įvairioms mokslo sritims ir kryptims atstovaujančios mokslininkų grupės 
ar tyrėjų tinklai. Tikimasi, kad vykstant globalizacijos ir internacionalizacijos procesams 
šis modelis padės tikslingiau įsijungti į Europos ir pasaulio iniciatyvas mokslo ir studijų 
srityse, patenkinti žinių ekonomikos ir visuomenės poreikius, skatinti Lietuvos ūkio plėtrą 
ir įtaką tarptautinėms politinėms, ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms sistemoms.  

Siekdamos nuosekliai, kryptingai ir veiksmingai vykdyti mokslinius tyrimus, 2010 
m. Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupės, atlikusios išsamią Lietuvos ir pasau
lio žinių ekonomikos poreikių analizę, įvertinusios socialinių ir humanitarinių mokslų pa
siekimus ir perspektyvas, visuomenės ir studijų poreikius bei galimybes, parengė ir Senatas 
patvirtino 2010–2014 m. tarpdisciplininę prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį „Socialinės 
inovacijos globaliai plėtrai“ ir penkias ilgalaikes mokslo programas:
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„Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės“;
„Informacinės ir komunikacinės technologijos socialinėms transformacijoms“;
„Tvari socialinė ekonominė plėtra globalizacijos sąlygomis“;
„Užimtumo galimybių didinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“;
„Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje“.

Tarptautinėje mokslo bendruomenėje mokslingumas paprastai vertinamas pagal 
mokslo darbų publikavimą ir sklaidą, o monografijos ir mokslo straipsniai užsienio kalba 
bei tarptautiniu mastu pripažintuose mokslo leidiniuose yra svarbiausi mokslo internacio
nalizavimo rodikliai. 2010 m. išspausdinta daugiau kaip 1000 mokslo publikacijų (22 mo
nografijos, 3 mokslo studijos, 9 vadovėliai, daugiau kaip 300 mokslo straipsnių tarptautiniu 
mastu pripažintuose mokslo leidiniuose, daugiau kaip 600 kitų mokslo publikacijų perio
diniuose, vienkartiniuose ir tęstiniuose leidiniuose), beveik pusė visų publikacijų parengta 
užsienio kalba  tarptautiniu mastu pripažintuose moksliniuose leidiniuose, kasmet daugėja 
publikacijų leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazę.

Universitete leidžiami penki recenzuojami periodiniai mokslo leidiniai: „Jurispru
dencija“, „Socialinis darbas“, „Viešoji politika ir administravimas“, „Intelektinė ekonomi
ka“, „Socialinių mokslų studijos“, kurie yra įtraukti į tarptautinėje mokslo bendruomenėje 
pripažintas duomenų bazes ir nuo 2010 m. mokslinių straipsnių archyvai atvira prieiga 
skelbiami Universiteto svetainėje. 

Mokslo publikacijos Universitete 2009–2010 m.

Metai Monografijos  
ir mokslo  
studijos

Vado 
vėliai

Straipsniai  
recenzuoja
muose leidi 

niuose, 
įtrauktuose  
į Thomson 

Reuters (ISI) 
duomenų bazę

Straipsniai  
recenzuoja

muose leidiniuose, 
įtrauktuose į  

kitas pripažįstamas 
tarptautines 

duomenų bazes

Kitos mokslo 
publikacijos 
(akademinės 

recenzijos, tezės, 
konferencijų 

pranešimai, knygų 
skyriai, teisės 

aktų komentarai, 
žodynai ir kt.)

Bendras 
mokslo 
publika

cijų  
skaičius

2010 25 9 37 305 631 1007
2009 22 13 30 286 422 773

Publikacijų lietuvių bei užsienio kalbomis kaita Universitete 2009–2010 m.
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Universiteto fakultetų mokslingumas pagal mokslo publikacijas etatų skaičiui  
(apskaičiuotas valandomis) 2010 m.
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Pastaba: TF – Teisės fakultetas, SPF – Socialinės politikos fakultetas, HMI – Humanitarinių mokslų 
institutas, SIF – Socialinės informatikos fakultetas, VSF – Viešojo saugumo fakultetas, EFVF – Ekonomikos 
ir finansų valdymo fakultetas, PVF – Politikos ir vadybos fakultetas, SC – Sveikatos ir sporto centras.

2010 m. Universiteto mokslininkai, vykdydami mokslinius tyrimus, bendradarbiavo 
su partneriais iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Šveicari
jos, Švedijos, Suomijos, Rusijos, Kazachstano, Turkijos bei kitų užsienio valstybių. Daly
vauta tarptautinio „Dorich House“ tinklo veikloje, kartu su septyniais Europos universite
tais iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Turkijos ir Švedijos mūsų 
mokslininkai sėkmingai įsiliejo į tarptautinių tyrėjų konsorciumų „Sveikata ir amžėjimas“, 
„Migracija“, „Ekologija ir tvari plėtra“ veiklą ir rengia bendras paraiškas 7 bendrajai prog
ramai, kitoms tarptautinėms mokslo programoms, publikuoja bendrus mokslo leidinius, 
dalyvauja mokslo renginiuose. 2010 m. lapkričio mėn. Lietuvoje vyko metinis „Dorich 
House“ tinklo susitikimas, kurio metu 2011 m. pirmininkavimą tinklui perėmė Mykolo 
Romerio universitetas.  

2010 m. Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo nacionalinėse („Socialiniai iš
šūkiai nacionaliniam saugumui“, „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“), regioninė
se (Lietuvos–Baltarusijos programa) ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose (7BP, 
COST, AsiaLink ir kt.), mokslininkų iniciatyva parengtuose, pagal Visuotinės dotacijos 
priemonę finansuojamuose ir kituose mokslo projektuose. Iš viso pateikta 110 projektinių 
paraiškų dėl įvairių mokslo veiklų, 35 iš jų buvo skirtas finansavimas. Pateikiamoje lente
lėje matyti, kad pagal tyrimų tematiką Mykolo Romerio universiteto mokslininkų vykdomi 
projektai pateikia žinių, reikalingų ekonomikos plėtrai, taip pat visuomenei svarbius spren
dimus ir įžvalgas. Tikėtina, kad šių projektų moksliniai rezultatai ne tik padės mokslinin
kams įsijungti į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę, bet ir sustiprins valstybės pozicijas 
pasaulio politinėse, ekonominėse, socialinėse ir kultūrinėse sistemose. 



88 Mykolo Romerio universitetas  2010

MRU mokslo programų ir 2010 m. vykdytų tarptautinių ir nacionalinių projektų tematika

Eil.  
nr.

Mokslo programa Tarptautiniai ir nacionaliniai mokslo projektai

1. Teisingumas, saugumas  
ir žmogaus teisės

• Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo  vadybos 
technologijos.

• Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste.
• Atlikėjų (aktorių, muzikantų, dainininkų, šokėjų, ir kt.) 

kūrybinės veiklos rezultatų naudojimo teisės.
• Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos darbuose.
• „Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruo

to bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime ir kt.

2. Informacinės ir 
komunikacinės  
technologijos socialinėms 
transformacijoms

• Europos vaikai internete.
• Elektroninės patyčios: naujųjų technologijų negatyvaus nau

dojimo įveika ir pozityvaus naudojimo stiprinimas savitarpio 
santykiuose edukacinėje aplinkoje.

• Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, el. 
verslo ir teisinio reguliavimo aspektai ir kt.

3. Tvari socialinė 
ekonominė plėtra  
globalizacijos sąlygomis

• Geroji  valdymo patirtis ir žmogaus teisės Mongolijoje ir 
Indonezijoje.

• Globalaus aplinkos valdymo pasikeitimai: rizikos ir 
galimybės.

• Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: 
tarpgeneracinė perspektyva.

• Socialinės gerovės teorijos ir lyginamieji tyrimai.
• Socialinė ekonomika ir skurdo mažinimas.
• Europos rytinių sienų nustatymas: Europos Rytų periferijos 

socialinės, moralinės ir materialinės relokacijos ir kt.

4. Užimtumo galimybių 
didinimas ir gyvenimo 
kokybės gerinimas

• LLL2010 – Mokymosi visą gyvenimą visuomenės kūrimas 
Europoje: švietimo sistemos indėlis.

•  Europos socialinio pažinimo tinklas ESCON2.
• Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: socioedu

kacinis aspektas.
• Lietuvos šeima ekonominės krizės akivaizdoje: socialinė 

atskirtis ir išgyvenimo strategijos.
• Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas ir kt.
• Šiaurės ir Baltijos šalių aukštojo mokslo institucijų bend

radarbiavimo stiprinimas švietimo srityje, kuriant modulį 
„Supervizija socialiniame darbe“.

• Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir 
gerovė.

5. Vertybių tęstinumas ir  
kaita globalioje 
visuomenėje

• Identiteto iššūkiai globalizacijos sąlygomis: tarpdisciplininė 
ir tarpkultūrinė perspektyvos.

• Politinės socializacijos raida nuo paauglystės ir jaunystės: 
piliečių politinio tapatumo formavimosi mechanizmai Lietu
voje.

• Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir 
inovacijos.

• Besikeičiančios auditorijos, besikeičiančios visuomenės. 
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Viena iš svarbiausių tarptautiškumo skatinimo ir mokslinių pasiekimų sklaidos prie
monių yra tarptautinės ir nacionalinės mokslo konferencijos ir seminarai, kurie kasmet su
buria įvairių mokslo sričių ir visuomenės lyderius. 2010 metais Mykolo Romerio universi
tete buvo surengta 18 tarptautinių ir 22 nacionaliniai mokslo renginiai. Mokslo renginiams 
pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamas konkursines paramos mokslo renginiams 
paraiškas 2010 m. gauta apie 100 000 Lt.

Nacionalinių bei tarptautinių mokslo renginių kaita Universitete 2009–2010 m.
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Siekiant populiarinti mokslą tarp studentų, jie kviečiami aktyviai dalyvauti Univer
sitete veikiančių mokslinių sekcijų veikloje. Kaip ir kasmet, 2010 m. Universitete vyko 
Studentų mokslinės draugijos organizuojama Mokslinės minties šventė, išleistas mokslinių 
straipsnių rinkinys, vyko įvairūs seminarai, diskusijos.

Universiteto prioritetinės mokslinių tyrimų krypties pagrindu, atsižvelgiant į Lie
tuvos ūkio poreikį, Universitete plėtojamos doktorantūros studijos, padedančios gabiau
siam akademiniam jaunimui kryptingai ir sėkmingai integruotis į nacionalinę ir tarptautinę 
mokslo aplinką. Jaunieji tyrėjai gali rinktis doktorantūros studijas iš trijų mokslo krypčių: 
teisės (krypties kodas – 01S), vadybos ir administravimo (krypties kodas – 03S) ir psicho
logijos (krypties kodas – 06S).

Per paskutiniuosius metus pastebimas nežymus doktorantų skaičiaus mažėjimas dėl 
visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms skirto mažesnio valstybės finansuojamų dokto
rantūros vietų skaičiaus. Universitetas siekia išnaudoti visas bendradarbiavimo su verslu, 
pramone galimybes ir ateityje tikisi daliai doktorantūros vietų pritraukti lėšų iš privačių 
šaltinių. Taip pat būtina išnaudoti visas tarptautinių mokslo programų, fondų siūlomas ga
limybes.
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MRU doktorantų skaičiaus dinamika 2006–2010 m.
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per pastaruosius penkerius metus priėmimas į dokto
rantūros studijas išlieka gana konkurencingas. Fakultetai  gali atrinkti geriausią pretendentą  
būsimai mokslinei veiklai. 

Priėmime į doktorantūros studijas kasmet dalyvauja apie 50 pretendentų: 2010 m. 
daugiausia jų buvo iš Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto. 2010 m. į dok
torantūros studijas buvo priimti 22 doktorantai.

Kandidatų į doktorantūros studijas MRU kaita 2006–2010 m.
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Pastebėtina, kad apgintų disertacijų skaičiaus dinamika nėra tolygi. Tokiam reiški
niui įtakos turi kasmet kintantis priimamų doktorantų skaičius, netolygus lyčių pasiskirsty
mas (pvz., moterų procentinis santykis pagal priėmimo metus: 2006 m. – 46 , 2007 m. – 63, 
2008 m. – 61, 2009 m. – 67, 2010 m. – 59).
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Apgintų disertacijų skaičiaus kaita 2006–2010 m.
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Universitetas skatina doktorantūros studijų internacionalizavimo procesą. 2010 me
tais trys iš keturių parengtų disertacijų užsienio kalba buvo ginamos tarptautinėse gynimo 
tarybose, bendradarbiaujant su Danijos, JAV, Latvijos bei Kroatijos mokslininkais.

2010 m. išaugo doktorantų mobilumas. 28 doktorantai aktyviai dalyvavo mokslinėse 
stažuotėse bei moksliniuose mokymuose užsienio institucijose: teisės krypties doktorantai 
– 16, vadybos ir administravimo krypties doktorantai – 10, psichologijos krypties dokto
rantai – 2. Šio doktorantūros studijų kokybės kriterijaus įgyvendinimas pastaraisiais metais 
gerėja.

Doktorantų dalyvavimo mokslinėse stažuotėse bei moksliniuose mokymuose  
kaita 2006–2010 m.

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

Teisė 2 1 10 16

Vadyba ir administravimas 2 3 1 2 10

Psichologija 2

Iš viso: 4 3 2 12 28

Universiteto doktorantai dalyvauja tarptautiniuose doktorantų tinkluose: Connex, 
NewNeighborhood, NordicBaltic ir t. t. Universitetas jau antrus metus yra Europos vady
bos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (toliau – EDAMBA) narys. 
Šios narystės metu doktorantai galėjo dalyvauti mokslinėje vasaros stovykloje tyrimų me
todologijos tematika. Taip pat buvo dalyvaujama ir kitose EDAMBA veiklose: teikiama 
paraiška disertacijų konkurse, disertacijų vertintojųekspertų konkurse. Universiteto dok
torantūros studijų patirtis įgyvendinant bendro mokslinio vadovavimo su užsienio univer
sitetais koncepciją buvo pristatyta tarptautiniame projekte JOIMAN. 

Bendradarbiaujant su užsienio universitetais kuriamos jungtinės doktorantūros pro
gramos: pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl bendrų doktorantūros studijų su Cordoba 
universitetu (Ispanija) psichologijos kryptyje; pasirašyta bendro tarptautinio vadovavimo 
teisės krypties daktaro disertacijai sutartis su Savojos universitetu (Prancūzija).
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Artimiausiu metu Universitete ketinama plėsti doktorantūros studijų pasiūlą, sudarant 
galimybes studijuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus teisės, vadybos ir administravimo, psi
chologijos, ekonomikos, edukologijos, sociologijos, filosofijos, filologijos kryptyse.  Šiuo 
metu Universitetas dalyvauja septyniuose doktorantūros konsorciumuose, kurie bendrai yra 
pateikę paraiškas Švietimo ir mokslo ministerijai dėl doktorantūros teisės suteikimo. Būsi
mų doktorantūros studijų vykdyme ketina dalyvauti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokslo 
ir studijų institucijų mokslininkai: Tartu universiteto (Estija), Cordoba universiteto (Ispa
nija),  Rygos Stradinos universiteto (Latvija), Ohajo universiteto (JAV), Floridos Atlanto 
universiteto (JAV), St. Thomas universiteto (JAV), Lisabonos universiteto (Portugalija), 
Žilina universiteto (Slovėnija), Stokholmo universiteto (Švedija) ir kt.

Universiteto Leidybos centras leidžia vis daugiau knygų ir kitų leidinių, supažindi
nančių mokslo bendruomenę ir plačiąją visuomenę su Universiteto mokslininkų vykdomais 
fundamentaliaisiais ir taikomaisiais moksliniais tyrimais. Tam, kad naujausi mokslo pasie
kimai būtų kuo labiau prieinami studentams ir visuomenei,  universiteto moksliniai rezul
tatai būtų žinomi ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje erdvėje, 2010 m. didelis dėmesys 
buvo skirtas elektroninės leidybos plėtrai:  sukurtas MRU leidinių elektroninis archyvas, 
kuriame sukauptos visų MRU Leidybos centre išleistų leidinių elektroninės bylos, sukurtos 
MRU mokslo darbų  žurnalų svetainės, kuriose atvira prieiga paskelbti MRU mokslo darbų 
žurnalų archyvai, įvesti patogūs vartotojams paieškos klasifikatoriai, pradėta kurti elektro
ninė daugiafunkcė MRU leidinių sistema, leisianti integruoti kelis komponentus: leidinių 
užsakymų stalą, rankraščių ir maketų archyvą, leidybos duomenų bazę, autorių, fakultetų ir 
leidybos darbuotojų aptarnavimo funkcionalumus.

Atlikus MRU Leidybos centro veiklos efektyvumo vertinimą, leidybos paslaugų rin
kos tyrimą ir atsižvelgus į pirmaujančių pasaulyje mokslinių leidyklų patirtį, apsispręsta 
pasirinkti pažangesnį leidybos, spaudos ir platinimo paslaugų organizavimo Universitete 
modelį. Šiuo metu leidybos paslaugų rinkoje dėl sumažėjusios paklausos vyrauja pertek
liniai gamybiniai pajėgumai, todėl yra labai palankus momentas MRU leidybos tikslus ir 
standartus atitinkančias leidybos (redagavimo, maketavimo, dizaino), spaudos ir platinimo 
paslaugas pirkti iš išorinio (ių) paslaugų teikėjų.

2011 m. Universitetas pristatys visuomenei savo e.knygų (vadovėlių, monografijų, 
mokslo studijų, metodinių leidinių) kolekciją, naudojantis  Ipublishcentral e.leidinių tech
nologine programa. Tradicinės spausdintinės knygos bus leidžiamos tik atsižvelgiant į rin
kos poreikius, taikant Print on Demand technologiją. 
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Universitetas tarptautinėje erdvėje

Reikšmingiausias 2010 m. įvykis Universitete buvo Pasaulio universitetų asociaci-
jos (PUA) kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos amžiuje:  iššūkis 
disciplinoms“ („Ethics and Values in  Higher Education in the Era of Globalisation: What 
Role for the Disciplines?“). Kongresą globojo Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. PUA yra UNESCO įkurta ir globojama aukštojo mokslo institucijų organizacija, 
jungianti progresyviausius pasaulio universitetus ir aukštojo mokslo institucijas bei orga-
nizacijas iš 150 valstybių ir daranti didžiausią įtaką aukštojo mokslo politikai. Sprendimą 
2010 m. kongresą surengti Universitete PUA priėmė 2007 m. lapkritį Malaizijoje, Penango 
mieste, vykusioje konferencijoje.

Kongrese dalyvavo per 500 užsienio universitetų atstovų iš daugiau kaip 60 šalių, 
tarp jų PUA prezidentas, buvęs vieno didžiausių pasaulio universiteto – Nacionalinio auto-
nominio Meksiko universiteto rektorius, prof. Juan Ramon de la Fuente, PUA generalinė 
sekretorė Eva Egron-Polak, Afrikos universitetų asociacijos  generalinis sekretorius, buvęs 
PUA prezidentas, prof. Goolam Mohamedbhai. Pranešėjais kongrese buvo pripažinti pa-
saulio ir Europos  aukštojo mokslo lyderiai.  Pranešimą kongrese skaitė ir Mykolo Romerio 
universiteto Tarybos pirmininkas Rimas Varkulevičius.

Pasaulio universitetų asociacijos kongrese pasikeista vertingomis įžvalgomis, kaip 
skirtingos disciplinos ir įvairi kultūrinė aplinka gali skatinti etišką ir vertybėmis grįstą 
aukštąjį mokslą, rasti bendrus požiūrius ir tarpusavio supratimą.  Savo ruožtu besikeičian-
čiame ir konkurencingame pasaulyje tai padeda plėsti aukštojo mokslo galimybes, didinti 
akademinę laisvę, aktyvinti tarptautinius studentų mainus, mokslo bendradarbiavimą. Kon-
greso metu Universitetas pasiūlė PUA dalyviams prisidėti prie Universiteto inicijuojamos 
deklaracijos dėl naujo pasaulio universitetų etikos kodekso kūrimo, nes Didžioji universite-
tų chartija jau praranda aktualumą. Atsižvelgdama į Universiteto iškeltas idėjas ir kongreso 
diskusijas, kuriose buvo plačiai aptariami aukštojo mokslo etikos ir vertybių klausimai, 
PUA buvo sukurta speciali darbo grupė, kurioje dalyvauja ir Universiteto atstovai. Darbo 
grupė toliau plėtoja Universiteto pateiktas idėjas ir rengia pasaulio universitetų etikos ko-
deksą.  

Kongresas taip pat suteikė galimybę pristatyti pasauliui Universitetą ir šalies aukštąjį 
mokslą, užmegzti akademinius ir mokslinius ryšius. Kongreso metu ir dėl šio kongreso už-
megztų kontaktų  2010 m. pasirašyta daugiau kaip 30 naujų bendradarbiavimo sutarčių su 
Europos, Afrikos, Azijos ir Šiaurės ir Pietų Amerikos universitetais. Šios sutartys  suteikė 
teisinį pagrindą kurti naujas jungtines studijų programas, vykdyti jungtinius mokslinius ty-
rimus bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti ES ar kitų tarptautinių organizacijų finan-
suojamuose projektuose ir programose bei globalios studijų ir mokslo erdvės kūrimo pro-
cese. Dėl studentų mainų susitarta su Korėjos ir Įsikūnijusio žodžio universitetu Jungtinėse 
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Amerikos Valstijose. Iš viso Universitetas yra pasirašęs  66 dvišalio bendradarbiavimo 
sutartis su 37 valstybių universitetais. Sėkmingai dirbame, rengiant ES programų projektų 
paraiškas su Austrijos, Belgijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Olandijos, Ispanijos, Ita-
lijos, Moldovos, Korėjos ir Suomijos  universitetais.

