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Pratarmė

Mykolo Romerio universitetas – šiuolaikiškas, veržlus universitetas, kasmet sulaukiantis di-

delio būrio kūrybingo ir intelektualaus jaunimo. Mykolo Romerio universitetas ugdo visapu-

sišką asmenybę – brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, pilietį, puoselėjantį lietuviškąją 

tapatybę. Universitete studijuoja apie 21 000 studentų. Išskirtinis jų bruožas – rimta moty-

vacija ir įžvalgumas, renkantis studijas. Savaitraščio „Veidas“ 2011 m. Lietuvos universitetų 

reitinge Mykolo Romerio universitetui antrus metus iš eilės skirta 3-ioji vieta.

Lietuvoje yra daug kūrybingo, gabaus, veržlaus jaunimo. Tai potencialas, kurį reikia 
saugoti. Vis dar vyrauja nuomonė esą Lietuvoje susidarė intelekto perteklius. Taip klaidinama 
visuomenė. Universitetinį išsilavinimą turinčių žmonių skaičius lemia valstybės konkurencin
gumą Europos ir pasaulio rinkose. Norint pasiekti, kad iki 2020 m. mūsų šalies intelekto lygis 
priartėtų prie pirmaujančių šalių standartų, reikia keisti požiūrį ir suvokti, kad intelekto ugdy
mas valstybei atneša ne išlaidas, o pajamas. Daugelyje išsivysčiusių šalių deklaruojamas siekis, 
kad 70 ar net 90 proc. jaunimo įgytų aukštąjį išsilavinimą. Aukštasis mokslas atneša visuomenei 
ne tik konkrečią ekonominę naudą, bet ir visai kitų vertybių. 

Kaip paskelbta 2011 m. Europos Komisijos ataskaitoje, Lietuvoje įsidarbinimo, turint 
universitetinį išsilavinimą, vidurkis yra 86 proc., o įgijus vidurinį – tik 59,9 proc. Turinčiųjų uni
versitetinį išsilavinimą atlyginimas buvo beveik dvigubai didesnis. Tą pačią tendenciją gali
ma pastebėti visose Europos valstybėse. Baigusiųjų Mykolo Romerio universitetą įsidarbina  
95–99 proc. Tai labai aukštas lygis, rodantis, kad rinka stokoja tokių darbuotojų. 

Lietuvos aukštasis mokslas nestovi vietoje – Lietuvos universitetai sparčiai integruojasi 
į pasaulinę mokslo ir studijų erdvę. Nereikėtų pasiduoti neigiamos informacijos srautui. Pagal 
Pasaulio ekonomikos forumo Globalaus konkurencingumo indeksą Lietuvos aukštasis mokslas 
užima 25 vietą pasaulyje. Tai pakankamai geras rodiklis, kuris, beje, per pastaruosius metus tik 
gerėjo. Nė vienas iš valstybės parametrų, kurie charakterizuoja valstybę šio reitingo skalėje, ne
užima tokios aukštos vietos kaip aukštasis mokslas. Tai Lietuvos universitetų veiklos rezultatas. 

Prieš 20–30 metų buvo galima kalbėti apie skirtingo lygio universitetus, o dabar jie spar
čiai vienodėja: juk visi įžvelgia tas pačias tendencijas, suvokia mobilumo, prieinamumo svarbą. 
Viena iš svarbiausių pasaulio aukštojo mokslo tendencijų – megatinklų kūrimasis. Megatink
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lai – tai vienas su kitu susijusių universitetų grandinė. Jie tampa vartais į bendrą erdvę. Nėra 
skirtumo, kaip į tą erdvę patekti – per Stokholmo, Bordo ar lietuvišką universitetą. Universitetai 
veikia jau ne vien nacionaliniu lygiu, ir į tai turime atsižvelgti, jei norime išsaugoti galimybę 
būti naudingi savo kraštui. Visų pirma reikia kalbėti apie bendrai vykdomas studijas ir dviejų, 
trijų skirtingų šalių universitetų suteikiamus diplomus. Jungtiniai diplomai – tai europinė, pa
saulinė tendencija. Lietuvoje ši tendencija žinoma, visi universitetai dirba ta kryptimi.