2010 m. Universitetas įstojo į  COLUMBUS asociaciją ir Talloires tinklą (Talloires 
Network). Kongrese dalyvavęs Europos ir Viduržemio jūros regiono tinklo (EMUNI) pre-
zidentas prof. dr. Joseph Mifsud pasiūlė suaktyvinti Universiteto dalyvavimą tinklo veiklo-
se. Bendradarbiaujant su EMUNI bus rengiami doktorantūros moksliniai seminarai „Etniš-
kumas, multikultūralizmas ir globalizacija“, „Viduržemio jūros regiono konkurencingumo 
didinimas“, „Lyčių ekonomika“, vasaros mokyklos „Socialinės technologijos verslo plė-
troje“ ir „Lyčių ekonomika“.

Universitetai ir kitos mokslo bei mokymo įstaigos, su kuriais  
mykolo Romerio  universitetas pasirašė sutartis 2010 m. 

• Tarptautinis Chengchi universitetas (Taivanas);
• Sankt Peterburgo valstybinis ekonomikos ir finansų universitetas (Rusija);
• Lugansko nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas (Ukraina);
• Tbilisio universitetas (Gruzija);
• Balstogės technikos universitetas (Lenkija);
• Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas (Rusija);
• Ilorino universitetas (Nigerija);
• Siamo universitetas (Tailandas);
• Budapešto Corvinus universitetas (Vengrija);
• Ganos universitetas (Gana);
• Indijos VIT universitetas (Indija);
• Kenyatta universitetas (Kenija);
• Turkijos Canakkale Onsekiz Mart universitetas (Turkija);
• Malaizijos Sains universitetas (Malaizija);
• Pakistano verslo vadybos institutas (Pakistanas);
• Linėjaus universitetas (Švedija);
• Ekvadoro Loja technikos universitetas (Ekvadoras);
• Tbilisio David Aghmashenebeli universitetas (Gruzija);
• Moldovos valstybinis universitetas (Moldova);
• Indonezijos universiteto Teisės fakultetas (Indonezija);
• Teksaso (Incarnate World) universitetas ( JAV);
• Tbilisio valstybinis ekonominių santykių universitetas (Gruzija);
• Korėjos universitetas (Korėja);
• KROK universitetas (Ukraina);
• Cordoba universitetas (Ispanija);
• Piatigorsko valstybinis universitetas (Rusija);
• Turkijos Fatih universitetas (Turkija);
• Laisvasis tarptautinis Moldovos universitetas (Moldova);
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•	 Nacionalinis	Ukrainos	bankininkystės	universitetas	(Ukraina);		
•	 Baltijos–Turkijos	kultūros	akademija.

Universiteto narystė tarptautinėse organizacijose ir tinkluose:

•	 Access	to	Success	–	Europos	ir	Afrikos	universitetų	tinklas
•	 AUF	–	Frankofoniškų	universitetų	agentūra	(Agence Universitaire de la Fran-

cophonie)
•	 BSRUN	–	Baltijos	jūros	regiono	universitetų	tinklas	(Baltic Sea Region Univer-

sity Network)
•	 BUP	–	Baltijos	universitetų	programa	(Baltic University Programme)
•	 COLUMBUS	–	Europos	ir	Lotynų	Amerikos	universitetų	tinklas
•	 DEAN	–	Dekanų	ir	Europos	akademikų	tinklas	(Deans and European Academics 

Network)
•	 Didžiosios	universitetų	chartijos	(Magna Charta Universitatum)	signataras
•	 Dorich	House	Europos	universitetų	grupė	(The Dorich House University group)
•	 EAIE	–	Europos	tarptautinio	švietimo	asociacija	(European Association for In-

ternational Education)
•	 EASSW	–	Europos	aukštųjų	mokyklų,	vykdančių	 socialinio	darbo	programas,	

asociacija	(European Association of Schools of Social Work) 
•	 EAU	–	Europos	universitetų	asociacija	(European Association of Universities)
•	 EDAMBA	–	Europos	 vadybos	 ir	 verslo	 administravimo	 doktorantūros	 studijų	

asociacija	 (European Doctoral Programmes Association in Management and 
Business Administration)

•	 EGPA	–	Europos	viešojo	administravimo	grupė	(European Group of Public Ad-
ministration)

•	 ELFA	–	Europos	 teisės	fakultetų	asociacija	(European Law Faculties Associa-
tion)

•	 EMUNI	–	Mykolo	Romerio	universitetas	yra	vienas	 iš	Europos	–	Viduržemio	
jūros	regiono	universiteto	(Euro-Mediterranean University)	steigėjų

•	 EUNIS	–	Europos	universitetų	informacinių	sistemų	asociacija	(European Uni-
versity Information Systems)

•	 EUPRIO	–	Europos	universitetų	viešųjų	ryšių	ir	informacijos	atstovų	asociacija	
(The Association of European Universities Public Relations and Information Of-
ficers)

•	 GUNI	–	Pasaulinis	inovacijų	taikymo	universitetuose	tinklas	(Global University 
Network for Innovation)

•	 HUMANE	–	Europos	universitetų	administracijos	vadovų	tinklas	(Heads of Uni-
versity Management and Administration Network in Europe)

•	 IAL	–	Tarptautinė	įstatymų	leidybos	asociacija	(International Association of Leg-
islation)

•	 IASIA	–	Tarptautinė	aukštųjų	administravimo	mokyklų	ir	 institucijų	asociacija	
(International Association of Schools and Institutes of Administration)

•	 IAU	–	Pasaulinė	universitetų	asociacija	(International Association of Universities)
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•	 NISPAcee	–	Viešojo	administravimo	institutų	ir	mokyklų	Centrinėje	ir	Rytų	Eu-
ropoje	tinklas	(The Network of Institutes and Schools of Public Administration in 
Central and Eastern Europe)

•	 OECD	IMHE	–	Ekonominio	bendradarbiavimo	ir	plėtros	organizacijos	Aukštojo	
mokslo	institucinio	valdymo	programa	(Organization for Economic Co-opera-
tion and Development programme on Institutional Management in Higher Edu-
cation)

•	 Roterdam Law Network	–	Teisės	fakultetų	Roterdamo	tinklas
•	 Talloires Network	–	Talloires	tinklas
•	 UNECC	–	Europos	kultūros	sostinių	universitetų	tinklas	(University Network of 

European Capitals of Culture)
•	 UNICA	–	Europos	sostinių	universitetų	tinklas

Universiteto	 strategija	 numato	 visas	 Universiteto	 studijų	 programas	 tarptautinti	 ir	
pertvarkyti	į	jungtines,	įgyvendinamas	kartu	su	užsienio	partneriais.	Tokios	programos	stu-
dentams	suteiks	papildomų	galimybių	studijuoti	užsienio	universitetuose,	pasiekti	papil-
domų	studijų	rezultatų	ir	konkuruoti	tarptautinėje	darbo	rinkoje.	2010	m.	MRU	vykdė	dvi	
jungtines	studijų	programas,	pagal	kurias	2010	m.	studijavo	67	studentai.

Bene	svarbiausias	finansinis	instrumentas,	Lietuvoje	plėtojantis	akademinius	mainus,	
yra	ES	remiama	Mokymosi	visą	gyvenimą	Erasmus	programa.	Pagal	ją	iš	Mykolo	Romerio	
universiteto	išvyko	230	studentų,	88	dėstytojai	ir	darbuotojai.	Palyginti	su	kitais	Lietuvos	
universitetais,	Universitetas	pagal	Erasmus	programą	išsiuntė	trečią	didžiausią	studentų	bei	
dėstytojų	ir	kitų	darbuotojų	skaičių.

Atvykstančių	į	Universitetą	Erasmus	studentų	skaičius	2009–2010	m.	m.	sumažėjo	
nuo	139	iki	116	studentų.	Šį	reiškinį	galėtume	paaiškinti	kaip	Europoje	įsivyravusio	nerimo	
dėl	finansinės	krizės	2009	m.	pasekmę,	dėl	kurios	dalis	studentų	atidėjo	savo	planus.	Nau-
jausi	duomenys	patvirtina	šios	tendencijos	laikinumą	–	2010–2011	m.	m.	į	MRU	studijuoti	
pagal	Erasmus	programą	atvyko	jau	daugiau	–	131	studentas.	Dar	118	studentų	buvo	atvy-
kę	intensyvioms	studijoms	pagal	Universiteto	vykdomus	edukacinius	projektus	ir	dalyvauti	
vasaros	mokyklose.

Studijas	Universitete	pasirinko	17	užsienio	piliečių:	10	bakalauro	studijas	Socialinės	
politikos	fakultete,	7	–	magistrantūros	studijas	Socialinės	informatikos	ir	Socialinės	politi-
kos	fakultetuose.	

2010	m.	plėtėsi	siūlomų	dalykų	užsienio	kalbomis	pasiūla	–	užsienio	studentai	rin-
kosi	iš	217	studijų	dalykų	(palyginti	su	2009	m.	siūlytų	165	studijų	dalykų).	2010	m.	buvo	
siūlomos	3	bakalauro	ir	15	magistrantūros	studijų	programų	anglų	ir	rusų	kalbomis.	Užsie-
nio	studentai	priimti	studijuoti	į	8	šiomis	kalbomis	vykdomas	studijų	programas.		

Mykolo	Romerio	universiteto	mokslininkai,	siekdami	prisidėti	prie	žmonių	gerovės,	
išplėsti	mokslinio	pažinimo	ribas	ir	spręsti	tarptautinei	bendruomenei	svarbius	klausimus,	
kartu	 su	 partneriais	 iš	 Jungtinės	 Karalystės,	 Prancūzijos,	 Vokietijos,	 Italijos,	 Ispanijos,	
Šveicarijos,	Švedijos,	Suomijos,	Rusijos,	Kazachstano,	Turkijos	bei	kitų	užsienio	valstybių	
rengia	paraiškas	pagal	tarptautines	mokslo	programas	(6BP,	7BP,	COST,	Asia-Link	ir	pan.)	
ar	 tarpvyriausybinius	susitarimus.	Pateikdami	moksliniais	 tyrimais	paremtus	sprendimus	
bei	įžvalgas	žinių	ekonomikos	plėtrai	ir	tarptautinei	bendruomenei	aktualiais	klausimais,	
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Universiteto	mokslininkai	ne	tik	aktyviai	dalyvauja	tarptautinėje	mokslinių	tyrimų	erdvėje,	
bet	ir	padeda	stiprinti	Lietuvos	pozicijas	pasaulio	politinėse,	ekonominėse,	socialinėse	ir	
kultūrinėse	sistemose.		2010	m.	Universiteto	mokslininkai	dalyvavo	šiuose	tarptautiniuose	
mokslo	projektuose:		

•	 „LLL2010	–	Mokymosi	visą	gyvenimą	visuomenės	kūrimas	Europoje:	švietimo	
sistemos	indėlis“,	finansuojamas	pagal	Europos	Komisijos	6	Bendrąją	programą.

•	 „Europos	socialinio	pažinimo	tinklas	ESCON2“,	Europos	mokslo	fondo	finan-
suojamas	projektas.

•	 „Europos	vaikai	internete“,	finansuojamas	pagal	Europos	Komisijos	Saugesnio	
interneto	programą.

•	 „Atvirų	ir	reaguojančių	universitetų	strategijų	formavimas“,		Europos	Komisijos	
finansuojamas	projektas.	

•	 	„Šiaurės	ir	Baltijos	šalių	aukštojo	mokslo	institucijų	bendradarbiavimo	stiprini-
mas	švietimo	srityje,	kuriant	modulį	„Supervizija	socialiniame	darbe“,	finansuo-
jamas	pagal	NordPlus	programą.		

•	 „Europinis	 modulis	 –	 ES	 lyginamoji	 socialinė	 politika	 ir	 gerovė“,	 Europos	
Komisijos	įgaliotos	Švietimo,	audiovizualinės	ir	kultūros	vykdomosios	agentūros	
finansuojamas	projektas.	

•	 „Skandinavijos	 ir	 Baltijos	 šalių	 bendras	 Psichologijos	 doktorantų	 ir	 jaunųjų	
mokslininkų	tinklas“,	finansuojamas	pagal	NordFoks	programą.

•	 „Geroji		valdymo	patirtis	ir	žmogaus	teisės	Mongolijoje	ir	Indonezijoje“	,	finan-
suojamas	pagal	Europos	Komisijos	Asia-Link	programą.

•	 „Socialinės	gerovės	teorijos	ir	lyginamieji	tyrimai“,	Europos	komisijos	finansuo-
jamas	projektas.		

•	 	 „Socialinė	 ekonomika	 ir	 skurdo	mažinimas“,	Tarptautinės	 socialinės	 gerovės	
tarybos	finansuojamas	projektas.

•	 COST	veiklos	Nr.	IS0803	projektas	„Europos	rytinių	sienų	nustatymas:	Europos	
Rytų	periferijos	socialinės,	moralinės	ir	materialinės	relokacijos“.

•	 COST	veiklos	Nr.	IS0802	projektas	„Globalaus	aplinkos	valdymo	pasikeitimai:	
rizikos	ir	galimybės“.

•	 COST	veiklos	Nr.	IS0801	projektas	„Elektroninės	patyčios:	naujųjų	technologijų	
negatyvaus	naudojimo	įveika	ir	pozityvaus	naudojimo	stiprinimas	savitarpio	san-
tykiuose	edukacinėje	aplinkoje“.

•	 COST	veiklos	Nr.	IS0902	projektas	„Besikeičiančios	auditorijos,	besikeičiančios	
visuomenės“.

2010	m.	 pradėjome	 sėkmingai	 bendradarbiauti	 su	 Indijos	 ambasada,	 pasirengėme	
pasirašyti	sutartis	dėl	Indijos	studijų	centro	steigimo		bei	bendradarbiavimo	su	Pendžabo	
technologijos	institutų	konsorciumu.	Pradėjome	abipusiai	naudingai		bendradarbiauti	ir	su	
Kinijos	Liaudies	Respublikos	ambasada.	2010	metais	buvo	tęsiamas	frankofoniškas	ben-
dradarbiavimas,	kuris	vyko	šiais	aspektais:

1)	įgyvendinant	tarptautinę	akademinę	programą	„Europos	identitetas“;
2)	įnicijuojant	jungtinės	magistrantūros	studijų	programos	rengimą;
3)	organizuojant	dėstytojų	ir	studentų	prancūzų	kalbos	kursus.
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Bendradarbiaujant	su	Prancūzijos	ambasada	Lietuvoje	ir	prancūziško	kapitalo	įmone		
gauta	parama	moduliui	„Europos	identitetas“	bei	mokslinei	konferencijai		„Vartotojų	teisių	
apsaugos	ES	teisiniai	aspektai“	organizuoti.		

Universitete	 nuolat	 lankosi	 svečiai	 iš	 užsienio	 universitetų,	 kurie	 skaito	 paskaitas,	
dalyvauja	konferencijose,	tarptautinių	programų	projektų	kūrimo	aptarimuose	ir	kt.	2010	
m.	Tarptautinių	ryšių	skyrius	surengė	85	užsienio	delegacijų	vizitų	priėmimą.	2010	m.	pa-
rengta	užsienio	komandiruočių	tvarka,	organizuotos	365	komandiruotės	į	41	užsienio	šalį.		
Per	2010	m.	dalyvauti	sporto	varžybose,	debatų	turnyruose,	chorų	konkursuose	ir	kituose	
tarptautiniuose	renginiuose	išvyko	studentų	grupės	(į	Estijos	Respubliką	–	64,	į	Vokietijos	
Federacinę	Respubliką	–	30,	į	Ukrainą	–	7,	į	Latvijos	Respubliką	–	7,	į	Baltarusijos	Respu-
bliką	–	6,	į	Lenkijos	Respubliką	–	6,	į	Jungtines	Amerikos	Valstijas	–	5,	į	Suomijos	Res-
publiką	–	3).	2010	m.	buvo	dažniausiai	vykstama	į	Lenkijos	Respubliką	(35	asm.),	Latvi-
jos	Respubliką	(33	asm.),	Belgijos	Karalystę	(31	asm.),	Vokietijos	Federacinę	Respubliką		
(30	asm.),	Prancūzijos	Respubliką	(21	asm.).

Vykusių	į	užsienio	komandiruotes	dalyvauti	mokymuose,	forumuose,	susitikimuose,	konferencijose,		
seminaruose	ir	diskusijose	darbuotojų	skaičius	

Išvykusių	asmenų	į	komandiruotes	
skaičius

Socialinės	politikos	fakultetas 58
Kiti	darbuotojai	(ne	dėstytojai	ir	mokslo	darbuotojai) 58

Politikos	ir	vadybos	fakultetas	(iki	naujos	struktūros	
patvirtinimo	Strateginio	valdymo	ir	politikos	
fakultetas	bei	Viešojo	administravimo	fakultetas)

511

Teisės	fakultetas 43
Socialinės	informatikos	fakultetas 15
Ekonomikos	ir	finansų	valdymo	fakultetas 13
Humanitarinių	mokslų	institutas 11
Viešojo	saugumo	fakultetas 11
Sveikatos	ir	sporto	centras 4

Iš	viso: 264
	1Iš		Strateginio	valdymo	ir	politikos	fakulteto	17,	iš	Viešojo	administravimo	fakulteto	10.
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Projektų valdymas

ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 m. yra teikiama pagal Lietuvos 
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų progra-
mas, skirtas šiai strategijai įgyvendinti.  Universitetas naudojasi Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programa, skirta visiems darbingo amžiaus Lietuvos gyventojams mobilizuoti, 
nes investicijos į Lietuvos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, verslumą, garantuoja pati-
kimą ir ilgalaikį ūkio augimą. Šiai programai paramą teikia Europos socialinis fondas, kuris 
remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas, ir finansuoja 
švietimą bei profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir tech-
nologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą. 2010 m. buvo pateiktos 
paraiškos pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 
„Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų 
programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ ir priemonę VP1-2.2-ŠMM-
08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. Be to, buvo pateikta projekto „Naciona-
linės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių 
sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ paraiška. Taip pat buvo pateiktos projektų paraiškos  
pagal išankstinius kvietimus  Tyrėjų karjeros programos 5.1 priemonę „Žinių apie tyrimus, 
technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir jaunimo tarpe bei lyčių lygybės 
moksle skatinimas“, pagal Mokyklų tobulinimo programos plius 32 komponentą „Psicho-
loginės pagalbos prieinamumo didinimas“,  pagal Mokyklų tobulinimo programos plius 
38 komponentą „Vaikų ir jaunimo socializacijos centruose dirbančių mokytojų ir pagalbos 
specialistų kompetencijų ugdymo komponentas“, pagal Tyrėjų karjeros programą „Moks-
lininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo pagal pagrindinių ir profe-
sinių gebėjimų poreikius priemonės“. 2010 m. Universitete ES struktūrinių fondų lėšomis 
buvo įgyvendinami 8 Universiteto projektai, o trijuose iš jų Universitetas buvo partneris. 
Visų įgyvendinamų projektų vertė siekė 21 531 387 litus. 2010 m. Universitetas suteikė 
paslaugų arba atliko darbų už 2 638 939,85 litų.
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ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimas

Eil. 
Nr. 

Projekto  
finansavimo ir  

administravimo  
sutarties data  

ir numeris 

Projekto  
pavadinimas 

Projekto  
vadovas 

Projekto 
 įgyven- 
dinimo  

laikotarpis  
(metai)

Projekto  
suma  
(Lt) 

Atlikta  
darbų  

2010 m.  (Lt)

1. 2010-03-08                                                         
Nr. VP1-2.1-ŠMM-
04-K-01-009/PES-1

„Vidaus valdymo 
tobulinimas Mykolo 

Romerio  
universitete“                                                        

Projekto  
vykdytojas – MRU

doc. Saulius 
Spurga

2010-03-08–                
2012-03-08

1 463 735 241 364,83

2. 201004-01                                                         
Nr. VP1-2.2-ŠMM-
07-K-01-060/PES-2

Bakalauro studijų  
programų atnaujini-

mas Mykolo  
Romerio  

universitete“                                             
Projekto  

vykdytojas – MRU

dr. Aelita  
Skaržauskienė

2010-04-01 – 
2012-03-31

943 512 586 126,34

3. 2010-01-01                                               
Nr. VP1-2.2-ŠMM-
07-K-01-072/PES-3

„Inovatyvių moky-
mo metodų taikymas 

Mykolo Romerio  
universitete“                                              

Projekto  
vykdytojas – MRU

doc. Janina 
Balsienė

2010-04-01 – 
2012-03-31

944 601 476 065,98

4. 2010-05-11                                                  
Nr. S-VP3-3.4-ŪM-

03-V-03-016

„Mykolo Romerio 
universiteto pasta-
tų (žym. schemoje 

1C3/p, 2C3/p, 3B5/p) 
komplekso Atei-

ties g. 20, Vilniuje, 
dalinė renovacija“                                                  

Projekto vykdytojas – 
MRU

Algirdas  
Andreikėnas

2009-06-12 
–2010-12-31

1 370 306 1 086 254,58

5. 2010-05-11                                                         
Nr. S-VP3-3.4-ŪM-

03-V-03-017

„Mykolo Romerio 
universiteto Viešojo 
saugumo fakulteto 

pastato (žym.  
schemoje 1C3/p)  
Donelaičio g. 68/  
Maironio g. 27,  
Kaune, dalinė  

renovacija“ Projekto 
vykdytojas – MRU

Robertas  
Kiškis

2009-06-12 
–2010-12-31, 
bus pratęstas 

iki  
2011-06-30

920 573 246 849,48
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6. 2010-04-22                                                                
Nr. VP1-2.3-ŠMM-
01-V-01-001/ParS-

13700-418 

„Aukštųjų mokyklų 
studentų ugdymo 
karjerai ir karjeros 
stebėsenos modelių 

plėtotė ir įdiegimas, su 
studentais dirbančių 

profesinio orientavimo 
specialistų kvalifi-

kacijos tobulinimas, 
jiems skirtų priemonių 
sukūrimas (I etapas)“  
Projekto vykdytojas 
– VU, partneriai – 

MRU ir 26 aukštosios 
mokyklos (kolegijos, 

universitetai)

Jolanta Vaičiū-
naitė

2010-04-22 – 
2013-04-22

10 743 937 2 278,64

7. 2010-10-26                                                
Nr. VP1-2.2-ŠMM-

09-V-01-012

„Humanitarinių ir 
socialinių mokslų 

specialistų rengimo 
tobulinimas skatinant 

ūkio plėtrą (HSM 
NKP STUDIJOS)“                                                     
Projekto vykdyto-

jas  – VDU, projekto 
partneriai – MRU ir 4 
aukštosios mokyklos 
(kolegijos, universi-

tetai)

Lijana Navic-
kienė

2010-10-26 – 
2013-10-26

2 195 559 _

8. 2010-11-30                                                        
Nr. VP1-2.2-ŠMM-

08-V-02-002

„Nacionalinės 
Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų ir 
dėstytojų tarptautinės 
praktikos ir stažuočių 
sistemos sukūrimas 
ir įgyvendinimas“                                           
Projekto vykdyto-

jas – Jungtinių Tautų 
vystymo programa 

Lietuvoje, organizaci-
jos biuras, veikiantis 
Lietuvoje, projekto 

partneriai – MRU ir 4 
aukštosios mokyklos 

(kolegijos,  
universitetai)

prof. Lyra  
Jakulevičienė

2010-11-30 – 
2013-05-30

2 949 164 _

Iš viso: 21 531 
387,00

2 638 939,85

Pastaba. Dalis anksčiau minėtų projektų lėšų yra patirtos ir deklaruotos išlaidos, bet dar nepatvirtintos 
Europos socialinio fondo agentūros.
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Universiteto mokslininkai aktyviai naudojosi ir Lietuvos mokslo tarybos teikiama 
parama. Lietuvos mokslo taryba skatina mokslinę visuomenę kurti ir palaikyti veiksmin-
gą, konkurencingą ir socialiai orientuotą mokslo, technologijų, eksperimentinės plėtros bei 
nacionalinį identitetą ugdančią mokslo ir studijų sistemą. Lietuvos mokslo tarybai buvo 
teiktos paraiškos pagal remiamą veiklą „Mokslininkų (grupių) iniciatyva parengti projek-
tai“, pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 
pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, pagal 
tarptautinę Europos jungtinių tyrimų programą (European Collaborative Research Project, 
ECRP), pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 priorite-
to „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir 
kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“  iš ES struktūrinių fondų. 2010 m. buvo 
pateiktos 53 projektų  paraiškos (33 450 500 litų), iš jų finansavimas skirtas 8 projektų  
paraiškoms (2 425 784 litai). Iš anksčiau minėtų projektų 2010 m. buvo įgyvendinami  
8 projektai, iš jų buvo ir tęstinis projektas „Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo 
vadybos technologijos“. Pastaraisiais metais šį projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų įgyvendinimas Universitete

Eil. 
Nr. 

Projekto finan-
savimo sutarties 

data  
ir  

numeris 

Projekto  
pavadinimas 

Projekto  
vadovas 

Projekto 
įgyvendini-
mo laikotar-
pis (metai)

Projekto 
suma  
(Lt) 

Atlikta  
darbų  

2010 m.
 (Lt)

1. 2010-07-01             
Nr. MIP-39/2010 

„Atlikėjų (aktorių,  
muzikantų,  

dainininkų, šokėjų 
 ir kt.) kūrybinės  

veiklos rezultatų naudo-
jimo teisinis reguliavi-

mas ir atlikėjų  
socialinės garantijos  

Lietuvoje“

doc. Jūratė Uso-
nienė

2010–2011 173 800 76 855,78

2. 2010-07-01                
Nr. MIP-35/2010

„Lyginamoji  
sutarčių teisė:  

Lietuva  
europiniame  
kontekste“

doc. Asta Dam-
brauskaitė

2010–2011 90 000 44 098,10

3. 2010-07-30               
Nr. MIP-17/2010

„Tapatybės  
vagystė elektroninėje 

erdvėje:  
socialiniai, el.  

verslo ir teisinio  
reguliavimo  

aspektai“

doc. Darius Štitilis 2010–2011 90 000 27 551,71
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4. 2010-07-01              
Nr. MIP-34/2010    

„Vaiko vidutinės prie-
žiūros įgyvendinimo 

patirtis:  
socioedukacinis  

aspektas“

prof. Valdonė 
Indrašienė

2010–2011 179 800 81 041,29

5. 2010-07-07             
Nr. VAT-04/2010

„Valstybės ir teisės 
problemos išeivijos 

darbuose“

prof. Mindaugas 
Maksimaitis

2010–2011 122 100 19 444,62

6. 2010-09-01                
Nr. VAT-16/2010   

„Individo socialinis ir 
kultūrinis tapatumas: 

tarp tradicijos ir  
inovacijos“

prof. Bronislovas 
Juozas  
Kuzmickas

2010–2012 364 700 54 312,63

7. 2010-07-14                  
Nr. SIN-08/2010

„Dviejų spindulių 
modelio sukūrimas ir 
taikymas registruoto  

bei latentinio  
nusikalstamumo  

Lietuvoje tyrime“

doc. Alfredas 
Kiškis

2010–2012 460 000 124 329,25

8. 2010-04-28            
PMK-01/2010

„Nusikalstamumo grės-
mės ir žmogaus  

saugumo vadybos  
technologijos“ 

prof. Vidmantas 
Egidijus Kurapka

2008–2010 682 200 367 200,00

                                                                                                                      Iš viso: 2 162 600 794 833,38

Be dalyvavimo ES struktūrinių fondų, Lietuvos mokslo tarybos skelbiamuose kvieti-
muose Universitetas planuoja plėsti savo veiklą ir kitose tarptautinėse programose bei fon-
duose. Jiems padedant tikimasi gauti paramą Universiteto strateginiams tikslams pasiekti. 
Universiteto dalyvavimas projektinėje veikloje yra ne tik tokių tikslų pasiekimo finansavi-
mo šaltinis, bet ir partnerių pritraukimas sėkmingai bendradarbiauti įvairiose srityse, patir-
ties perėmimas iš pasaulinio lygio mokslininkų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Universiteto akademiniai darbuotojai ir studentai aktyviai 
dalyvavo ir įgyvendindami įvairius švietimo projektus. Tokie projektai buvo vykdomi per 
įvairias programas, kurias įgyvendindami 97 Universiteto  dėstytojai vyko į įvairias užsie-
nio šalis. 
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Švietimo projektų įgyvendinimas Universitete 2010 m.

Fakultetai Švietimo programų projektų Lėšos (Lt)

EFVF Erasmus  CD MMA 9 728
Erasmus IP Global 13 811

EFVF iš viso 9 728
PVF Erasmus IP Good Governance 13 811

NordPlus Adult 2 626
PVF iš viso 16 437

SIF
SIF iš viso 0

SPF Erasmus IP CHALID ir IP WASPOLSS 172 047
Erasmus IP TCOREW IP 70 696
Jean Monnet 24 122
1/4 Grundtvig 13 380
NordPlus HE 10 640
SIRUS 3400

SPF iš viso 294 285
TF Erasmus IP WIR 17 264

Asia Link 24833
TF iš viso 42 097

VSF PROG06 7 760
VSF iš viso 7 760

HMI Grundtvig PV 4 767
NordPlus adult 4 400

HMI iš viso 9 167
SSC

SSC iš viso 0
                                                                                                Iš viso: 379 474
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Komunikacija ir rinkodara

Universiteto rinkodaros ir komunikacijos funkcijoms įgyvendinti 
2010 m. buvo įsteigtas Rinkodaros ir komunikacijos centras. 
Buvo pradėta keisti Universiteto ryšių su visuomene (komu-
nikacijos) kryptis – nuo užsakomosios tradicinės žiniasklaidos link 
ekspertinės ir atraktyviosios informacijos pateikimo tiek tradicini-
ams žiniasklaidos kanalams, tiek ir novatoriškiausiems komunikaci-
jos kanalams (pvz., socialiniams tinklams Facebook, Youtube ir kt). 
Parengti pirmieji vaizdo reportažai apie Universitete vykstančius 
renginius. 

Universiteto rinkodaros ir komunikacijos funkcijoms įgyvendinti 2010 m. įsteigtas 
Rinkodaros ir komunikacijos centras. Šis centras funkcionuoja pagal savo paties parengtą 
ir Universiteto rektorato aprobuotą 2010–2014 m. rinkodaros strategiją. Universiteto tary-
bai patvirtinus Perspektyvinį 2010–2020 m. plėtros planą, buvo pradėti naująją strategiją 
perteikiančio Universiteto ženklo (angl. brand) kūrimo darbai. Remiantis suformuluotomis 
pagrindinėmis Universiteto ženklo charakteristikomis pradėti naujo Universiteto logotipo 
kūrimo darbai. 

Siekiant gauti patikimą analitinę informaciją apie studijų programas 2010 m. atlikti 
šie viešosios nuomonės tyrimai: studijų programų poreikio analizės; stojančiųjų į Univer-
sitetą nuomonių; užsienio lietuvių apklausos; socialinių mokslų konkurencinės aplinkos. 
Norėdamas geriau informuoti abiturientus ir jų tėvus apie savo laimėjimus studijų, moks-
lo ir kitose srityse, Universitetas dalyvavo aukštųjų mokyklų parodoje Kaune ir mugėse 
„Mokymasis, studijos, karjera“ Vilniuje, mugėje 4th International Education and Career 
Exhibition Azerbaidžane bei Europos dienose Kišiniove, Moldovos Respublikoje. Buvo 
surengti reprezentaciniai renginiai bendrojo ugdymo įstaigose (Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje ir kt.), kolegijose (Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Klaipėdos valstybinėje kolegi-
joje, Utenos kolegijoje, Socialinių mokslų kolegijoje, Tarptautinėje teisės ir verslo aukšto-
joje mokykloje ir kt.). Kartu buvo organizuoti atstovų iš bendrojo ugdymo įstaigų (Kauno 
Saulės gimnazijos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Vilniaus Senvagės 
vidurinės mokyklos ir kt.), kolegijų atstovų priėmimai Universitete. Siekiant veiksmingiau 
Universitetą pristatyti mokyklose, parengti ir patvirtinti Universiteto ambasadorių nuosta-
tai, pagal kuriuos Universiteto studentai ir organizuoja savo veiklą bendrojo ugdymo įs-
taigose. Su minėtomis bendrojo ugdymo įstaigomis Universitetas aktyviai bendradarbiavo 
visus 2010 m., taip pat buvo plėtojami ryšiai su miestų ir rajonų švietimo skyriais. Plėsda-
mas ryšius su Vilniaus miesto savivaldybe, Universitetas 2010 m. su ja pasirašė bendradar-
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biavimo sutartį. Be to, buvo pasirašytos naujos ar įgyvendinamos ankstesnės bendradarbia-
vimo sutartys su 29 bendrojo ugdymo įstaigomis. Įgyvendinant minėtas bendradarbiavimo 
sutartis buvo periodiškai vykstama į mokyklas bei gimnazijas susitikti su moksleiviais arba 
šių mokyklų delegacijos sutiktos mūsų Universitete. 2010 m. gruodžio 15 d. Universitete 
buvo organizuotas miestų ir rajonų savivaldybių švietimo departamentų (skyrių) vadovų 
metodinis seminaras. Svarbią vietą bendradarbiavimo srityje užėmė ryšiai su Panevėžio, 
Marijampolės, Utenos, Šiaurės Lietuvos, Klaipėdos valstybine, Žemaitijos bei Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijomis, buvo nuolat vykstama į minėtas kolegijas bendrauti su 
būsimais absolventais.

2010 m. išleisti šie Universitetą pristatantys informaciniai leidiniai: informacinis lei-
dinys anglų kalba „Mykolas Romeris University“; CD su informaciniu lankstinuku anglų ir 
lietuvių kalbomis „Mykolas Romeris University Pop Vocal group“; atnaujinti Universiteto 
lankstinukai anglų ir rusų kalbomis; suformuotas informacinių Universiteto leidinių archy-
vas www.mruni.eu; parengti Universiteto e. pristatymai. Informuojant apie Universitetą e. 
erdvėje buvo sukurti 3 Universiteto administruojami puslapiai („Mykolo Romerio universi-
tetas“, „Būsimiems studentams“ ir „Mykolas Romeris University“). Facebook socialiniame 
tinkle sukurtas Universiteto profilis lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat buvo įgyvendinta 
informavimo apie magistrantūros studijų programas kampanija tinklapyje masterstudies.
com bei atnaujinta informacija apie Universitetą nemokamose interneto duomenų bazėse 
(www.4icu.org, www.myedagent.com, http://webaconnect.ning.com/, www.youtube.com).

2010 m. buvo pradėta keisti Universiteto ryšių su visuomene (komunikacijos) kryptis 
– nuo užsakomosios tradicinės žiniasklaidos link ekspertinės ir atraktyviosios informacijos 
pateikimo tiek tradiciniams žiniasklaidos kanalams, tiek ir novatoriškiausiems komunika-
cijos kanalams (socialiniams tinklams Facebook, Youtube ir kt). Parengti pirmieji vaizdo 
reportažai apie Universitete vykstančius renginius. Universitete buvo naudojamos naujos 
visuomenės informavimo formos. Tai pranešimas spaudai ir pranešimas socialiniams tin-
klams. Šie pranešimai (per savaitę vidutiniškai pasirodydavo po 3 kartus) buvo platinami 
atitinkamais komunikaciniais elektroniniais adresais ir elektroninėmis priemonėmis. Atas-
kaitiniais metais parengti pirmieji susitikimai su žiniasklaidos priemonių ir naujienų tarny-
bų vadovais, buvo derinamos ir pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

Svarbiausias 2010 m. įvykis – PUA kongresas – buvo pristatytas informacine anon-
sine kampanija ir nušviestas visuose medijų kanaluose (spaudoje, TV, radijuje, internete). 
Informacinė kampanija apie PUA kongresą truko 4 savaites: sukurtas reklaminis vaizdo 
klipas, transliuotas per LTV, informaciniai pranešimai buvo skelbiami pagrindiniuose 
dienraščiuose ir internetiniuose portaluose, įgyvendinta lauko reklamos kampanija. 2010 
m. Universiteto svetainė buvo lankomiausia ne tik tarp Lietuvos, bet ir tarp Baltijos valsty-
bių universitetų interneto svetainių.
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Didžiausių Lietuvos universitetų interneto svetainių lankomumas 2010 m.

Šaltinis: www.alexa.com

Visuotinai pripažįstamo interneto svetainių statistikos ir analizės šaltinio Google 
Analytics duomenimis, per 2010 m. Universiteto interneto svetainėje buvo apsilankyta 3 
205 845 kartus, iš kurių 588 651 – visiškai unikalūs lankytojai, www.mruni.eu puslapiai 
buvo atversti 15 864 609 kartus, o apsilankymo metu svetainėje praleisto laiko vidurkis – 5 
min. 21 s. Universiteto svetainė per metus buvo aplankyta iš 166 pasaulio valstybių (top 
dešimtukas: 1. Lietuva, 2. Jungtinė Karalystė, 3. JAV, 4. Airija, 5. Vokietija, 6. Norvegija, 
7. Danija, 8. Švedija, 9. Estija, 10. Lenkija) ir iš 4 530 skirtingų pasaulio miestų. 

 Universiteto interneto svetainės lankomumas

Šaltiniai Apsilankymai  Apsilankymų 
proc.

Google 14 95 752 46,66

Tiesiogiai renkant adresą 1 405 204 43,83

Facebook.com 54 902 1,71

Užsklanda.mruni.lt 25 457 0,79

Google.lt 20 296 0,63

Kita 6,38
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Apsilankymų Universiteto svetainėje skaičius ir procentinė išraiška 2010 m. 
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IŠTEKLIAI  
Ir GALIMYBĖS

Biblioteka

Mykolo romerio universiteto biblioteka – tai šiuolaikinis, modernio
mis technologijomis besiremiantis akademinės bendruomenės in
formacijos centras. 2010 m. bibliotekai buvo struktūrinių pokyčių 
metai: Universiteto Tarybos nutarimu buvo patvirtinta nauja Bib
liotekos struktūra, sujungti Centrinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto 
bibliotekų padaliniai. Įrengta nauja 12 vietų skaitykla. 2010 m. 
Bibliotekoje apsilankė 665,2 tūkst. lankytojų, išduota 779,1 tūkst. 
leidinių, duomenų bazėse buvo atlikta 659,4 tūkst. paieškų, 
atsisiųsta 154,4 tūkst. visateksčių dokumentų. Biblioteka papildy
ta 11,3 tūkst. leidinių, užprenumeruotos 8 naujos elektroninės 
duomenų bazės. Bibliotekos fondus papildė vertingos dovanotos 
knygos – disidento, žymaus visuomenės veikėjo Viktoro Petkaus 
asmeninė biblioteka, Kinijos Liaudies respublikos ambasadoriaus 
Lietuvoje dovanota leidinių kolekcija.

Mykolo Romerio universiteto biblioteka (toliau – Biblioteka) – tai šiuolaikinis, mo-
derniomis technologijomis besiremiantis akademinės bendruomenės informacijos centras, 
užtikrinantis atvirą prieigą prie Bibliotekoje sukauptų spausdintų leidinių ir elektroninių 
mokslinės informacijos informacinių išteklių bei siekiantis aprūpinti Mykolo Romerio uni-
versiteto (toliau – Universiteto) studijas, mokslą ir kitas veiklos kryptis pasaulinio lygio 
informacijos ištekliais ir informacinėmis paslaugomis, ugdyti Universiteto akademinės 
bendruomenės narių ir darbuotojų informacinį raštingumą, perimti, plėtoti ir diegti pažan-
giausias bibliotekų paslaugas ir technologijas. Savo veikloje Biblioteka orientuojasi į šiuo-
laikinius akademinio vartotojo poreikius ir atsižvelgdama į juos inicijuoja, kuria ir teikia 
naujas paslaugas.

Tyrimą apie Lietuvos universitetų infrastruktūrą atlikusi savaitraščio „Veidas“ žur-
nalistė Indrė Zimblytė padarė išvadą: „Kai kalbama apie bibliotekas, tenka konstatuoti, kad 
patogiausios, moderniausios ir labiausiai kompiuterizuotos jos yra Mykolo Romerio uni-
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versitete. Be to, ir bibliotekų darbo laikas tiesiog tobulas, nes jos dirba beveik visą parą.“ 
(Veidas. 2011. Nr. 3, p. 46).

2010 m. Bibliotekai buvo struktūrinių pokyčių metai. Birželio 21 d. Universiteto ta-
rybos nutarimu buvo patvirtinta nauja Bibliotekos struktūra: panaikinti Leidinių komplek-
tavimo ir katalogavimo skyrius (ir jame esantys Komplektavimo sektorius, Katalogavimo  
ir tvarkymo sektorius), Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Informacinių paslaugų skyrius (ir 
jame esantis Elektroninių išteklių formavimo sektorius), Universiteto bibliotekos skyrius 
Pirmuosiuose universiteto rūmuose. Suformuota nauja bibliotekos struktūra: sujungti Cen-
trinių ir Pirmųjų rūmų fakulteto bibliotekų padaliniai, įsteigtas Informacijos išteklių forma-
vimo skyrius, Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyrius (jame – Vartotojų aptarnavimo ir 
konsultavimo grupė ir Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė). Parengti ir patvirtinti nauji 
Bibliotekos nuostatai, apibrėžiantys modernius, tarptautinius standartus atitinkančius pas-
laugų teikimo, išteklių kūrimo, bibliotekos veikos aspektus; remiantis modernios vadybos 
principais peržiūrėtos darbuotojų vykdomos funkcijos, parengti ir patvirtinti nauji Biblio-
tekos darbuotojų pareiginiai nuostatai, kuriuose įtvirtinta Bibliotekoje diegiama tarptautinė 
teminių bibliotekininkų praktika. Biblioteka tapo atviresnė naujovėms, pasiekta didesnio 
jos veiklos efektyvumo. Bibliotekos etatų sumažėjo nuo 41 iki 38.