XXI a. iš pagrindų keičiasi požiūris į universitetus, į jų vietą ir vaidmenį. Kuriasi dideli 
universitetai, siūlantys nuotolines studijas, kurios vykdomos naudojantis elektroninėmis prie
monėmis. Dešimtys, šimtai tūkstančių studentų baigia universitetus net nežinodami, kur tie 
universitetai yra. Kuo toliau, tuo akivaizdžiau, kad studento darbo vieta yra ten, kur jis yra, o 
profesoriaus vieta – namai. Ir ta tendencija nuolat stiprėja. Žinoma, dėl to galima diskutuoti, 
vardyti tokios sistemos pranašumus ir trūkumus, tačiau tai reali tendencija, kuri daug ką pa
keičia. Europoje netrukus turėtų atsirasti du didžiuliai atvirieji universitetai, kurie organizuos 
studijas nuotoliniu būdu. Tokie universitetai brausis ir į Lietuvos rinką, o tai pakeis mūsų uni
versitetų veiklos sąlygas. Pasaulinės tendencijos išlieka tos pačios: siekiama užvaldyti intelektą.

Daugelyje Europos valstybių, kaip ir Lietuvoje, jaučiamas demografinio nuosmukio po
veikis, studentų skaičius mažėja. Gerai sutvarkyti Vakarų universitetai ieško naujų studentų, 
braunasi ir į mūsų regioną. Ši problema turi būti įvertinta valstybės lygmeniu. Nepamirškime 
svarbaus aspekto – mokykla ir universitetas saugo tautos kultūrą. Tai pagrindiniai židiniai, kurie 
lavina savąjį kraštą, jį daro konkurencingą, atsparų pasaulio įtakai. 

Finansų krizės ir jos padarinių nederėtų sureikšminti: dažnesnė ne finansų, bet mąsty
mo krizė. Pastaruoju metu Mykolo Romerio universitetas kaip tik sustiprėjo ir finansiškai, ir 
savo turiniu. Mūsų nauji žingsniai (naujos jungtinės su užsienio valstybių universitetais studijų 
programos, aktyviai plėtojama tarptautinė partnerystė) įgis reikšmę gal dar ne kitais metais, 
bet po kiek laiko tikrai parodys rezultatus. 2011 m. Mykolo Romerio universitete pasitelkus 
Pasaulio universitetų asociacijos ekspertų grupę buvo atlikta išsami tarptautiškumo strategijos 
analizė (ISAS). Universitetas tokiam žingsniui ryžosi pirmasis Europoje. Analizė patvirtino, kad 
Universitete diegiami aukščiausi tarptautiniai kokybės standartai. 

Lietuvos universitetai turi tobulėti bendradarbiaudami ir konkuruodami. Jei universite
tas ko nors pasiekia privilegijomis, tai jam atneša tik žalos. Niekas taip nestabdo institucijos 
raidos kaip privilegijos.

Mykolo Romerio universitetas 2011 metais 

Santrauka

Mykolo Romerio universitetas – šiuolaikiškas, veržlus universitetas, kasmet sulaukiantis 
didelio būrio kūrybingo ir intelektualaus jaunimo. 

Universiteto vadybos uždavinys yra įgyvendinti svarbiausius strateginius universite
to tikslus: kurti naujas patrauklias nacionalines ir jungtines su užsienio universitetais studijų 
programas, plėtoti tęstinių studijų darbą, elektronines studijas, aktyvinti mokslo veiklą. Buvo 
stiprinama struktūrinė ir vadybinė sistema, sudaranti prielaidas įgyvendinti šiuos strateginius 
tikslus, gerinti studijų kokybę. 

MRU dėstytojai ir mokslo darbuotojai į pagrindines pareigas priimami viešojo konkurso 
būdu. Konkursą vykdo Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komi
sija. 2011 m. į 106 paskelbtas konkurso vietas gauti 139 prašymai. Konkurso tvarka išrinkta 100 
dėstytojų: 32 profesoriai, 40 docentų, 27 lektoriai ir 1 asistentas. Iš jų 58 dėstytojai yra naujai 
išrinkti pareigoms. 2011 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, kuriems šios pareigos yra 
pagrindinės ir kurie turi mokslo laipsnį, skaičius išaugo nuo 228 iki 265 (padaugėjo 16 proc.). 