2010 m. Biblioteka dirbo 337 paras per metus, 138 val. per savaitę. Biblioteka aptar-
navo 22 849 registruotus skaitytojus, o per mokslo metus joje lankėsi iki 3 tūkst. skaitytojų 
per dieną. Bibliotekos fondą sudarė 226 991 leidinys, prenumeruojamos 44 mokslinės duo-
menų bazės.

Siekiant veiksmingiau panaudoti bendras Lietuvos virtualaus universiteto (LVU), 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei atskirų institucijų lėšas, LVU tarybos pavedimu 
pritariant Lietuvos universitetų rektorių konferencijai 2010 m. balandžio 9 d. įkurtas „Lie-
tuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo 
ir plėtros konsorciumas“ (LABIIMSPP konsorciumas), kurio nare tapo ir Biblioteka, o stu-
dijų prorektorius išrinktas į konsorciumo valdybą.

Biblioteka aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (toliau – 
LMBA) vykdomame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Europos so-
cialinio fondo agentūros finansuojamame projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo 
duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (toliau – eMoDB.LT). Projekto metu buvo surengti 
naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo kursai bibliotekos dar-
buotojams, mokslininkams bei studentams, užprenumeruotos mokslinės duomenų bazės. 

2010 m. Biblioteka aktyviai dalyvavo socialinėje visuomeninėje veikloje, daug dė-
mesio skyrė vartotojų informaciniam raštingumui ugdyti, teikiamų paslaugų kokybei bei 
informacijos sklaidai:

• Siekiant aktyvaus bendravimo su vartotojais ir efektyvesnės informacijos sklaid-
os, biblioteka užregistruota socialiniam tinkle Facebook, bendrauja su vartotojais 
per Skype;

• Siekiant ugdyti vartotojų informacinį raštingumą, sukurta pora mokomųjų 
filmukų apie leidinių paiešką ir leidinių užsakymą;

• Siekiant palengvinti Universiteto mokslo publikacijų pateikimą bibliotekai, su-
kurta elektroninė publikacijų registravimo forma;

• Siekiant sukurti daugiau darbo vietų skaitytojams įrengta 12 vietų „Mažoji skaitykla“;
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• Siekiant užtikrinti technologinių paslaugų kokybę, atnaujinta Interneto ir profe-
soriaus P. Leono skaityklų kompiuterinė technika, įrengti 2 nauji skeneriai;

• Siekiant išsiaiškinti Bibliotekos vartotojų informacinius poreikius bei naudoji-
mosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais įgūdžius, atliktas vartotojų 
informacinių poreikių tyrimas.

• Siekiant aktyvinti Universiteto ekonomikos srities mokslininkų mokslinių 
publikacijų skaičių prestižiniuose tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose, or-
ganizuotas Emerald leidyklos atstovo seminaras-paskaita ekonomistams An in-
sider guide to getting published in research journals;

• Įsitraukdama į visuomeninę veiklą Biblioteka dalyvavo akcijoje „Vaikų knygelės 
kūdikėlių namų auklėtiniams“. Bibliotekos skaitytojų atneštos knygelės buvo 
perduotos kūdikių globos namams;

• Biblioteka 4-ą kartą dalyvavo Solidaraus mokymosi olimpiadoje. Šio projekto 
rėmėjai už kiekvieną studentų mokymosi valandą Bibliotekoje skyrė 1 eurą   
keturioms Haičio mokykloms, nukentėjusioms nuo žemės drebėjimo, atstatyti;

• Siekiant užtikrinti Bibliotekos patrauklumą ir išskirtinumą, skatinti ir paremti 
gerąją skaitytojų iniciatyvą, Bibliotekoje jau esamų ir kryptingai dovanotų 
leidinių pagrindu pradėta kaupti išskirtinė Nobelio literatūrinės premijos 
laureatų knygų kolekcija.

2010 m. Biblioteka pradėjo aktyviai plėsti tarptautinį bendradarbiavimą: dalyvavo 
Dorich House Europos universitetų grupės universitetų bibliotekų veikloje, užmezgė drau-
giškus kontaktus siekdama toliau bendradarbiauti su Boraso ir Giotenburgo universitetų 
(Švedijos karalystė) bibliotekomis, tapo Europos mokslinių bibliotekų asociacijos LIBER 
nare.

2010 m. bibliotekos kiekybiniai rodikliai 

Centrinė  
biblioteka

Viešojo saugumo 
fakulteto biblioteka

Iš viso

Bibliotekos fondas (egz.) 181 924 45 067 226 991

Gauta leidinių per metus (egz.) 9 365 1 938 11 303

Nurašyta leidinių per metus (egz.) 196 580 776

Prenumeruojama periodinių leidinių (pavad.) 152* 40* 173

Prenumeruojama duomenų bazių 44

Registruota skaitytojų 21 335 1 514 22 849

Dokumentų išduotis: 779 110 49 406 828 516

į namus 278 952 41 038 319 990

vietoje 500 158 8 368 508 526

Skaityklos 11 1 12

Vietų skaičius skaityklose 267 29 296

Kompiuterinių darbo vietų skaičius 137 5 142

Darbuotojų skaičius 37 4 41
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2010 m.  Bibliotekos informacijos ištekliams formuoti skirtos lėšos (tūkst. Lt)

Centrinė  
biblioteka
(tūkst. Lt)

Viešojo sau-
gumo fakulteto 

biblioteka 
(tūkst. Lt)

Iš viso
(tūkst. Lt)

Lėšos:

     Biudžeto lėšos 601,7 94,7 696,4

Iš jų Universiteto leidiniams 69,0 27,3 96,3
     Projektų lėšos 15,7 - 15,7

     Dovanos iš įvairių organizacijų ir asmenų 53,5 4,6 58,1

Iš viso: 670,9 99,3 770,2
Įsigyta atskirų dokumentų rūšių:

     Knygų ir tęstinių leidinių 352,9 84,5 437,4

     Žurnalų ir laikraščių prenumerata 185,9 14,8 200,7

     Duomenų bazių prenumerata 132,1 - 132,1

Iš viso: 670,9 99,3 770,2

Knygoms įsigyti 15 696,51 Lt suma skirta šių Universiteto vykdomų projektų: 
• Bakalauro studijų programų atnaujinimas Mykolo Romerio universitete;
• Nusikaltimų grėsmės ir naujos žmogaus saugumo vadybos technologijos;
• Atlikėjų (aktorių, muzikantų, dainininkų, šokėjų ir kt.) kūrybinės veiklos 

rezultatų naudojimo teisinis reguliavimas ir socialinės garantijos;
• Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: socioedukacinis aspektas;
• Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, el. verslo ir teisinio regul-

iavimo aspektai.
Nupirkta 91 knyga užsienio kalbomis, reikalinga šiems projektams vykdyti.
Bibliotekos fondas gausiai papildytas dovanotais leidiniais. Per visą Bibliotekos gy-

vavimą didžiausia dovana pagal kolekcijos dydį ir turinio vertingumą buvo gauta iš buvusio 
disidento, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininko, Lietuvos visuotinių žmogaus teisių gyni-
mo deklaracijos signataro, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos steigėjo ir Garbės 
pirmininko Viktoro Petkaus. Visą sunkų ir nelengvą gyvenimą, paskirtą kovai už tiesą ir 
teisingumą, V. Petkus kolekcionavo asmeninę biblioteką, o dabar nusprendė, kad geriausia 
vieta vertingoms ir visą gyvenimą kauptoms knygoms – biblioteka. Todėl džiugu, kad ta 
biblioteka tapo Universiteto biblioteka.

Savo tematika kolekcija yra labai įvairiapusiška ir puikiai atspindi V. Petkaus intere-
sų bei pasaulėžiūros universalumą. Kolekciją sudaro 5 267 leidiniai. Vyraujanti tematika – 
kultūra, politika, istorija, filosofija, religija, ekonomika, teisė, kalbotyra, grožinė literatūra. 
Negalima nepaminėti tokių leidinių kaip „Lietuviškoji enciklopedija“, 7 t. (1933–1939), 
„Europos kultūros istorija“, 5 t. (1931–1937), Homero „Iliada“ (1922), A. Baranausko 
„Anykščių šilelis“ (1905 m.), „Konversations-Lexikon“, 9 t. (1902–1910), „Meyers-Lexi-
kon“, 15 t. (1924–1933). Knygos yra lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, anglų kalbomis, labai 
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įvairių leidimo metų – nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Kiekviena kolekcijos knyga pažy-
mėta V. Petkaus ekslibrisu. Ši vertinga ir reta kolekcija praturtino Biblioteką. 

Kita labai svarbi dovana – Kinijos Liaudies Respublikos ambasadoriaus Lietuvoje 
Mingtao Tong dovanota 208 pavad. 234 egz. leidinių kolekcija, kurią sudaro enciklope-
dijos, meno albumai, Kinijos istorijos, filosofijos, švietimo ir kiti leidiniai. Ši vertinga ko-
lekcija, praturtinusi biblioteką, leidžia Universiteto bendruomenei plačiau susipažinti su 
Kinija ir jos kultūra.

Iš viso 2010 m. Universiteto centrinei ir Viešojo saugumo fakulteto bibliotekoms 
įvairios organizacijos ir asmenys padovanojo 3 261 pavad. 4250 egz. leidinių, įkainotų 58,1 
tūkst. Lt.

Prenumeruojamos duomenų bazės

2010 m. Bibliotekoje prenumeruotos 44 duomenų bazės, 26 iš jų užprenumeruotos 
per vykdomą projektą eMoDB.LT. 

2010 m. buvo užprenumeruotos 2 naujos elektroninių knygų duomenų bazės: Oxford 
Handbooks Online ir „VGTU leidyklos e. knygos“.

Bibliotekos 2010 m. prenumeruojamose duomenų bazėse vartotojai galėjo skaityti 
28 741 mokslinį žurnalą, 60 670 elektroninių knygų. Per metus duomenų bazėse buvo at-
likta 659 451 paieška, atsisiųsti 154 406 visateksčiai dokumentai. 

Daugiausia Universiteto vartotojai naudojosi EBSCO duomenų bazių paketo – Aca-
demic Search Complete, PsychArticles, Business Source Complete, SocINDEX with full-te-
xt – duomenų bazėmis. Ne mažiau populiarios tarp Universiteto bendruomenės narių buvo 
Oxford Law, Oxford Journals Online, JSTOR, SciVerce (Science Direct) ir Hein Online 
duomenų bazės. 

Per metus Universiteto bendruomenei buvo suteikta laikina prieiga prie 13 testuo-
jamų naujų duomenų bazių ir 2 bibliografinių nuorodų tvarkymo programų RefWorks ir 
EndNote. 
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2010 m. testuotos ir naujai prenumeruotos duomenų bazės

Testuotos duomenų bazės
Naujos užprenumeruotos duomenų bazės

per eMoDB.LT Universiteto

ASM Online Journals Environment Complete Datamonitor

BBC Monitoring Library EconLit with Full Text Oxford Handbooks Online

Cambridge Journals Online JSTOR OECD iLibrary

CRCnetBASE Project MUSE VGTU elektroninės knygos

Datamonitor 

Duke University Press

EBSCO

Inderscience Publishers Journal
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Kitas svarbus vykdomo projekto eMoDB.LT uždavinių yra ugdyti vartotojų naudo-
jimosi duomenų bazėmis kompetencijas. Bibliotekoje projekto metu organizuoti mokymai 
buvo vykdomi pagal programas, sudarytas iš projekto metu sukurtų mokymo modulių. Mo-
kymų metu glaustai išdėstyta teorinė medžiaga, dalyviams skiriamos praktinės užduotys. 

Mokymuose, vykusiuose Bibliotekoje, dalyvavo 76 dalyviai.

Bibliotekos pildomos duomenų bazės

Elektroninis katalogas
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 49 125 bibliogra-

finiai įrašai, aprašyti beveik 97 proc. visų bibliotekos leidinių. Per metus  kataloge atlikti 
4 428 įrašai. 

Publikacijų duomenų bazė 

Mykolo Romerio universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje (toliau – PDB) 
2010 m. gruodžio 31 d.  iš viso buvo 7 777 įrašai. 2010 m. padaryti 1 882 įrašai (1 152 iš 
jų yra 2010 m., kiti – retrospektyva),  redaguota 3 016 įrašų. Palyginti su 2009 m., padaryta 
456  įrašais daugiau (1 426 įrašai). Nuskenuota apie 1 000 (puslapių) – straipsnių ir konfe-
rencijų pranešimų santraukų, kurios pateiktos pildomoje PDB. Nuo 2010 m. lapkričio 25 d. 
mokslo darbuotojų patogumui Bibliotekos svetainėje įdiegta nauja paslauga – „Elektroninė 
MRU mokslo publikacijų registravimo forma“, kurią 2010 m. dėstytojai įregistravo 143 
pub likacijas. 755 publikacijų kopijos pateiktos įprastai – popierine forma. El. paštu  atsa-
kyta į maždaug 700 užklausų. 
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Pildant šią duomenų bazę nuolat atliekama Universiteto mokslo publikacijų paieš-
ka visose Bibliotekos prenumeruojamose ir kitose atviros prieigos duomenų bazėse bei 
bibliotekų kataloguose. Vykdomas publikacijų retrospektyvos suvedimas ir redagavimas. 
Mokslinės publikacijos renkamos nuo kiekvieno mokslininko disertacijos gynimo datos. 

Kitos 2010 m. PDB naujovės: 
• Pagal Universiteto poreikius į PDB ataskaitų duomenų bazę įkelta Universiteto 

bibliografinio sąrašo ataskaitos forma (specifikuotos leidinių grupės);
• PDB ataskaitų posistemėje įdiegtas kolektyvinių monografijų ir vadovėlių 

korektiško indėlio statistikos skaičiavimas;
• Suteikta galimybė kas mėnesį naujų publikacijų sąrašą katedroms pateikti 

ALEPH aplinkoje;
• Atnaujinta ir papildyta informacija pateikta Bibliotekos PDB tinklalapyje, įkeltos 

nuorodų ikonos.

Elektroninių tezių ir disertacijų  informacinė sistema (ETDIS) 

Nuo 2004 m. kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis Biblioteka daly-
vauja „Lietuvos magistrų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių 
dokumentų informacinės sistemos“ (toliau – ETDIS) kūrimo projekte. 2007 m.  į ETDIS  
pradėta įtraukti „labai gerai“ ir „puikiai“ įvertinti magistro baigiamieji darbai bei diser-
tacijų santraukos ir pačios disertacijos. Universiteto ETD IS administruoja Informacijos 
išteklių skyrius.

Universiteto ETD IS iš viso yra 2 344 magistro ir doktorantų darbai (2009 m. – 2 
089). Per metus duomenų bazė papildyta 255 darbais – 9 disertacijomis, 21 disertacijos 
santraukomis ir 225 magistro darbais. 

2010 m. į Universiteto ETDIS įtrauktų darbų statistika:

Iš viso Laisvai prieinamas 
internete

Prieinamas tik in-
stitucijos intranete Neprieinamas

Magistro baigiamieji darbai 225 58 85 82

Daktaro disertacijos 9 3 4 2

Daktaro disertacijų santraukos 21 7 8 6

Iš viso: 255 68 97 90

Universitetas pagal ETD IS įrašus yra trečias tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

Vartotojų aptarnavimas 

Didžiausią Bibliotekos vartotojų dalį sudaro Universiteto studentai, dėstytojai ir dar-
buotojai. 

Bibliotekos Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyriuje 2010 m. buvo užregistruoti 
21 124 skaitytojai (2009 m. – 21 369). 2010 m. iš viso Bibliotekoje apsilakė 665 226 lan-
kytojai (2009 m. – 623 241). Iš jų:
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• Pirmuosiuose rūmuose (Abonementas ir skaityklos) – 137 700  (2009 m. – 
125 378);

• Centriniuose rūmuose (Abonemente ir skaityklose) – 467 495  (2009 m. – 
422 473);

• Interneto skaitykloje (Centriniuose rūmuose) – 51 646  (2009 m. – 68 040);
• Profesoriaus P. Leono skaitykloje – 8 385  (2009 m. – 7 350).

Leidinių išdavimas skaityklose ir abonemente

Darbo vietos. Bibliotekoje skaitytojams skirtų darbo vietų skaičius – 404, iš jų 137 
kompiuterizuotos. 

Leidinių išdavimas. 2010 m. Bibliotekoje skaitytojams iš viso buvo išduota 779 110 
vnt. leidinių:

• skaityklose – 500 158 vnt. 
• Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyriuje į namus išduota   278 952 vnt. 

Leidinių išdavimas Bibliotekos abonemente ir skaityklose 2009 ir 2010 m.

Skaityklos, abonementas Išduota leidinių vnt.
2010 m.

Išduota leidinių vnt.
2009 m.

Centrinių rūmų skaityklos 471 250 422 685
Pirmųjų rūmų skaityklos 20 250 27 485

Profesoriaus P. Leono skaitykla 8 658 5 940
 Iš viso visose skaityklose išduota knygų 500 158 456 110

Abonementas (išduota ir pratęsta) 278 952 264 023
Iš viso 779 110 720 133

Bibliotekos populiarumą iliustruoja apsilankymų skaičius Bibliotekos svetainėje. 
2010 m. per dieną vidutiniškai apsilankyta daugiau kaip 3 600 kartų.

2010 m. Bibliotekos tinklalapio lankomumo statistika 

Peržiūrėtos rubrikos Apsilankymų skaičius per metus

Katalogai 373 176
PDB 137 808

ETD IS 36 262
Duomenų bazės 139 120

Teminiai šaltiniai 38 526
Informacija skaitytojui 107 010

Naujienos 416 310
Apie biblioteką 31 910

Darbo laikas 50 688
Iš viso 1 330 810
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Mokymai

2010 m. Bibliotekos Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė organizavo 276 akade-
minių valandų užsiėmimus „Bibliotekos informaciniai resursai“. Nuolatinių studijų studen-
tams vesti 186 akademinių valandų trukmės mokymai, ištęstinių studijų studentams – 56  
akademinių valandų mokymai.

Surengti 28 valandų mokymai apie bibliografinių nuorodų programą EndNote dėsty-
tojams ir studentams; 6 valandų mokymai „Bibliotekos informacijos resursai“ anglų kalba 
Erasmus studentams.

Parodos ir renginiai

Bibliotekos darbuotojai surengė du renginius savo skaitytojams: Poezijos pavasariui 
skirtą renginį – kūrybos valandą „Amžinai amžinai neramus“ (P. Širvys – posmai, dainos 
prisiminimai) ir susitikimą su poetu Algimantu Baltakiu bei literatūrologe Donata Mitaite.

2010 m. Bibliotekos darbuotojos surengė 70 knygų parodų. Iš jų 56 buvo naujų kny-
gų parodos bei 16 teminių parodų:

„Antanui Baranauskui 175“;
„Lietuvos nepriklausomybės 20-metis“;
„Justinui Marcinkevičiui 80“;
„Algimantui Baltakiui 80“ paroda ir pristatymas;
„Pauliui Širviui 90“;
„Šalis ta Lietuva… (Istorija. Kultūra. Žmonės)“ paroda skirta Pasaulio universitetų 

asociacijos kongresui;
„MRU naujausi leidiniai (vadovėliai, monografijos, žurnalai)“ paroda skirta Pasaulio 

universitetų asociacijos kongresui;
„Europos kalbų savaitė Mykolo Romerio universitete“ (Foreign Language Week at 

Mykolas Romeris University;
„Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui 135“;
„Profesorei Genovaitei Dambrauskienei 70“;
„Profesoriui Bronislovui Kuzmickui 75“;
„Teisininkui Stasiui Šilingui 125“;  
„Humanito“ naujų leidinių paroda;
Viktoro Petkaus dovanotų knygų kolekcijos paroda pristatymas;
Nobelio literatūros premijos laureatų knygų paroda;
Kinijos ambasados dovanotų knygų paroda-pristatymas.
Bibliotekoje gražia tradicija tapo rengti meno darbų parodas. 2010 m. erdves puošė 6 

dailininkų ir fotografų parodos:
A. Kezio fotografijos paroda „Lithuania“;
G. Magalinskos  pastelių paroda „Mėginimas aprėpti visatą“;
A. Leipuvienės fotografijos paroda „Mano Vilnius“;
K. Vaitonienės fotografijos paroda „Marinistinės improvizacijos“;
Spaudos fotografijos plakatų paroda „Vilniaus fotografijos ratas“;
D. Garbauskienės tapybos paroda „Akimirka šalia drugio 2010“.
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Informacinių technologijų plėtra 

Visų studijų ir mokslo institucijos veiklos sričių kompiuterizavimas 
bei aprūpinimas šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis 
yra svarbi ir būtina šiuolaikinio modernaus universiteto veiklos 
prie laida. Todėl kiekvienais metais Mykolo Romerio universitete 
daug lėšų ir pastangų skiriama diegti, atnaujinti ir plėtoti. 2010 m. 
daugelyje Universiteto auditorijų buvo standartizuotos kompiu-
terizuotos dėstytojo darbo vietos, jose įdiegta nauja programinė 
įranga, kai kuriose auditorijose įrengtos vaizdo konferencijų sis-
temos, atnaujinta kompiuterių tinklo paslaugų infrastruktūra, 
informacinė sistema STUdIjoS papildyta naujomis galimybėmis.

Kompiuterių tinklas

Universiteto kompiuterių tinklą su Litnet bei kitais pasaulio bei Lietuvos kompiuterių 
tinklais jungia 1 Gps spartos kanalas, kuris šiuo metu visiškai atitinka Universiteto reikmes. 
Kompiuterių tinklas sukurtas panaudojant šiuolaikines duomenų perdavimo ir valdymo 
technologijas, pagrindinėse duomenų perdavimo magistralėse įrengtos optinio ryšio linijos. 
Universiteto kompiuterių tinklas jungia visus padalinius bei Studentų namus. Universiteto 
kompiuterių tinkle yra daugiau kaip 3000 duomenų perdavimo tinklo taškų. 

Universiteto kompiuterių tinklas, kaip svarbiausia informacinių technologijų infras-
truktūros dalis, kasmet yra plečiamas ir atnaujinamas. 2010 m. Universiteto centriniuose ir 
Pirmuosiuose rūmuose, Viešojo saugumo fakultete įrengta daugiau nei 100 naujų kompiu-
terių tinklo taškų, atnaujinta aktyvinė tinklo įranga.

2011 m. planuojama įrengti kompiuterių tinklą Studentų namuose (Didlaukio g. 86), 
išplėsti tinklą Viešojo saugumo fakultete, padidinti Universiteto kompiuterių tinklo saugu-
mą.

Universitete veikia bevielis kompiuterių tinklas (Universiteto centriniai, Pirmieji rū-
mai, abeji Studentų namai (Didlaukio g. 57, Valakupių g. 5) bei dalis Viešojo saugumo 
fakulteto patalpų). Universiteto bevielio kompiuterių tinklo veikimą užtikrina 80 bevielio 
ryšio prieigos stotelių su EDUROAM ir Katalogų tarnybos autorizacija. Šio tinklo galimy-
bės leidžia vienu metu prisijungti tūkstančiui ar dar didesniam  naudotojų skaičiui (2010 m. 
šiuo tinklu vienu metu naudodavosi iki 600 studentų, dėstytojų bei svečių). Todėl studentai, 
būdami Universiteto arba Studentų namų patalpose, gali visą laiką naudotis visais interneto 
informaciniais resursais, skirtais studijoms ir mokslo tiriamajam darbui. 
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 Universiteto vaizdo konferencijų tinklas

2010 m. Universitete buvo įsigyta ir įdiegta vaizdo konferencijų įranga, leidžianti 
transliuoti paskaitas bei konferencijas, kaupti jų įrašus bei rengti daugiašales konferencijas. 
Šiuo metu vaizdo konferencijų sistemos yra įrengtos  Centrinių rūmų auditorijose, Viešojo 
saugumo fakultete ir diegiamos Pirmuosiuose rūmuose. Dviejose Centrinių rūmų auditori-
jose yra sukurta vaizdo konferencijoms organizuoti reikalinga infrastruktūra. Iškilus porei-
kiui jose taip pat gali būti sumontuota vaizdo konferencijų sistema.

Kompiuterių tinklo paslaugos

2010 m. sparčiai didėjo Universiteto svetainės lankytojų ir peržiūrėtų puslapių skai-
čius bei laikas, kurį lankytojai praleisdavo svetainėje. Todėl buvo patobulinta ir optimizuo-
ta Universiteto svetainės infrastruktūra – pertvarkytos ir optimizuotos tarnybinės stotys, 
įdiegtos lankomumo ir pasiekiamumo analizės priemonės, padidintas saugumas. Šiuo metu 
svetainėje be didesnių problemų apsilanko gana didelis lankytojų skaičius. Per pastaruosius 
12 mėnesių užfiksuota beveik 4 milijonai apsilankymų (apie 650 tūkstančių unikalių lanky-
tojų), kai kuriomis paromis apsilankymų skaičius viršydavo 20 tūkstančių. Buvo atnaujinta 
Universiteto svetainės turinio valdymo BITRIX bei jos duomenų bazių valdymo sistema. 
Dabar pagal vidutinį tinklalapių įkėlimo greitį Universiteto svetainė yra tarp penktadalio 
greičiausių  pasaulio interneto svetainių. 2011 m. planuojama atnaujinti pagrindinės Uni-
versiteto svetainės dizainą.

Naudojant Universiteto svetainės turinio valdymo sistemą buvo sukurtos naujos pro-
graminės priemonės, leidžiančios dėstytojams registruoti naujas publikacijas, registruotis  
konferencijose, rengti apklausas bei kurti anketas. Gerinant dėstytojų informacijos publi-
kavimo internete galimybes buvo atnaujinta ir patobulinta dėstytojų svetainių turinio val-
dymo sistema WORDPRESS. 

 Universiteto studentams ir darbuotojams aktyviau naudojantis elektroninio pašto 
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paslaugomis ir didėjant siunčiamų laiškų skaičiui, atnaujinta ir patobulinta elektroninio 
pašto infrastruktūra (sistemos perkeltos į galingesnes tarnybines stotis, paruoštos rezervi-
nės stotys, padidintos pašto dėžutės, išplėstas šių paslaugų funkcionalumas). Elektroninio 
pašto tarnybinėse stotyse įdiegta ir visiems laiškams taikoma apsauga nuo virusų ir brukalo.

Plėtojant Microsoft tinklo infrastruktūrą buvo atnaujintos tarnybinių stočių sistemos, 
įdiegtas terminalinių darbo vietų valdymas, sukurta virtuali darbo vieta Universiteto tary-
bos ir rektorato nariams, parengta infrastruktūra, reikalinga migruoti į Windows 7 ir Micro-
soft Office 2010 bei naują antivirusinę darbo vietų apsaugos sistemą Symantec Endpoint 
Protection. 

 2010 m. naudojant Microsoft infrastruktūrą įdiegta Katalogų tarnybos vartotojų są-
saja su MOODLE ir TANDBERG CONTENT SERVER sistemomis.

 Gerinant galimybes saugiai dirbti su informacinėmis sistemomis iš kitų tinklų su-
kurta ir įdiegta Universiteto sertifikatų valdymo sistema, skirta saugiai dirbti per interneto 
naršyklę.

 2011 m. planuojama plėsti serverių virtualizaciją, diegti terminalines darbo vietas, 
išplėsti duomenų saugyklą.

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas

2010 m. buvo baigta įrengti kompiuterizuotas dėstytojų darbo vietas visose Univer-
siteto centrinių ir Pirmųjų rūmų auditorijose. Šiose darbo vietose įrengta kompiuterinė, 
projekcinė bei duomenų perdavimo įranga, leidžianti paskaitų metu demonstruoti tekstą, 
vaizdus, animaciją, garsus, grafiką, pateikti paskaitų medžiagą, saugomą duomenų saugy-
kloje ar pasauliniame kompiuterių tinkle. Šiose darbo vietose įdiegta Windows 7, Microsoft 
Office 2010, Open Office ir kita programinė įranga. Be to, Centriniuose rūmuose įrengtas 
geografinių informacinių sistemų kabinetas, du  užsienio kalbų kabinetai, sukomplektuota 
kompiuterinė egzaminavimo kabineto įranga.

2010 m. Universitetas įsigijo 100 stalinių, 15 nešiojamų, 30 terminalinių kompiu-
terių, 25 daugiafunkcius spausdintuvus ir skenerius bei įvairios programinės įrangos. Tai 
leido atnaujinti Profesorių skaityklos, daugumos dekanatų ir katedrų bei kitų struktūrinių 
padalinių kompiuterines darbo vietas. Universitete pradėta pereiti prie naujos Windows 7 ir 
Microsoft Office 2010 programinės įrangos, kuri šiuo metu jau įdiegta naujuose ir kituose 
pakankamo galingumo kompiuteriuose. Šiuo metu Universitete iš viso yra 1281 kompiu-
teris.
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Universiteto kompiuterių skaičiaus didėjimas
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Bendras kompiuterių skaičius (be nešiojamų)

Bendras nešiojamų kompiuterių skaičius

Praėjusias metais pratęstos Microsoft kompanijos bei IBM SSPS programinės įran-
gos nuomos sutartys, kurios leidžia Universitete naudoti naujausias šių kompanijų progra-
minės įrangos versijas (Windows OS, Microsoft Office  ir kitus programų paketus bei SPSS 
Base, Regrssions, Advanced Statistics, Custom tables, Sample Power ir kt.), turėti geresnį 
infrastuktūros valdomumą bei saugumą. 

2011 m. planuojama įrengti naują informatikos kabinetą bei atnaujinti kai kuriuos 
kompiuterių kabinetus.

Informacinės ir duomenų bazių valdymo sistemos

Universitete buvo palaikomos, plėtojamos (kuriamos naujos, pagal pasikeitusius rei-
kalavimus keičiamos ir tobulinamos anksčiau sukurtos programų sistemos) bei adminis-
truojamos šios taikomosios informacinės sistemos ir duomenų bazės:

1. Studijos,
2. Priėmimas, 
3. Finansai ir turtas,
4. Atlyginimai,
5. Personalas,
6. MRU norminiai aktai,
7. Dokumentų valdymo sistema, 
8. Bibliotekos informacinė sistema ALEPH,
9. Mokslinių publikacijų duomenų bazė PBD,
10. Universiteto patalpų registras ir Universiteto virtualus žemėlapis, 
11. Teisinės informacijos paieškos sistema LITLEX,
12. ORACLE, SQL ir MySQL duomenų bazių valdymo sistemos.
2010 m. plėtojant informacinės sistemos STUDIjOS galimybes buvo patobulinta, 

sukurta ir įdiegta:
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• studijų dalyko aprašo formavimas,
• studijų planų, kuriais remdamiesi studentai elektroninėje studijų knygelėje 

sudaro savo individualius studijų planus, pasirinkdami alternatyvius bei laisvai 
pasirenkamus dalykus, parengimas,

• paraiškų teikimas Erasmus konkursui (atvykstantiems),
• mokesčių už bendrabučius apskaita,
• pareikalautų įmokų perdavimo  finansinei sistemai ir informacijos apie sugret-

intas įmokas grąžinimas,  įmokos kvito kūrimas elektroninėje studijų knygelėje 
bei galimybė jungtis prie banko,

• žiniaraščiai elektroninėje erdvėje,
• auditorijų paskirstymas ir vaizdavimas,
• keitimasis domenimis  su Studentų registru,
• pedagoginio krūvio apskaita (planas ir jo patikslinimas),
• informacinės sistemos Studijos ir MOODLE  integracija,
• absolventų karjerą apibūdinančių statistinių rodiklių analizė.

2011 m. planuojama toliau plėsti ir tobulinti informacinę sistemą STUDIjOS. Numa-
toma parengti ir įdiegti tokias sistemos galimybes, kurios leistų kurti  programų ir dalykų 
katalogą, plėtoti elektroninę studijų knygelę, tobulinti užsiėmimų ir egzaminų tvarkaraščio 
formavimą ir atvaizdavimą, vykdyti pedagoginio krūvio planą bei įmokų apskaitą, plėtoti 
žiniaraščius elektroninėje erdvėje.

2010 m. buvo diegiamos naujos verslo valdymo sistemos. Ateinančiais metais jos tu-
rėtų pakeisti Universitete sukurtas ir šiuo metu dar naudojamas programų sistemas „Finan-
sai ir turtas“, „Atlyginimai“, „Personalas“. Šiuo metu minėtos sistemos yra naudojamos ir 
palaikomos. jos buvo iš dalies pritaikytos naujam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartų reikalavimams, sukurtos naujos deklaracijos Mokesčių inspekcijai 
ir „Sodrai“.

Naujomis galimybėmis buvo papildytos Universiteto norminių aktų duomenų bazė  
(elektroninių laiškų apie naujai paskelbtus teisės aktus siuntimas ir peržiūros teisių suteiki-
mas pagal paskirstymą bei kt.) ir dokumentų valdymo sistemos (dokumentų filtravimas bei 
bylų ataskaitų formavimas pagal rubrikas, papildytos ataskaitos bei paieškos galimybės). 
Ateinančiais metais planuojama įdiegti daug naujų šios sistemos galimybių – elektroninių 
dokumentų valdymą, elektroninį parašą, projektų rengimą, kai kurių vidaus dokumentų 
tvarkymą, integraciją su Universiteto katalogų tarnyba. 

Be to, 2010 m. sukurtos ir įdiegtos programinės priemonės skirtos:
• dėstytojams reitinguoti,
• tarptautiniams vizitams registruoti,
• fakultetams reitinguoti,
• Universiteto projektams registruoti ir jų stebėsenai vykdyti,
• integruotos apsaugos ir praėjimo kontrolės sistemai GENESIS pritaikyti apsi-

lankymo auditorijose stebėsenai bei keitimuisi duomenimis su informacine siste-
ma STUDIjOS ir „Personalas“.
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Kultūra ir estetinis ugdymas

Universitete puoselėjamos meninės estetinės tradicijos, organi-
zuojami įvairūs kultūriniai renginiai. 2010 m. Mykolo Romerio uni-
versiteto choras laimėjo Aukso diplomą Roberto Schumanno chorų 
konkurse Cvikau, Vokietijoje. Įsteigti trys nauji kolektyvai: styginių 
kvartetas, folkloro ansamblis, šokių klubas „Salsa“. Bendruomenės 
nariai šiuo metu skatinami atskleisti meninius gebėjimus 11-oje 
skirtingų žanrų Universiteto meno kolektyvų. Per metus beveik 
dvigubai padidėjo lankančių meno kolektyvų repeticijas studentų 
skaičius. 

Meno kolektyvų veikla

Universitete veikia 11 meno kolektyvų: mišrusis choras, tautinių šokių kolektyvas 
„Skalsa“, pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, kapela, teatro studija A.R.T.,  instrumen-
tinė grupė „MRU Jazz Band“, pop vokalinis ansamblis bei vizualiųjų menų studija. 2010 
m., atsižvelgiant į akademinės bendruomenės poreikį, buvo įsteigti trys nauji meno kolek-
tyvai: styginių kvartetas, folkloro ansamblis ir šokių klubas „Salsa“. 2009 m. meno kolek-
tyvų repeticijas lankė 162 studentai, 2010 m. – jau 300 studentų. 

2010 m. Universitete pagerintos kolektyvų repeticijų sąlygos – šokių studijos grindys 
išklotos specialiu šokiams pritaikytu parketu, garso izoliacine medžiaga padengta muzi-
kinių kolektyvų repeticijų patalpa, teatro studijoje įrengta scena bei kulisai. Planuojama 
įrengti mišriojo choro bei styginių kvarteto repeticijoms skirtas patalpas.

Mykolo Romerio universiteto meno kolektyvai rengia koncertus ir viešina Universi-
teto vardą Lietuvos mokyklose bei kultūros centruose, aktyviai dalyvauja meno festivaliuo-
se bei konkursuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

2010 m. Mykolo Romerio universitete vykusio Pasaulio universitetų asociacijos kon-
greso metu koncertavo keturi Universiteto meno kolektyvai: choras, „MRU Jazz Band“, 
pop vokalinis ansamblis bei tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“. Kolektyvai pristatė speci-
aliai šiam Kongresui parengtas programas.

Mišrusis choras (meno vadovė ir dirigentė – Loreta Levinskaitė, chormeisterė ir 
koncertmeisterė – Vitalija Semeniukienė) 

2010 m. chorui buvo ypač reikšmingi. Spalio 20–24 d. Mykolo Romerio universiteto 
choras dalyvavo tarptautiniame Roberto Schumanno chorų konkurse Cvikau, Vokietijoje. 
Choras rungėsi mišriųjų chorų kategorijoje A1, atliko šiai kategorijai privalomą R. Schu-
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manno kūrinį „Am Bodensee“ ir kitą konkursinę programą. Mykolo Romerio universiteto 
choras laimėjo Aukso diplomą bei įgijo tarptautinį sertifikatą, patvirtinantį, kad choras pa-
teko į aukščiausios klasės pasaulio chorų kategoriją. 

Birželio mėnesį choras specialiai parengtus kūrinius atliko Pasaulio universitetų aso-
ciacijos kongrese per ceremoniją suteikiant Garbės daktaro vardą Pasaulio universitetų aso-
ciacijos prezidentui prof. Juanui Ramonui de la Fuentei.

Mykolo Romerio universiteto choras pirmą kartą Universiteto istorijoje giedojo rug-
sėjo 1 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje akademinei bendruomenei aukojamų Šv. Mišių 
metu. Choras atliko V. Miškinio „Mišias in F“ bei S. Barber „Agnus Dei“. 

Universiteto choras dalyvavo tradiciniame Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festi-
valyje Klaipėdoje, dainavo Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios minėjimuose Universitete, 
surengė choro rečitalius Vilniaus Verkių rūmuose bei Vilniaus taikomosios dailės muzie-
juje, koncertavo Lietuvos apeliaciniame teisme, Rugsėjo 1-osios šventės Universitete metu 
bei Kalėdinėje popietėje.

Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ (vadovė – Dalė Maskoliūnienė) 
Rugpjūčio mėnesį tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Universitetui tarp-

tautiniame folkloro festivalyje „Trnavska Brana’10“ Slovakijoje, svečiavosi Šv. Kirilo Me-
todijaus universitete. Festivalio metu kolektyvas surengė tris koncertus. 

Pasaulio universitetų asociacijos kongreso metu „Skalsa“ koncertavo Trakų pilyje 
vykusioje uždarymo šventėje, pristatė lietuvių kultūrą bei papročius. 

Tautinių šokių kolektyvas ypač mėgstamas įvairiuose renginiuose, skirtuose Erasmus 
studentams. 2010 m. kolektyvas glaudžiai bendradarbiavo su Universiteto Socialinės poli-
tikos fakultetu ir koncertavo fakulteto organizuotoje tarptautinėje psichologų konferencijo-
je bei į Universitetą atvykusiems vaikų namų „SOS kaimas“ vaikams. „Skalsa“ dalyvavo 
Rugsėjo 1-osios koncerte „Gyvas Universitetas“, surengė dvejų metų kolektyvo gimtadie-
nio koncertą Universitete, dalyvavo Žiemos šventėje Trakų kultūros rūmuose, tarptautinia-
me šokių festivalyje „Gervė 2010“ Visagine, tautinių šokių konkurse „Žilvytis“ Vilniuje, 
surengė „Skalsos“ bei VU šokių ansamblio „Jaunimėlis“ bendrą koncertą Universitete.

Pramoginių šokių studija „Bolero“ (vadovė – Dalė Maskoliūnienė) 
Pramoginių šokių poros tradiciškai pradeda Rugsėjo 1-osios šventę „Gyvas Univer-

sitetas“, taip pritraukiama vis daugiau naujų narių. 2010 m. studija „Bolero“ koncertavo 
Žiemos šventėje Trakų kultūros rūmuose, festivalyje „Šokio fiesta“ Vilniuje, dalyvavo tarp-
tautiniame šokių festivalyje „Gervė 2010“ Visagine, atstovavo Universitetui šokių šventėje 
„Pavasario žiedai“ Vilniuje. Šokių studija „Bolero“ – mėgstama studentiškų renginių daly-
vė. Ji koncertavo  „MRU Ledi ir Džentelmenas“ rinkimuose, Mykolo Romerio universiteto 
studentų atstovybės kalėdiniame renginyje studentams, surengė kalėdinį „Bolero“ koncertą 
Universitete. Kolektyvas dalyvauja ir įvairiuose konkursuose bei festivaliuose: 2010 m. da-
lyvavo Vilniuje organizuotame šokių kompozicijų konkurse Šeškinės vidurinėje mokykloje, 
pramoginių šokių konkurse „Kalėdinė taurė“ bei šokių kolektyvų festivalyje „Šokio judesy“.

Šokių klubas „Salsa“ (vadovė – Dalė Maskoliūnienė) 
„Salsa“ – visiškai naujas šokių kolektyvas, suburtas studentų pageidavimu. Repeti-

cijų metu šokėjai mokosi Lotynų Amerikos šokio judesių, kubietiškos, San Francisko bei 
Niujorko salsos šokio technikos. 
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Pop vokalinis ansamblis (vadovas Artūras Novikas)
2010 m. ansamblis aplankė ne vieną Lietuvos miestą ir miestelį, pristatydamas Uni-

versitą. Pop vokalinis ansamblis kartu su „Trimito“ orkestru koncertavo Jonavos, Šiaulių, 
Kaišiadorių, Širvintų, Varėnos, Ukmergės, Utenos, Ignalinos bei Vilkaviškio kultūros cen-
truose, Kauno bei Vilniaus filharmonijose ir Vilniaus Rotušėje. Pop vokalinis ansamblis 
koncertavo Pasaulio universitetų asociacijos kongreso svečiams. Kartu su sportinių šokių 
kolektyvu „Žuvėdra“ koncertavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune,  garsino Universi-
teto vardą LRT laidoje „Labas rytas“. Kolektyvas laukiamas studentiškuose renginiuose ir 
tarptautinėse konferencijose. 2010 m. koncertavo Teisinių žinių olimpiadoje Universite-
te, Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės kalėdiniame renginyje studentams, 
Erasmus programos konferencijoje „Challenges to Identity in the Context of Globalization: 
Multidisciplinary and Multicultural Perspectives“, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„Social Work Education: Benefit and Challenges of Field Placement Supervisor“, Mykolo 
Romerio universiteto Teisės filosofijos katedros jubiliejaus minėjimo šventėje, Švietimo 
forume universitete, Rugsėjo 1-osios šventėje „Gyvas Universitetas“. 