2011 m. birželio 7 d. MRU taryba patvirtino Mykolo Romerio universiteto personalo dar
bo apmokėjimo sąlygų aprašą, pagal kurį Universitete įgyvendinama nauja darbo užmokesčio 
sistema, orientuota į Universiteto prioritetus ir pasiektus rezultatus. Iki tol mokėtus priedus 
pakeitė kintamoji darbo užmokesčio dalis. Dėstytojams ir mokslo darbuotojams ji skiriama už 
konkrečius atliktus darbus: jungtinės su užsienio universitetais studijų programos sukūrimą ir 
įgyvendinimą, studijų programos sukūrimą ir įgyvendinimą, studijų dalyko (modulio) parengi
mą anglų kalba, studijų dalyko (modulio) sukūrimą ir įdiegimą elektroninėms studijoms, moks
lo publikacijas. Taip pat skiriama darbo užmokesčio dalis už kokybišką pedagoginį, metodinį ir 
mokslinį darbą. Universiteto administracijai ir kitiems Universiteto veiklą užtikrinantiems dar
buotojams kintamoji darbo užmokesčio dalis taip pat skiriama už pasiektus rezultatus. Sukur
ta teisingesnė darbo apmokėjimo sistema, laiduojanti aukštesnę studijų kokybę ir geresnius 
mokslo pasiekimus.

2011 m. MRU taryba priėmė sprendimą panaikinti Leidybos centrą. Šis žingsnis žengtas 
atlikus Leidybos centro veiklos efektyvumo vertinimą, išanalizavus leidybos paslaugų rinkos 
tyrimo duomenis ir atsižvelgus į pirmaujančių pasaulyje mokslo leidyklų patirtį. Apsispręsta 
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pasirinkti pažangesnį leidybos, spaudos ir platinimo paslaugų organizavimo Universitete mo
delį: MRU leidybos tikslus ir standartus atitinkančias paslaugas pirkti iš išorinių paslaugų teikė
jų viešojo konkurso būdu.

Mykolo Romerio universitetas, siekdamas ugdyti kūrybai ir inovacijoms palankią kultūrą, 
skatinti jaunąją akademinę kartą domėtis mokslo pasauliu, supažindinti su mokslinių išradimų 
svarba kasdieniniam žmogaus gyvenimui, visuomenės raidai ir valstybės konkurencingumui, 
plėtoja socialinių, humanitarinių, fizinių ir biomedicinos mokslų fundamentinius ir taikomuo
sius tarpdisciplininius mokslo tyrimus. 

Įvertinus įvairių pasaulio universitetų patirtį Universitete įdiegtas inovatyvus mokslo 
vadybos modelis: palaipsniui pereinama nuo individualių atskirose katedrose mokslininkų 
vykdomų mokslinių vienos disciplinos tyrimų prie tarpdisciplininių, kuriuos vykdo įvairioms 
mokslo sritims ir kryptims atstovaujančios tarpfakultetinės mokslininkų grupės. Mokslininkų 
grupių veiklą koordinuoja ir prižiūri skirtingiems fakultetams atstovaujančius mokslininkus tel
kiantys mokslo programų komitetai. 

Siekiant padėti mokslininkams bendradarbiauti tarpusavyje, rengti bendrus projektus, 
publikacijas, mokslo renginius, tikslingiau įsitraukti į tarptautines ir nacionalines mokslo inicia
tyvas, pradėtas kurti Mokslininkų portalas. Be mokslo programose dalyvaujančių mokslininkų 
duomenų, šį portalą taip pat sudaro mokslo krūvio įvykdymo ir kintamosios darbo užmokesčio 
dalies už mokslo publikacijas apskaičiavimo moduliai. 

2011 m. Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo nacionalinėse („Socialiniai iššū
kiai nacionaliniam saugumui“, „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“) ir tarptautinėse (7BP, 
COST) mokslinių tyrimų programose, mokslininkų iniciatyva parengtuose ir kituose mokslo 
projektuose. Iš viso pateikta daugiau kaip 100 projektinių paraiškų dėl įvairių mokslo veiklų, 
beveik 40 iš jų buvo skirtas finansavimas. 