Folkloro ansamblis ir kapela „Ritingo“ (vadovas – Arvydas Kirda) 
Kolektyvas pradėjo burtis 2010 m. rugsėjo mėnesį ir parengė prisistatymo programą, 

kurią atliko Mykolo Romerio universiteto tautinių šokių kolektyvo „Skalsa“ dvejų metų ju-
biliejaus šventiniame koncerte. Ansamblis rengiasi pirmajam viešam pasirodymui Signata-
rų namuose, Vilniaus folkloro ansamblių apžiūrai bei dalyvavimui LTV laidoje „Gero ūpo!“

Teatro studija A.R.T. (vadovai – Rimantas Giedraitis ir Viola Večerskienė) 
2010 m. teatro studija pristatė dvi premjeras. Spektaklis „Padūkėlė“, pastatytas pagal 

italų dramaturgo K. Goldoni klasikinę pjesę, Universiteto bendruomenei buvo pristatytas 
kovo mėnesį, sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo. Žiemą sulaukėme antrosios premje-
ros – poezijos spektaklio „Gyvybės medis“. Spektaklį kūrė patys teatro studijos studentai, 
atrinkdami įvairių Lietuvos ir pasaulio poetų eilėraščius bei gyvai atlikdami muzikinius 
kūrinius fleita, akordeonu ir būgnais. Rugsėjo 1-ąją Teatro studija A.R.T. etiudo forma 
prisistatė šventėje „Gyvas Universitetas“.

Vizualiųjų menų studija (vadovas – Vidūnas Gelumbauskas)

 Į studiją susibūrę bendraminčiai, ir Universiteto darbuotojai, ir studentai, regulia-
riai organizuoja teminius seminarus bei išvykas. 2010 m. studijos nariai nagrinėjo skai-
tmeninio fotoaparato matricą, nuotraukų failų dydžius ir glaudinimą, peržiūros programas, 
perkėlimą iš fotoaparato į kompiuterį ir perkėlimo būdus, nuotraukų redagavimą Adobe 
Photoshop CS3 programa, fotografavimo techniką ir jos subtilybes.  Studijos nariai turėjo 
galimybę pasiklausyti kviestinių svečių seminarų: Lietuvos fotomenininkų sąjungos val-
dybos atsakingojo sekretoriaus Stanislovo Žvirgždo, televizijos ir kino kritiko Skirmanto 
Valiulio, Lauros Jonutytės.

 „MRU Jazz Band“ (vadovas – Vytautas Čepėnas)
Vienas ryškiausių „MRU Jazz Band“ kolektyvo įvykių – koncertas Pasaulio universi-

tetų asociacijos kongrese, viešbutyje „Radisson Blue Lietuva“. Šventinės vakarienės metu 
kolektyvas pristatė specialiai parengtą dviejų valandų trukmės gyvos muzikos programą. 
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„MRU Jazz Band“ yra mėgstamas sporto renginių, atidarymų bei apdovanojimų 
iškilmių dalyvis. 2010 m. koncertavo Studentų krepšinio lygos atidarymo ceremonijoje, 
Europos universitetų sporto asociacijos susitikimo metu „Reval Hotel Lietuva“, Lietuvos 
universitetų studentų sportininkų pagerbimo ceremonijoje ir Lietuvos studentų sporto aso-
ciacijos 20-mečio minėjimo šventėje Kauno Rotušėje. 

„MRU Jazz Band“ yra kviečiamas ir į kitus studentiškus renginius: koncertavo tarp-
tautiniame Debatų konkurse, Studentų mokslinės draugijos organizuotoje Mokslinės min-
ties šventėje Vilniaus Verkių rūmuose, parodos atidaryme Vilniaus fotografijos galerijo-
je, akademinės bendruomenės susitikime su Nepriklausomybės akto signataru Liudviku 
Sabučiu, asmeninės Viktoro Petkaus knygų kolekcijos atidavimo Universiteto bibliotekai 
ceremonijoje, Rugsėjo 1-osios šventėje „Gyvas Universitetas“.

Styginių kvartetas (vadovas – Povilas Jacunskas)
Styginių kvartetas yra jauniausias Mykolo Romerio universiteto kolektyvas, veiklą 

pradėjo 2010 m. lapkričio mėnesį. Kvartetas rengia pirmąją savo programą. 

Kultūros renginiai Universitete

2010 m. Universitete suorganizuota daugiau kaip 70 kultūros renginių. Mykolo Ro-
merio universiteto meno kolektyvai Universitetui atstovavo daugiau kaip 40-yje skirtingų 
renginių Lietuvos bei užsienio viešosiose erdvėse.

Universiteto bendruomenę kvietėme pasiklausyti poeto Algimanto Baltakio skaitomų 
eilių bei pabendrauti su poetu, dalyvauti Linos Štalytės kūrybos vakare, pažiūrėti Justino 
Marcinkevičiaus 80-mečiui skirtą literatūrinį-muzikinį spektaklį „Yra tiktai tėvynė“, spek-
taklį „Amžinai, amžinai neramus“ pagal Pauliaus Širvio eiles, pasiklausyti fortepijoninio 
trio (smuikas, violončelė, fortepijonas) koncerto, grupės „Subtilu-Z“ (akordeonas, birbynė, 
perkusija) įdomių kompozicijų, Australijos lietuvių poetės Lidijos Šimkutės skaitomų eilių 
lietuvių bei anglų kalbomis, jaunųjų bardų grupių „Laikinai“, „Baltasis kiras“, „Karma“ ir 
Andriaus jungtinio koncerto,  tarptautinio Linos Dolidzės (fortepijonas, Lietuva) ir Tabea 
Resin (fleita, Šveicarija) dueto. Universiteto erdvėse nuolat eksponuojamos įvairios profe-
sionalių menininkų parodos. 2010 m. akademinė bendruomenė turėjo galimybę aplankyti 
10 parodų. 

Organizuojami „Studentiškos erdvės“ renginiai, skatinantys studentų meninę raišką: 
studentų darbų parodos, koncertai, leidžiama studentų kūrybos knyga „Pradžia“. Akademi-
nė bendruomenė ypač pamėgo tradicinį renginį – Kūrybos mūzų vakarą, kuriame Univer-
siteto studentai atlieka savo kūrybos dainas, eksponuoja fotografijas bei tapybos darbus, 
skaito savo poezijos ar prozos kūrinius, atkleidžia kitus talentus. Kasmet organizuojamos 
„MRU dienos“ – visą savaitę Universitete šurmuliuoja įvairūs renginiai, pritraukiantys aka-
deminės bendruomenės dėmesį. Kiekvienais metais, artėjant Šv. Kalėdoms, bendruomenė 
tradiciškai kviečiama kartu papuošti Universiteto Kalėdų egles, o Rugsėjo 1-ąją  pasitinka-
me visų Universiteto meno kolektyvų bendru koncertu „Gyvas Universitetas“.

Universitetas kasmet dalyvauja Muzikų rėmimo fondo organizuojamuose projektuo-
se „Alma Mater Musicalis“  bei „Sugrįžimai“ ir Lietuvos rašytojų sąjungos bei Rašytojų 
klubo organizuojamame tarptautiniame poezijos festivalyje „Poezijos pavasaris“.
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Kūno kultūra ir sportas

Universitete propaguojamas fiziškai aktyvus gyvenimo būdas, ug-
domas poreikis sportuoti. Studentų ir bendruomenės kūno kultūra 
orientuojama į sveikatinimo skatinimą, pagrindinių žmogaus or-
ganizmo sistemų funkcionavimo tobulinimą. To siekiama organi-
zuota forma per akademines pratybas, sporto treniruotes, mėgėjų 
turnyrus, savarankišką darbą. Aukšto meistriškumo pasiekę Univer-
siteto studentai savo laimėjimais garsina Lietuvą visame pasaulyje.

Universiteto bakalaurantūros studijų sportuojančių studentų dalis 2010 m. siekė 33 
proc., apie 120 studentų kelia sportinį meistriškumą, aktyviai treniruojasi ir atstovauja Lie-
tuvos bei Universiteto rinktinėms.

2010 m. buvo labai sėkmingi Universiteto sportininkams. Merginų krepšinio koman-
da tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempione trečius metus iš eilės. Vaikinų krepši-
nio rinktinė apdovanota šios lygos sidabro medaliais, o futbolininkai pirmą kartą tapo Lie-
tuvos studentų futbolo lygos čempionais. Mykolo Romerio universiteto merginų tinklinio 
komanda laimėjo Respublikos studentų tinklinio lygos bronzos medalius.

Mykolo Romerio universiteto sportininkai labai sėkmingai pasirodė XXVI SELL 
žaidynėse Tartu mieste. Mūsų universiteto rinktinė pasirodė geriausiai iš visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų komandų, o tarp visų 75 universitetų iš 14 valstybių rinktinių užėmė 
2-ąją vietą.
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Lietuvos universitetų iškovoti medaliai

Vieta Komanda Auksas Sidabras Bronza Iš viso

1 MRU 6 12 7 25

2 ŠU 6 4 7 17

3 VU 5 5 3 13

4 LKKA 4 5 10 19

5 VPU 4 4 2 10

6 KTU 4 0 6 10

7 KU 2 2 4 8

8 LŽŪU 2 1 2 5

9 KMU 1 0 1 2

10 VDU 1 0 0 1

11 VGTU 0 5 4 9

12 LVA 0 1 0 1

Iš viso: 35 39 46 120

XXVI SELL žaidynių rezultatai 

Aukštoji mokykla Auksas Sidabras Bronza Iš viso

1. Tartu universitetas 10 5 11 26

2. Mykolo Romerio universitetas 6 12 7 25

3. Lietuvos kūno kultūros akademija 4 5 10 19

4. Talino technologijų universitetas 5 6 6 17

5. Šiaulių universitetas 6 3 7 16

6. Latvijos universitetas 1 8 4 13

7. Vilniaus universitetas 4 6 2 12

8. Vilniaus pedagoginis universitetas 4 4 2 10

9. Rygos technikos universitetas 4 3 3 10

10. Kauno technologijų universitetas 4 6 10

11. Nižnyj Novgorodo valstybinis universitetas 2 3 5 10

12. Kinijos Tougji universitetas 5 3 1 9

Mūsų atletai šauniai atstovavo Lietuvai įvairiuose pasaulio sporto forumuose.
Politikos ir vadybos fakulteto studentas, Lietuvos krepšinio rinktinės narys Renaldas 

Seibutis Turkijoje vykusiame 2010 m. pasaulio  krepšinio čempionate tapo bronzos meda-
lio savininku. Bronzos medaliu pasaulio čempionate pasipuošė ir šiuolaikinės penkiakovės 
riteris Justinas Kinderis. Jis tapo ir pasaulio čempionu vyrų komandų įskaitoje (kartu su E. 
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Krungolcu ir T. Makarovu) bei laimėjo 2-ąją vietą mišrių komandų estafetėje (kartu su D. 
Rimšaite). Europos čempionate šis sportininkas komandinėje įskaitoje užėmė 3-iąją vietą 
(kartu  su Krungolcu ir T. Makarovu), taip pat 3-ąją vietą vyrų estafetėje (kartu su E. Krun-
golcu ir A. Zadneprovskiu).

Saulius Ritter pasaulio iki 23 metų irklavimo čempionate iškovojo 2-ąją vietą. Kitas 
irkluotojas Mindaugas Griškonis Europos čempionate užėmė 4-ąją vietą, o pasaulio čem-
pionate liko aštuntas. Plaukikas Giedrius Titenis Europos čempionate iškovojo 5-ąją vietą. 

2010 m. pasaulinės irklavimo universiados čempione tapo Ekonomikos ir finansų 
valdymo fakulteto studentė Gabrielė Albertavičiūtė, ji irklavo porinę dvivietę valtį kartu su 
VU atstove Lina Šaltyte.

J. Kinderis ir G. Albertavičiūtė buvo išrinkti į 2010 metų geriausių studentų sporti-
ninkų dešimtuką: J. Kinderis užėmė 2-ąją, o G. Albertavičiūtė – 8-ąją vietą.

Lietuvos universitetų geriausieji studentai sportininkai (dešimtukas)

I Simona Krupeckaitė VPU Dviračių sportas 

II Justinas Kinderis MRU Šiuolaikinė penkiakovė

III Donata Rimšaitė VPU Šiuolaikinė penkiakovė

IV Jevgenijus Šuklinas VPU Baidarių–kanojų irklavimas

V Vilija Sereikaitė VPU Dviračių sportas

VI Gintarė Gaivenytė VPU Dviračių sportas

VII Lina Pleskytė LKKA Povandeninis sportas

VIII Gabrielė Albertavičiūtė  
Lina Šaltytė MRU/VU Irklavimas

IX Rokas Malinauskas  
Andrej Olijnik LKKA Baidarių–kanojų irklavimas

X Rytis Sakalauskas LKKA Lengvoji atletika

ėkmingu galima laikyti ir imtynininko Giedriaus Morkio startą, kuris pasaulio uni-
versitetų čempionate užėmė 5-ąją vietą. 

Universiteto sportininkai sėkmingai startavo ir Lietuvos studentų atskirų sporto šakų 
čempionatuose.  Pirmąsias komandines vietas iškovojo sambo vaikinų ir jėgos trikovės 
atstovai, antrąsias – fechtuotojai, graikų–romėnų ir dziudo imtynininkai vaikinų ir merginų 
grupėse, o bronzos medalius pelnė irklavimo ir sambo merginų rinktinės nariai.

Galutinėje 2010 m. aukštųjų mokyklų komandų rikiuotėje mūsų universitetas užėmė 
3-iąją vietą.

Tai – gražūs laimėjimai, kurie deramai reprezentuoja universitetą įvairiuose šalies ir 
tarptautiniuose sporto renginiuose. 
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2009–2010 m. m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų suvestinė
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1. VU 2 1 3 2 1 2 2 9 6 10 5 1 2 4 3 53 II

2. VGTU 5 3 2 4 4 4 3 9 4 8 2 4 10 3 4 69 V

3. VPU 6 8 4 6 7 6 5 9 9 6 4 5 9 7 8 99 VI

4. LMA 10 8 13 10 9 13 13 9 9 11 8 8 10 11 8 150 XV

5. MRU 3 5 1 3 2 7 7 7 1 2 8 8 4 2 2 62 III

6. LKA 10 8 9 10 9 13 13 9 3 11 8 6 10 11 8 138 XI

7. VDU 10 7 12 10 9 11 10 9 7 11 8 8 10 10 8 140 XII

8. KTU 7 2 8 7 3 5 6 1 9 1 3 3 1 5 6 67 IV

9. KMU 10 8 10 9 6 9 9 3 9 7 6 7 5 11 8 117 IX

10. LVA 10 8 13 10 9 10 13 9 9 11 8 8 10 11 8 147 XIV

11. LŽUŪ 9 6 7 8 9 13 11 6 2 9 8 8 10 6 7 119 X

12. LKKA 4 4 5 1 5 1 1 5 5 11 1 2 3 1 1 50 I

13. KU 1 8 11 10 9 8 8 2 9 5 8 8 8 8 8 111 VIII

14. ŠU 8 8 6 5 9 3 4 9 9 3 8 8 6 9 5 100 VII

15. VDA 10 8 13 10 9 13 13 4 9 11 8 8 7 11 8 142 XIII
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Universiteto bendruomenės nariams sudarytos galimybės stiprinti 
sveikatą bei fizinį pajėgumą, suteikiamos kultūrinės ir laisvalaikio 
paslaugos. Universitetas nuolat skiria paramą socialiai remtiniems 
studentams ir studentams, turintiems specialiųjų poreikių. Kasmet 
daliai studentų sumažinamas mokestis už studijas arba studentai 
nuo jo iš viso atleidžiami. Taip pat sumažinamas mokestis arba 
atleidžiama nuo mokesčio už gyvenimą Studentų namuose. 

	
2010	m.	 daug	 dėmesio	 skirta	Universiteto	 bendruomenės	 narių	 sveikatai	 stiprinti,	

užkrečiamų	ligų	profilaktikai,	kultūrinėms	priemonėms	ir	socialinei	rūpybai.
	 Bendruomenės	narių	sveikatai	stiprinti	ir	užkrečiamų	ligų	profilaktikai	organizuota	

vakcinacija	nuo	erkinio	encefalito	ir	gripo,	osteoporozės	profilaktikai	–	sudaryta	galimybė	
nemokamai	 išsitirti	 kaulų	 tankį.	Gripo	 epidemijos	metu	 rūpintasi	Universito	 darbuotojų	
sveikata:	sugriežtintas	patalpų	vėdinimo,	valymo	ir	dezinfekavimo	režimas,	valgykloje	ir	
bufetuose	buvo	tiekiama	daugiau	natūralių	sulčių,	medaus,	vaisių	ir	kt.	

Norėdami	sustiprinti	fizinę	sveikatą	darbuotojai	galėjo	sportuoti	Universiteto	atleti-
kos	ir	sporto	salėse,	moterims	vyko	aerobikos	užsiėmimai.	Aktyvios	buvo	bendruomenės	
narių	vyrų	krepšinio,	futbolo	ir	stalo	teniso	komandos.	

Kartu	su	Sveikatos	ir	sporto	centru	organizuota	spartakiada,	kurios	metu	paaiškėjo	
fiziškai	stipriausias,	sportiškiausias	Universiteto	padalinys.

Universiteto	darbuotojai	buvo	aprūpinti	metiniais	abonementais	su	nuolaida	lankytis	
„Vichy“	vandens	pramogų	parke	ir	sporto	klube	„Victoria	Gym“.	Šia	paslauga	pasinaudojo	
per	30	asmenų.

Universiteto	bendruomenės	nariai	nuoširdžiai	padėjo	turintiems	sveikatos	sutrikimų.	
Pavyzdžiui,	paskelbus	Donoro	dieną	darbuotojai	 ir	studentai	be	atlygio	aukojo	kraują,	o	
Gerumo	akcijos	metu	paremti	Lietuvos	aklųjų	ir	silpnaregių	ugdymo	centro	vaikai.	Univer-
siteto	darbuotojai	noriai	aukojo	žaislų,	drabužių	bei	įvairių	metodinių	priemonių	mokslei-
vių	darbeliams.

Organizuotas	lėšų	rinkimas	monsinjoro	K.Vasiliausko	atminimui	įamžinti.	
Bendruomenės	nariai	aktyviai	įsitraukė	į	akciją	„Knyga	iš	tavo	rankų“	kaimo	biblio-

tekoms	paremti.	Jos	metu	paaukota	šimtai	vertingų	leidinių.
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Universiteto	darbuotojai	noriai	lankė	kultūrinius	renginius.	Prieš	prasidedant	teatrų	
sezonui	jiems	buvo	suteikta	galimybė	įsigyti	abonementus	į	koncertus	Kongresų	rūmuose,	
į	spektaklius	Operos	ir	baleto	ir	„Raganiukės“	teatruose.	

Besidomintiems	krašto	istorija	bei	jos	gamta	surengtos	ekskursijos	po	Vilniaus	sena-
miestį	temomis:	„Liepsnojanti	Vilniaus	gotika“,	„Vilniaus	vienuolynai“,	Latvijoje	–	„La-
tviškoji	Venecija“.	35	universiteto	darbuotojai	vyko	į	turistinę	kelionę	po	Šveicariją.	

Organizuotos	išvykos	dviračiais	ir	slidėmis	į	Verkių	regioninį	parką	ir	Vilniaus	apy-
linkes	bei	tradicines	žirgų	lenktynes	Sartuose.

Kartu	su	Estetinio	ugdymo	centru	surengta	kalėdinė	popietė	darbuotojų	vaikams.	
Bendruomenės	nariai	nepamirštami	pasveikinti	jubiliejaus	proga,	nepaliekami	vieni	

ligos	ir	nelaimės	atvejais.
Darbuotojams	buvo	pasiūlyta	ir	materialinių	paslaugų	su	nuolaidomis,	pvz.,	„Kemi“	

automobilių	aptarnavimo	centre,	UAB	„Taksodromas	taksi	paslaugos“,	drabužių	parduotu-
vėje	„Savitas	stilius“,	kanceliarinų	prekių	parduotuvėje	„Office	day“.	Organizuotas	Univer-
siteto	darbuotojų	ir	UAB	„Omnitel“	atstovų	susitikimas	dėl	lengvatinių	pokalbių	telefonu	
planų.

Universitete	daug	dėmesio	skiriama	turintiems	specialiųjų	poreikių	ir	socialiai	remti-
niems	studentams.	Kiekvieną	semestrą	Socialinių	reikalų	komisija	sprendžia	klausimą	dėl	
studentų	mokesčio	už	studijas	 ir	gyvenimą	Studentų	namuose	atleidimo	arba	mažinimo.	
2010	m.	 368	 studentai	 buvo	 atleisti	 nuo	mokesčio	 už	 studijas	 arba	 jis	 buvo	 sumažintas	
(384,6	tūkst.	Lt),	o	141	studentas	buvo	atleista	nuo	mokesčio	už	gyvenimą	Studentų	na-
muose	arba	jis	buvo	sumažintas	(50,9	tūkst.	Lt).

Šiuo	metu	Universitete	studijuoja	24	studentai,	turintys	specialiųjų	poreikių,	ir	40	–	
našlaičių	(iki	24	m.).	Ypač	daug	dėmesio	skiriama	jų	gyvenimo	ir	mokslo	sąlygoms	gerinti.	
Kartą	metuose	su	šiais	studentais	susitinka	Universiteto	rektorius	ir	atsakingi	darbuotojai.	
Susitikimo	metu	 	 išklausomos	studentų	problemos,	 jų	poreikiai.	Specialiųjų	poreikių	 tu-
rintys	 studentai	 ir	 studentai	 našlaičiai	 aprūpinami	nemokamais	 abonementais	 į	Muzikos	
rėmimo	fondo	organizuojamus	renginius.

Studentų	labdaros	ir	paramos	fondas	remia	Universiteto	studentus,	vykstančius	stu-
dijuoti	į	užsienį,	konferencijas,	vasaros	stovyklas,	festivalius	bei	praktiką.	2010	m.	fondas	
parėmė	25	studentus	17,3	tūkst.	Lt.	
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Studentų	atleidimas	nuo	mokesčio	už	studijas	arba	jo	sumažinimas	2010	m.

2010	m. Pateikta
prašymų

Mokestis	sumažintas
Iš	viso

Mokestis	sumažintas	
(proc.)

Suma	
(tūkst.	Lt)

Studentų
skaičius 10	 15	 20	 30	 40	 50	 70	 85	 100

2009–2010		
m.	m.

pavasario
semestras

181 162,9 169 25 3 11 4 77 15 1 1 32

2010–2011
m.	m.
rudens

semestras

257 221,68 199 5 19 53 3 1 20 – – 98

Studentų	atleidimas	nuo	mokesčio	už	gyvenimą	Studentų	namuose	arba	jo	sumažinimas	2010	m.

2010	m. Pateikta
	prašymų

Mokestis	sumažintas
iš	viso

Mokestis	sumažintas
(proc.)

Suma	
(tūkst.	Lt)

Studentų
skaičius 10	 15,5 20 30	 40	 50	 60	 80	 100	

2009–2010
m.	m.

pavasario
semestras

89 28,4 66 14 – 13 – – 1 – – 38

2010–2011
m.	m.	
	rudens
semestras

89 22,5 75 – 37 – – – – – – 31
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2010 m. vasario 5 d. Universiteto tarybos nutarimu Nr. 1UT-7 patvirtintos  
2010 m. MRU išlaidų sąmatos pagal programas:

1.1. „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“;
1.2. „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“;
1.88. „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“

2010 m. iš valstybės biudžeto Universitetui skirta asignavimų (tūkst. Lt)

Kodas Programos pavadinimas 2009 m. 2010 m. Skirtumas
proc.

1.1 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas 20 085 13 606,5 -32,26

1.2 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas 4 830 2 930 -39,34

 Iš viso biudžetas 24 915 16 536,5 -33,63

2010 m. gauta lėšų už teikiamas paslaugas 44930,0 tūkst. Lt., iš jų pripažinta pajamomis – 40 305,0 tūkst. Lt 
(tūkst. Lt)

Pavadinimas 2009 m. 2010 m. Skirtumas
proc.

Už teikiamas paslaugas
iš jų:

45 300
(pervesta į valstybės 

iždą, naudojamos 
specialiajai progra-

mai finansuoti)

44 930
(iš jų 25030 pervesta į 
valstybės iždą, nau-
dojamos specialiajai 
programai finansuoti)

-0,82

studentų studijų įmokos 40 710,7 40 710,6 -1,32

valgyklos pajamos 1 707,1 1 606,5 -5,89

papildomos įmokos už studijas(studijų dalyko 
kurso kartojimo mokestis,už kreditus) 548,7 644,0 +17,37

stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir 
priėmimo organizavimą 716,5 570,5 -20,38

už paslaugas studentų namuose 1 319,9 1 436,3 +8,82

už realizuotus spaudinius 169,9 135,3 -20,36

už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 47,2 298,5 +532,4

bibliotekos pajamos 80,0 67,3 -1,59



138 mykolo Romerio universitetas  2010

Pajamos už teikiamas paslaugas iki 2010 m. rudens buvo pervedamos į Finansų mi-
nisteriją 1.88 programai „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“ finansuoti. 
Universitetui, tapus viešąja įstaiga, gautos pajamos už teikiamas paslaugas kaupiamos Uni-
versiteto sąskaitoje ir naudojamos pagal patvirtintą nuosavų lėšų sąmatą. 

Pagal sutartis su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija gauta 100,8 
tūkst. Lt, iš jų dėstytojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams – 85,8 tūkst. Lt, 
prekėms įsigyti –5,0 tūkst. Lt, spaudiniams – 10,0 tūkst. Lt.

 Iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo gauta 946,7 tūkst. Lt, iš jų Mykolo Romerio 
universiteto bendrabučiui Kaune, Maironio g. 27, atnaujinti – 700,0 tūkst. Lt, skatinamo-
sioms stipendijoms – 246,7 tūkst. Lt.

Gautos finansavimo sumos iš Tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos  
ir kitų šaltinių lėšos (tūkst. Lt)

Pavadinimas 2009 m. 2010 m. Skirtumas
proc.

Finansavimo sumos iš Tarptautinių organizacijų, Euro-
pos Sąjungos ir kitų šaltinių lėšos. Iš jų: 5 763,7 8 716,3 +51,2

pagal vykdomus projektus, programas, sutartis 5 578,2 8 521,3 +52,8

dotacija leidybai 31,0 - -100

lėšos konferencijoms 75,1 80,8 +7,6

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšos 49,7 44,6 -10,3

iš kitų šaltinių 104,8 69,6 -33,6
 

Gauta parama 59,7 tūkst. Lt, iš jų pinigais 53,1 tūkst. Lt, spaudiniams – 6,6 tūkst. Lt.
2010 m. iš įvairių finansavimo šaltinių gauta 71 290,0 tūkst. Lt.

 
2009 metų pajamų struktūra 2010 metų pajamų struktūra

Iš kit šaltinių ų
1%

Projektai
7%

Pajamos už
teikiamas
paslaugas

59%

Valstyb sė
biudžetas

33%

                  

Iš kit šaltinių ų
1%

Projektai
8%

Pajamos už
teikiamas
paslaugas

66%

Valstyb sė
biudžetas

24%



139Ūkio veikla ir finansai

Išlaidos

Asignavimų gautų 2010 m. iš valstybės biudžeto ir pagal specialiąją programą ir nuosavų lėšų kasinės išlaidos 
pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius (tūkst. Lt) 

Kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso 
Pagal programas Nuosavos 

lėšos1.1 1.2 1.88

2111101
2111102
2211102

2211105
2211106
2211107
2211108
2211110
2211111
2211114
2211115

2211116
2211116
2211120
2211130
2731101
2811101

3112101
3112102
3113101
3113102
3115103
3121102

3121105

Išlaidos:
Darbo užmokestis

Soc. draudimo įmokos
Medikamentai  

(darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos

Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė

Spaudiniai
Kitos prekės

Komandiruotės
Ilgalaikio mat. turto nuoma
Ilgalaikio materialaus turto  

einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas

Turto vertinimo paslaugos
Komunalinės paslaugos

Kitos paslaugos
Darbdavių soc. pašalpos

Stipendijos
Materialiojo ir nematerialiojo  

turto įsigijimo išlaidos:
Gyvenamieji pastatai

Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės

Kitos mašinos ir įrenginiai
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Kompiuterinė programinė įranga,  

kompiuterinės programinės įrangos 
licencijos

Kitas nematerialusis turtas

61 691,2
35 124,2
10 984,7

2,8

126,1
115,3
284,9
456,9

2 512,1
350,0
365,0

1 610,2
 

15,3
25,0

3 274,7
3 157,1
357,0

2 930,0
2 618,5

53,8
576,4
120,0

1 575,7
10,7
262,3

19,6

13 506,5
93 65,0
2 901,0

20,0

130,0
50,0

383,0
638,7
18,8

100,0

100,0

2 930,0

2930,0

36 984,9
20 448,0
6 334,0

2,8

105,5
100,1
249,9
326,9

1 931,5
337,5
348,8

1 610,2

15,3
25,0

2 729,0
2 320,5
100,0

2 255,4

53,8
409,0
100,0

1 400,0
10,7
262,3

19,6

8 269,8
5 311,2
1 749,7

0,6
15,2
35,0

530,6
12,5
16,2

162,7
197,9
238,2

263,1

67,4
20,0
175,7

 Iš viso 64 309,7 13 606,5 2930,0 39 240,3 8 532,90

2010 m. iš valstybės biudžeto materialiajam ir nematerialiajam ilgalaikiam turtui įsi-
gyti asignavimų nebuvo skirta, išskyrus asignavimus Mykolo Romerio universiteto studen-
tų bendrabučio Vilniuje, Didlaukio gatvėje, statybai (projektavimo darbams). Šiam tikslui 
iš valstybės biudžeto projektavimo darbams gauta ir įsisavinta 100 tūkst. Lt. Materialiam 
ir nematerialiam ilgalaikiam turtui įsigyti buvo naudojamos specialiosios studijų ir moks-
lo plėtojimo programos lėšos bei nuosavos lėšos. Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio 
turto iš 1.88 specialiosios programos bei nuosavų lėšų įsigyta už 2 518,5 tūkst. Lt., iš viso 
įsigyta ilgalaikio turto už 2 618,5 tūkst. Lt.
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2010 m. kasinės išlaidos, lyginant su 2009 m., sumažėjo 2,9 proc., iš jų darbo užmo-
kestis ir socialinio draudimo įmokos – 2,6 proc. Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio 
turto įsigijimo išlaidos padidėjo 71,6 proc. Iš viso 2010 m. išleista 71 008,1 tūkst. Lt.

Mykolo romerio universiteto darbuotojų darbo užmokesčio analizė 2010 m.
Fakul-
tetas

Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Bendras
Min. 
darbo 
užmo-
kestis

Max. 
darbo
užmo-
kestis

Max. 
darbo
užmo-
kestis 

su 
projek-

tais

Min. 
darbo
užmo-
kestis

Max. 
darbo 
užmo-
kestis

Max. 
darbo
užmo-
kestis 

su 
projek-

tais

Min. 
darbo 
užmo-
kestis

Max. 
darbo 
užmo-
kestis

Max. 
darbo
užmo-
kestis 

su 
projek-

tais

Min. 
darbo 
užmo-
kestis

Max. 
darbo
užmo-
kestis

Max. 
darbo

 užmo-
kestis 

su 
projek-

tais

Min. 
darbo 
užmo-
kestis

Max. 
darbo 
užmo-
kestis

Max. 
darbo
užmo-
kestis 

su 
projek-

tais

EFVF 4062,0 6780,5 8664,1 2119,0 5886,0 2472,0 4155,2 4827,7 – – 2119 6780,5 8664,1

PVF 4427,4 7580,0 8123,6 2001,0 5180,0 1766,0 4121,0 1554,0 2722,4 3201,0 1554 7580,0 8123,6

SIF 3910,3 5145,2 7040,3 2119 4138,4 1766,0 2355,0 1648 1766 1648 5145,2 7040,3

SPF 4731,8 6474,1 8645,1 2662,1 5241,5 6943,1 1648,0 3985,2 4421,1 2901,1 - 3817,3 1648 6474,1 8645,1

TF 3131,7 7770,4 9794,1 2001,0 5812,7 6217,3 2070,6 3917,7 4696,8 1864,8 2701,3 1864,8 7770,4 9794,1

VSF 5222,4 6428,1 2801,4 5793,3 1730,4 2119 1060,0 – 1060, 6428,1

HMI 4708,8 4708,7 – 4695,2 5793,3 2142,4 2737,3 – 2142,4 4708,5 5793,3

Padaliniai Min. darbo užmokestis MAx. darbo užmokestis
Rektoratas 8242 11125,8
Administracija 805 8860,1

2010 m. įsigyta ilgalaikio turto: kompiuterinės technikos už 782,3 tūkst. Lt, biuro ir 
kitos įrangos – 71,7 tūkst. Lt, mokymo priemonių, įrengimų – 533,5 tūkst. Lt, spaudinių – 
3,4 tūkst. Lt, nematerialiojo turto – 309,5 tūkst. Lt. Trumpalaikio materialiojo turto įsigyta 
už 1 204,0 tūkst. Lt. Pastatų dalinei renovacijai išleista 1 289,1 tūkst. Lt, gautų iš Lietuvos 
verslo paramos agentūros.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pokytis 2009–2010 m. (tūkst. Lt)

Eil.
Nr. Pavadinimas

2009 m. 2010 m.
Metų 

pradžioje
Metų  

pabaigoje
Pokytis Metų 

pradžioje
Metų  

pabaigoje
Pokytis

1. Pastatai, statiniai 68 348,3 90 964,4 22 616,1 90 964,4 93 108,3 2 143,9

2. Kitas ilgalaikis  
materialusis turtas 20 832,5 20 624,5 -208,0 20 624,5 22 095,6 1 471,1

3. Nematerialusis turtas 2 292,5 2 031,6 -260,9 2 031,6 2 308,9 277,3

4. Ilgalaikis turtas iš viso 91 473,3 11 3620,5 22 147,2 11 3620,5 11 7512,8 3 892,3

5. Trumpalaikis turtas 15 405,5 15 541,1 135,6 15 541,1 16 046,1 505,0
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Mykolo Romerio universiteto išlaidos 2010 m. 

Pavadinimas Išlaidos,
tūkst. Lt

Iš jų 

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

Valstybės biudžetas 16 536,5 16 436,5
Specialioji programa (pajamos už teikiamas paslaugas 39 240,3 36 984,9

Nuosavos lėšos 8 532,90 8 269,8
Finansavimo sumos iš Tarptautinių organizacijų, Europos 

Sąjungos ir kitų šaltinių lėšos. Iš jų: 6 698,4 4 834,5

projektai 6 503,4 4 639,5
lėšos konferencijoms 80,8 80,8

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšos 44,6 44,6
iš kitų šaltinių 69,6 69,6

                                                                           Iš viso 71 008,1 66 525,7

2009 metų išlaidų struktūra 2010 metų išlaidų struktūra

Iš kit šaltinių ų
1%

Projektai
8%

Pajamos už
teikiamas
paslaugas

57%

Valstyb sė
biudžetas

35%

                

Iš kit šaltinių ų
1%

Projektai
9%

Pajamos už
teikiamas
paslaugas

67%

Valstyb sė
biudžetas

23%

Lietuvos universitetų asignavimai, tenkantys vienam studentui 2010 m.

Eil.
Nr.

Aukštoji mokykla 2010m. 
 tūkst. Lt

Studentų skaičius 
(2010-10-01 Statis-
tikos departamento 

duomenimis)

Vidutiniškai 
vienam studentui, 

tūkst. Lt

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademija 20 379,8 1 038 19,63
2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 115 943,5 6 991 16,58
3. Vilniaus dailės akademija 22 473,2 1 975 11,38
4. Kauno technologijos universitetas 150 585,6 13 864 10,86
5. Vilniaus universitetas 200 535,9 22 570 8,89
6. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 109 720 14 306 7,67
7. Lietuvos kūno kultūros akademija 18 162,6 2 458 7,39
8. Lietuvos žemės ūkio universitetas 44 168,3 6 147 7,19
9. Klaipėdos universitetas 43 985,4 7 596 5,79

10. Vilniaus pedagoginis universitetas 52 499,1 10 075 5,21
11. Šiaulių universitetas 44 863 9 103 4,93
12. Vytauto Didžiojo universitetas 45 362,3 9 469 4,79
13. Mykolo Romerio universitetas 58 536,5 19 954 2,93
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Statybos Ir remonto darbai

2010 m. atlikti statybos remonto darbai Universiteto lėšomis
Centrinių rūmų Ateities g. 20 patalpų dalinio remonto darbai: antro ir trečio korpusų 

dalinis patalpų remontas – 1 293 tūkst. Lt. Studentai studijuoja 20 atnaujintose auditorijose, 
kuriose įrengtos stacionarios kompiuterizuotos darbo vietos dėstytojams. Tarp jų – 2 audi-
torijos papildomai pritaikytos užsienio kalbų mokymuisi, įrengta geografinių informacinių 
sistemų auditorija. 

Atnaujinta šokių studija – įrengta erdvi patalpa, kurios grindys išklotos specialiu par-
ketu, įrengta veidrodinė siena su trenažinėmis lazdomis. Muzikinių kolektyvų repeticijoms 
įrengta speciali patalpa, kurios sienos, lubos bei grindys padengtos garsą sugeriančia me-
džiaga. Specialios patalpos įrengtos ir Teatro studijai A.R.T.

Visuose minėtų korpusų aukštuose įrengta įeigos kontrolės sistema, patalpos atraki-
namos ir užrakinamos naudojantis darbo pažymėjimais. Ši sistema pagerino naudojimosi 
patalpomis tvarką ir kontrolę.

Centrinių rūmų (Ateities g. 20) trečiojo korpuso fasado tinkavimas, įvažiavimo at-
raminės sienutės tinko remontas atsiėjo 112 tūkst. Lt. Nutinkuotas ir nudažytas fasadas iš 
kiemo pusės ir įvažiavimo į vidinį kiemą atraminė sienutė.

Studentų namų (Didlaukio g. 57) stogo remonto darbai – 110 tūkst. Lt; Stogas už-
dengtas 2 sluoksnių rulonine danga, parapetai apskardinti nauja skarda.

Bendra atliktų Universiteto lėšomis darbų kaina – 1 597 tūkst. Lt.
2010 m. atlikti statybos ir remonto darbai Valstybinio studijų fondo lėšomis
Atliktas Viešojo saugumo fakulteto Kaune bendrabučio remontas. Suremontuoti gy-

venamieji kambariai, prie kambarių įrengtos dušinės, suremontuotos bendro naudojimo pa-
talpos, koridoriai ir laiptinės. Atliktų darbų kaina – 678 tūkst. litų.

2010 m. atlikti statybos ir remonto darbai Europos struktūrinių fondų lėšomis
Centrinių rūmų (Ateities g. 20) dalinės renovacijos (sienų šiltinimas, šildymo sis-

temos magistralinių tinklų rekonstrukcijos) darbai – 1 039,9 tūkst. Lt; Apšiltintos II, IV, 
V korpusų sienos ir pamatai, apšiltintos V korpuso cokolinio aukšto grindys, atliktas šių 
patalpų remontas. Apšiltinus pastatų sienas, sienų šiluminė varža yra 5. Minėtuose korpu-
suose rekonstruoti šildymo sistemos magistraliniai tinklai. Per 2010 m. spalio–gruodžio 
mėnesius sutaupyta šildymui 43 tūkst. Lt, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu. At-
naujinta šildymo sistema leidžia Universitetui kasmet sutaupyti daugiau kaip 20 proc. šil-
dymui skiriamų lėšų.

Lėšas šildymo energijai taupys ir įrengta panaudoto karšto vandens šilumogrąžos 
sistema. Ši sistema taip pat įrengta europinėmis lėšomis ir kainavo 193 tūkst. Lt. 

Pasitelkus europinę paramą rekonstruotas ir Viešojo saugomo fakulteto Kaune pasta-
tas-mokykla. Šie sienų šiltinimo darbai kainavo 448 tūkst. Lt.
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Svarbiausi Universiteto įvykiai 2010 m.

2009 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
paskelbta Mykolo Romerio universiteto taryba. 2009 m. gruodžio 8 d. Taryba išsirinko 
pirmininką – juo tapo Rimas Varkulevičius.

Sausis

Sausio 14 d. įvyko Mykolo Romerio universiteto tarybos, senato ir bendruomenės 
susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta Mykolo Romerio universiteto penkerių metų raida.

Sausio 19 d. Mykolo Romerio universiteto taryba viešojo konkurso tvarka Mykolo 
Romerio universiteto rektoriumi vienbalsiai išrinko prof. Alvydą Pumputį. 

Vasaris

Vasario 5 d. Mykolo Romerio universiteto taryba patvirtino naują Universiteto struk-
tūrą, kuri įsigaliojo nuo kovo 1 d.

Vasario 11 d., minint Nepriklausomybės dieną, Mykolo Romerio universiteto I-311 
auditorijai buvo suteiktas iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo Stasio Šilingo vardas. 

Kovas
Kovo 5 d. į kasmetinį debatų turnyrą MRU IV 2010 atvyko per 80 debatuotojų ir 

teisėjų iš daugiau kaip 15 Europos universitetų. 
Kovo 9 d. Universiteto senatas patvirtino, o kovo 23 d. bendruomenės nariams 

buvo pristatyti naujieji Universiteto prorektoriai, kancleris ir dekanai: studijų prorektorius  
doc. Giedrius Viliūnas, mokslo prorektorė doc. Inga Žalėnienė, plėtros ir tarptautinių ryšių 
prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius, kancleris doc. Saulius Spurga, Socialinės politikos 
fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė 
doc. Rima Žitkienė bei Politikos ir vadybos fakulteto dekanas dr. Algirdas Monkevičius. 

Kovo 26 d. Maskvoje Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis 
ir Maskvos valstybinio M. V. Lomonosovo universiteto rektorius akade mikas Viktoras 
Sadovničij pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Rektorius A. Pumputis į Rusijos Federaciją 
vyko kartu su Ministro Pirmininko Andriaus  Kubiliaus vadovaujama delegacija.

Kovo 30–31 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama tarptautinė mokslinė 
konferencija „Mokslinės minties šventė 2010“, kurioje bendrai diskusijai susibūrė Univer-
siteto, užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentai ir jau nusipelnę mokslininkai bei praktikai. 
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Balandis

Balandžio 10–11 d. Respublikos studentų tinklinio lygos čempionate Mykolo Rome-
rio universiteto merginų tinklinio komanda, vadovaujama trenerės G. Gatelienės, laimėjo 
bronzos medalį.

Balandžio 12 d. Šiaulių arenoje Lietuvos studentų krepšinio lygos merginų (LSKL) 
ir vaikinų komandų finalo varžybose MRU merginų krepšinio komanda 88:69 nugalėjo 
LKKA atstoves ir trečią kartą iš eilės tapo LSKL čempionėmis, o  Mykolo Romerio uni-
versiteto vaikinų krepšinio rinktinė, pirmą kartą rungtyniavusi finale, 88:108 nusileido Vy-
tauto Didžiojo universiteto krepšininkams ir užėmė antrąją vietą.

Gegužė

Gegužės 12–15 d. vyko 12-oji tarptautinė EARA (Europos paauglystės tyrimų asoci-
acijos) konferencija. Konferenciją atidarymo ceremonijoje sveikino Mykolo Romerio uni-
versiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, EARA prezidentė prof. Inge Seiffge-Krenke, 
švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Gegužės 13 d. Universiteto senatas nutarimu Humanitarinių mokslų instituto direktore 
patvirtino prof. Dalią Mariją Stančienę, Sveikatos ir sporto centro vedėju – doc. Rimantą 
Minkevičių, taip pat 20 naujų katedrų vedėjų Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir 
vadybos, Socialinės politikos, Teisės fakultetuose bei Humanitarinių mokslų institute. 

Gegužės 19 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir 
Vilniaus miesto savivaldybės meras Vilius Navickas pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo 
sutartį, pagal kurią Universitetas ir Savivaldybė numatė bendradarbiauti kuriant universi-
tetinių mokyklų tinklą.

Gegužės 31 d. Lietuvos studentų futbolo lygos čempionato nugalėtoja pirmą kartą 
tapo Universiteto rinktinė, vadovaujama lektoriaus Gedimino Paberžio.

Birželis

Birželio 24–26 d. Mykolo Romerio universitete vyko kartu su Pasaulio universitetų 
asociacija (PUA) organizuotas kongresas „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos 
eroje:  iššūkis disciplinoms“ („Ethics and Values in  Higher Education in the Era of Glo-
balisation: What Role for the Disciplines?“). Kongreso globėja buvo ir jo dalyvius sveiki-
no Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, produktyvaus darbo linkėjo PUA 
prezidentas prof. Juanas Ramonas De La Fuente, Lietuvos aukštąjį mokslą pristatė švietimo 
ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, su Mykolo Romerio universitetu supažindino 
jo kancleris doc. Saulius Spurga. 

Universitete vykusiame PUA  kongrese dalyvavo per 400 užsienio universitetų at-
stovų iš daugiau kaip 60 šalių. Kongreso metu buvo pasirašyta daugiau kaip 30 bendradar-
biavimo sutarčių tarp Mykolo Romerio universiteto ir aukštojo mokslo institucijų iš įvairių 
pasaulio valstybių.

Birželio 24 d. Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos buvo įteiktos Pa-
saulio universitetų asociacijos (PUA) prezidentui profesoriui Juanui Ramonui de la Fuente. 
Garbės daktaro vardas PUA prezidentui suteiktas už reikšmingą indėlį plėtojant tarptauti-
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nę studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, laiduojant aukštą 
mokslo ir studijų kokybę ir etiką, už inovacijas aukštajame moksle.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 26 d. Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo bakalaurantūros ir 
magistrantūros pakopos studijų programos, rekomendavus AHPGS ekspertams, akredituo-
tos iki 2016 m. gruodžio 31 d. Ekspertų teigimu, Socialinės politikos fakulteto socialinio 
darbo bakalaurantūros ir magistrantūros studijų programos atitinka visus reikalavimus, 
keliamus šiuolaikinėms Europos lygmens studijų programoms, todėl jos buvo įvertintos 
aukščiausiu balu (23 iš 24 galimų). 

Rugsėjis

Rugsėjo 1-ąją mokslo metus Universitete  pradėjo apie 6 tūkst. naujų bakalaurantū-
ros, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentų. Mykolo Romerio universitetas vie-
nintelis šalyje neskelbė papildomo priėmimo. Didžiausi konkursai buvo į Ekonomikos ir 
finansų valdymo, Viešojo administravimo bei Teisės fakultetų studijų programas. Pirmą 
kartą buvo paskelbtas priėmimas į verslo sistemų kūrimo ir valdymo studijų programą.

Rugsėjo 1 d. Universiteto senato posėdyje buvo iškilmingai įteikti jungtiniai magistro 
diplomai, patvirtinti trijų universitetų – Mykolo Romerio (Lietuva), Tamperės (Suomija) 
ir Linco Johano Keplerio (Austrija) – rektorių. Diplomai buvo įteikti penkioms MRU ma-
gistrantėms, kurios birželį apsigynė jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų progra-
mos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ baigiamuosius darbus. Programa tęsiama  ir 
2010–2011 studijų metais.

 Rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos buvo įteiktos 
Teisės fakulteto dekanui prof. Egidijui Jarašiūnui. Garbės daktaro vardas suteiktas už 
reikšmingą indėlį stiprinant Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, plėtojant konstitucinės 
justicijos doktriną ir jurisprudenciją, puoselėjant Mykolo Romerio universiteto akademinę 
laisvę, ugdant naują kūrybingą ir etiškai atsakingą teisininkų kartą.

Rugsėjo 8 d. Europos Komisija laišku informavo Mykolo Romerio universitetą apie 
suteiktą Diplomo priedėlio etiketę (angl. Diploma Supplement Label). Diplomo priedėlio 
etiketė – tai tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas. 

Rugsėjo 16 d. vyko Universiteto Studentų atstovybės rinkimų konferencija, kurios 
metu MRUSA prezidentu buvo išrinktas Laurynas Juozapaitis. 

Spalis

Spalio 19 dieną atidarytas Tomo Akviniečio medievistikos centras. 
Spalio 19 d. Universiteto senatas Teisės fakulteto dekane patvirtino doc. Rimą Ažu-

balytę. Naujoji dekanė pakeitė prof. Egidijų Jarašiūną, kuris buvo paskirtas Europos Sąjun-
gos Teisingumo Teismo teisėju. 

Spalio 20–24 d. Mykolo Romerio universiteto akademinis choras dalyvavo Tarptau-
tiniame Roberto Schumanno chorų konkurse Cvikau (Vokietija) ir mišriųjų chorų katego-
rijoje laimėjo aukso diplomą. Choro meno vadovė – Loreta Levinskaitė.
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Lapkritis

Lapkričio 12 d. Universitete vyko Dorich House Europos universitetų grupės su-
sitikimas. Jame suderintas naujas bendradarbiavimo memorandumo projektas, patvirtinta 
metinė veiklos ataskaita bei planai 2010–2011 m. Prie septynių šį partnerių tinklą sudariu-
sių universitetų prisijungė ir Malmės universitetas, o vadovavimą metams perėmė Mykolo 
Romerio universitetas.

Gruodis

Gruodžio 1 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas 
įteikė aukščiausią Komiteto apdovanojimą – garbės ženklą – Mykolo Romerio universiteto 
rektoriui prof. Alvydui Pumpučiui. Garbės ženklas įteiktas 2010 m. sportinio sezono ge-
riausių Universiteto atletų pagerbimo popietėje.

Gruodžio 2 d. įvyko Mykolo Romerio universiteto administracijos ir kitų darbuotojų 
konferencija, kurios metu Universiteto tarybos nare išrinkta Socialinės politikos fakulteto 
dekanė prof. Leta Dromantienė.
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Summary

The year 2010 was one of structural and managerial change at Mykolas Romeris 
University. The University became the first in Lithuania to change its status and become a 
public body, as stipulated in the Law on Higher Education and Research. Having comple-
ted the changes, the University set out to form strategic goals in order to create new and 
attractive national and joint study programmes, to gain a foothold in extended form studies, 
to develop e-studies and their research sphere.

The most significant event of 2010 at the University was the International Associa-
tion of Universities (IAU) conference, “Ethics and Values in Higher Education in the Era 
of Globalisation: What Role for the Disciplines?” The patron of the conference was the Pre-
sident of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė. IAU is an UNESCO-established 
organization of higher education institutions, uniting the most progressive world universi-
ties and higher education institutions and organizations from 150 countries and making a 
huge impact on the policy of higher education. There were more than 500 representatives 
from foreign universities of more than 60 countries  participating in IAU’s Conference. 
Renowned leaders in the global and European higher education sphere acted as presenters. 
The Conference was an opportunity to present the University and the country’s higher edu-
cation to the world, to make academic and research contacts. During the Conference, and 
thanks to the contacts made there, there were more than 30 new cooperation agreements 
with European, African, Asian, North and South American universities signed in 2010. 
This provided a legal basis to create new joint study programmes, implement joint re-
search as well as student and lecturer exchanges, to participate in EU and other projects and 
programmes financed by international organizations and in the creation process of global 
studies and research spheres.

The University became the first in Lithuania, according to the new Law on Higher 
Education and Research, to change its status, becoming a public body in the beginning of 
2010. The Higher Education and Research Law, and the new status of the University, es-
tablished a new management system. An earlier version of Mykolas Romeris University’s 
Statute vested power in the Senate as the highest autonomous academic body. The Council’s 
role was that of a public oversight and custodial body. The new Statute foresees three Uni-
versity management organs: the Council, Senate and Rector.

On December 2nd, 2009, by decree of the Minister of Education and Science of the 
Republic of Lithuania, the new Council of Mykolas Romeris University was announced. 
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That was the first such management organ established at a Lithuanian university, as ou-
tlined in the new Law on Higher Education and Research. Council members expressed 
interest in life at the University and ongoing changes. A virtual workplace was created for 
council members and they are able to vote by e-mail on draft projects.

Mykolas Romeris University Council member and International Association of Uni-
versities (IAU) General Secretary Eva Egron-Polak made meaningful proposals for struc-
tural changes in Mykolas Romeris University, for creating an image of a progressive uni-
versity and presenting the University to the global community. Having lead the IAU for 
decades, Eva Egron-Polak gained a great deal of experience uniting universities throughout 
the world, strengthening their civic role and disseminating the latest information to world 
universities on issues relating to education, studies, university management and interna-
tionalization. As a member of Mykolas Romeris University Council, Eva Egron-Polak has 
put this experience to use in her work for the University. One of Eva Egron-Polak’s pro-
jects, “Leadership in the Wake of Higher Education Reform,” implemented at Mykolas 
Romeris University, has helped to create a new university management model, to improve 
the quality of studies and to involve community representatives in the management of the 
University.

Members of the IAU highly appreciate Eva Egron-Polak’s contributions in the im-
provement of university activities quality, modernization of university management, 
strengthening of their social role and the creation of a global sphere for higher education in 
humanities. With the support of Eva Egron-Polak, Mykolas Romeris University had the op-
portunity to organize an IAU international conference on June 24th–25th, 2010. The theme 
of the conference “Ethics and Values in Higher Education in the Era of Globalization: What 
Role for the Disciplines?” was significant not only to the region, but to Europe as a whole. 
The event helped strengthen the University’s international dimension, review priorities and 
formulate new strategic goals.

The Council reviewed and approved the University’s new structure, which allows 
implementation of the University’s strategic goals and improves the studies’ quality. The 
Faculty of Politics and Management was established and it has five departments: Environ-
mental Policy, Management, Political Sciences, Public Administration, and Strategic Ma-
nagement. An Institute of Humanities was founded. This is something new at the Univer-
sity, opening up perspectives for studies of the humanities. Overall, during reorganization 
of the existing structures, there 16 new departments were established. A Health and Sports 
Centre was set up.

Overhauling the University administration management structure, an Academic Af-
fairs Centre was established, as well as a Project Management Centre, and a Chancellery 
Office, which has a Document Office, Legal Office and a Human Resources Office. The 
Communications and Marketing Centre was established and it has a Marketing Office and 
an International Relations Office. The area of international studies (joint study program-
mes, Erasmus and other programmes) was delegated to the Academic Affairs Centre. In 
addition, the national and international public relations functions were integrated. By deci-
sion of the Council, a new Library structure was formed uniting the Central and 1st Faculty 
Building’s Library affiliate. At the library, an Information Resource Formation unit was 
established and a Library User’s unit (containing Reader’s Services, a consulting group, 
and an Information Service and Formation Group.)
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The implemented changes allow the University to successfully exist and operate in 
a competitive environment, to integrate into the global competitive European and world 
higher education sphere, and to join international networks and mega-networks. While un-
dertaking changes, the number of employees (not lecturers or academic staff), was reduced 
from 434 to 393, and expenses decreased by 9% and more than 1 million litas a year was 
saved. In 2010, the number of Mykolas Romeris University lecturers, with an academic 
title, from the total amount of lecturers, grew from 66% to 68%. The University has created 
a salary payment system oriented towards achieved results in seeking to implement stra-
tegic University goals. University administration managers continuously undergo training 
to improve their knowledge and skills, incorporating the best global and European prac-
tice and innovations in the area of higher education. The wide array of Mykolas Romeris 
University’s contacts with international university organizations and networks, as well as 
universities throughout the world, helps in this regard. There is continuous participation in 
forums, meetings, conferences, seminars and discussions, where one becomes acquainted 
with the progressive experience of global management of higher education.

In 2010, based on the popularity of study programmes, Mykolas Romeris University 
remained one of the leaders among Lithuanian universities. Despite the start of a general 
decline in student numbers, the number of students at the University has remained virtually 
unchanged, remaining the second largest in the country. This year the first diploma was 
awarded for the first joint Master’s study programme in Lithuania, which was implemen-
ted together with two foreign universities. The Centre for Quality Assessment in Higher 
Education accredited seven new programmes and nine already implemented study prog-
rammes, of these, two were accredited after an evaluation of the international Accreditati-
on Agency for Study Programmes in Health and Social Sciences (AHPGS). Establishing 
strategic guidelines for the University’s development in 2010-2020, there were intensive 
discussions regarding the future study philosophy, the studies’ flexibility and appropriate 
ways of enlargement, reacting to the changed legal status of the University and new chal-
lenges, study coordination was reformed. Steps were taken to prepare for the updating of 
the entire study system along with its management. University graduates score high on 
indicators for finding employment and income levels.

The University’s strategy foresees internationalizing all University study program-
mes and transforming to joint programmes implemented together with foreign partners. 
These types of programmes will provide students with additional opportunities to study in 
foreign universities, reach additional study results and compete in the international labour 
market. In 2010, Mykolas Romeris University had two joint study programmes with a total 
of 67 students. The Social Policy Faculty’s Comparative Social Policy and Welfare joint 
Master’s Degree programme is implemented along with Finland’s Tampere University and 
Austria’s Johannes Kepler Linz University. In 2010, for the first time in Lithuania, gra-
duates were awarded Master’s Degree diplomas signed by university rectors from three 
countries. The second is the University Law faculty’s joint International Law Master’s 
programme, implemented with Belgium’s Ghent University six years ago. This year it has 
students from five countries. Graduates of the programme are awarded university diplomas 
and the joint aspect of the programme is mentioned in the diploma supplement.

There is a growing interest in the University from foreigners seeking a Bachelor’s or 
Master’s Degree. In 2010, foreign citizens from 27 countries were studying at the University.
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The University was the first in Lithuania to begin observing and analyzing its gradu-
ates’ employment and career process (according to data provided by Sodra, the State Social 
Insurance Fund Board of Lithuania). Graduate employment and career monitoring are part 
of the University’s informational system. These prepared systems allow for observation 
and analysis of the graduates’ place of employment, changes, and income received. Uni-
versity graduate employment and income indicators are very high. In 2010, about 94% of 
University graduates were employed after having completed their Bachelor’s Degree stu-
dies. Employment indicators for Master’s Degree graduates are even better and reach 99%.

Mykolas Romeris University is developing the humanities and social sciences, and in 
the past years, physical and biomedical science, fundamental and applied innovative inter-
directional and interdisciplinary research. The University participates in national, regional 
and international research programmes and projects. It practically applies research results 
and presents them to the public. In 2010, there were over 1000 research publications publis-
hed (22 monographs, 3 studies, 9 textbooks, over 300 articles in internationally-recognized 
research publications, over 600 other publications in periodicals, one-time and expanded 
editions), almost half of all publications are written in foreign languages in internationally-
recognized research publications. Much effort is concentrated in the development of e-pu-
blishing. The University publishes five periodic scientific journals:  Jurisprudence, Social 
Work, Public Policy and Administration, Intellectual Economics, and Social Sciences Stu-
dies, which are included in international and widely-recognized academic databases. From 
2010, the archives of research articles are stored and accessible via the University webpage. 
In 2010, University researchers, undertaking scientific research, cooperated with partners 
from the United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Switzerland, Sweden, Finland, 
Russia, Kazakhstan, Turkey and other countries. Also, the University participated in “Do-
rich House” network activities, along with seven European universities from Great Britain, 
France, Germany, Spain, Turkey and Sweden. Our academic researchers successfully in-
tegrated into the international researchers’ consortiums, “Health and Aging,” “Migration,” 
and “Ecology and Sustainable Development” activities.

In order to implement the University’s marketing and communications functions, the 
Communication and Marketing Centre was established in 2010. There were efforts to begin 
to change the University’s public relations (communication) areas from concentration on 
paid traditional advertising media towards expert and more attractive info-presentation in 
traditional media channels, as well as in innovative communication means (social networks 
Facebook, Youtube, and others). The first video presentations about University events were 
prepared.

The Mykolas Romeris University Library  is a contemporary, modern, technology-
based academic information center. The year 2010 was one of structural changes at the 
library. By Decree of the University Council, a new library structure was approved. A new 
12-person Reading Room was erected. There were 665,200 visitors at the Library in 2010 
and there were 779,100  publications issued. There were 659,400 searches undertaken in 
the databases and 154,400 documents were sent over. The Library added 11,300 publicati-
ons in 2010 and subscribed to eight new electronic databases. In addition, the library recei-
ved gift book collections. The Library added valuable books to its collection, including the 
personal library of renowned dissident Viktoras Petkus and books presented by the Chinese 
Ambassador to Lithuania.
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An important and necessary prerequisite for a contemporary, modern University is 
the computerization of all studies and research institution activity areas and supplying them 
with contemporary informational technologies. That is why each year the University sets 
aside a huge amount of funds and effort to implement informational technology, for res-
toration and development. In 2010, many of the University’s auditoriums were computer-
equipped with work stations for lecturers and they had the latest programming equipment 
installed. In some of the auditoriums, video conferencing systems were installed, the com-
puter network service infrastructure was updated and the extended form studies provided 
new opportunities.

The University fosters artistic and aesthetic traditions with various cultural events or-
ganized on campus. In 2010, the Mykolas Romeris University Choir won a Gold Diploma 
in the International Robert Schumann Choir Competition in Zwickau, Germany. Three new 
groups were established, including a string quartet, folklore ensemble and the dance club 
“Salsa.”  Member of the academic community are encouraged to let their artistic talents 
unfold in 11 different artistic groups, which operate on campus. In 2009, there were 162 
students attending rehearsals and the number grew to 300 students in 2010.

The University encourages an active lifestyle, with an emphasis on exercise. The stu-
dents’ and the academic community’s physical education is oriented towards encouraging a 
healthy lifestyle. This is achieved by training, sports exercises, tournaments and individual 
work. University students  who have achieved a high level of skill have managed to make 
the name of Lithuania known throughout the world. About 120 students are improving their 
mastery in various sports and represent Lithuania and Mykolas Romeris University teams. 
The year 2010 was very successful for the University’s athletes. The Women’s Basketball 
Team became Lithuania’s Student Basketball League Champions for the third year in a 
row. The Men’s Basketball Team took the silver in this league and the University’s foot-
ball players, for the first time, became the champions of the Lithuanian Student Football 
League. The Mykolas Romeris University Women’s Volleyball Team won bronze medals 
in the National Student Volleyball League. Our student athletes also had a good showing in 
the XXVI SELL Games in the city of Tartu. In the division of Lithuania’s Higher Education 
School Teams, our University won 1st place and among 75 universities from 14 countries, 
we won 2nd place. Our athletes also did a great job of representing Lithuania in various 
world sport events.

There were opportunities for University academic members to improve their health 
and physical prowess, and cultural and leisure activities were offered as well. The Univer-
sity continuously provides aid for socially disadvantaged students and those with special 
needs. Each year some students pay a reduced fee for their studies or receive scholarships. 
In addition, the dorm fee is either reduced or completely waived for those who live in stu-
dent housing.