Mokslo darbų publikavimas ir sklaida tarptautinėje mokslo bendruomenėje yra pagrin
dinis mokslinės veiklos vertinimo rodiklis. 2011 m. Mykolo Romerio universiteto mokslininkai 
publikavo 22 monografijas ir mokslo studijas, 17 vadovėlių, 49 straipsnius, įtrauktus į Thom-
son Reuters (ISI) duomenų bazę, 301 straipsnį leidiniuose, įtrauktuose į tarptautinės mokslo 
bend ruomenės pripažįstamas duomenų bazes – iš viso 1 150 publikacijų. 2011 m. pradėti leisti 
3 nauji recenzuojami periodiniai mokslo žurnalai.

Siekdamas kuo plačiau, efektyviau ir kuo palankesnėmis sąlygomis pristatyti akademi
nes knygas studentams ir plačiajai visuomenei Mykolo Romerio universitetas kartu su Lietuvos 
mokslo periodikos asociacija sukūrė elektroninių knygų portalą Baltic-eBooks. 2011 m. portale 
įdėtos 52 MRU elektroninės knygos. Jau pirmaisiais metais elektroninės knygos sulaukė didelio 
dėmesio. 

2011 m. Mykolo Romerio universitete buvo surengti 33 tarptautiniai ir 25 nacionaliniai 
mokslo renginiai. 

Plėtojamos doktorantūros studijos, padedančios gabiausiam akademiniam jaunimui in
tegruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką. 2011 m. Mykolo Romerio universitetui 
kartu su partneriais buvo suteikta teisė vykdyti ekonomikos, vadybos ir administravimo, teisės, 
psichologijos, edukologijos, filologijos mokslo krypčių doktorantūros studijas. Bendradarbiau
jant su užsienio universitetais pagal Erasmus Mundus programą kuriamos ir įgyvendinamos dvi 
jungtinės doktorantūros programos.

2011 m. Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ir studentai buvo apdovanoti už 
reikšmingą mokslinę veiklą. Akademikui prof. habil. dr. Antanui Buračui skirta vardinė Lietuvos 
mokslų akademijos Albino Rimkos premija. Dr. Lianos Štarienės monografija jaunųjų moks
lininkų mokslinių darbų konkurse apdovanota Lietuvos mokslų akademijos premija. Premija 

skirta ir Giedrei Blažytei, dalyvavusiai aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse 
(darbo vadovė prof. dr. Vida Kanopienė). Simonai Survilaitei skirtas aukštųjų mokyklų studen
tų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas (darbo vadovė prof. dr. Irena Mačerinskienė). 
Lietuvos mokslo ir technikos asociacijos ir Lietuvos vadybos draugijos organizuoto Lietuvos 
aukštųjų mokyklų magistro darbų vadybos tematika konkurse Agniui Karčiauskui skirta 2 vieta 
(vadovas doc. dr. Ignas Dzemyda), Editai Dabašinskienei – 3 vieta (vadovė prof. dr. Birutė Mi
kulskienė), Tomui Vedlūgai skirtas atminimo prizas (vadovas prof. dr. Stasys Puškorius). 

2011 m. Mykolo Romerio universitete įsteigtas Akademinės etikos centras. Tikimasi, 
kad jis padės puoselėti pažangų, socialiai atsakingą ir skaidrų Universitetą. Akademinės etikos 
cent ro tyrėjai įsitraukė į Tarptautinio akademinio integralumo centro (angl. International Aca-
demic Integrity Center) JAV veiklą. 

Siekdamas įvertinti pažangą įgyvendinant tarptautiškumo tikslus 2011 m. Universitetas 
įgyvendino Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Tarptautiškumo lygmens vertinimo (Inter-
nationalisation Strategy Advisory  Service – ISAS ) projektą.  Universitetas buvo vienas iš pirmųjų 
Europoje, nusprendęs dalyvauti ISAS programoje. Įgyvendinant projektą analizuota ir vertinta 
Universiteto tarptautiškumo strategija. Vertino PUA ekspertai, atstovaujantys Amerikos, Euro
pos bei Azijos universitetams. Gautos Universiteto tarptautiškumo strategiją vertinusių eks
pertų išvados bei patvirtinimas, kad tarptautiškumo strategija įgyvendinama sėkmingai. 

2011 m. buvo pasirašytos 7 dvišalio tarptautinio bendradarbiavimo sutartys, suteikusios 
teisinį pagrindą kurti naujas jungtines su užsienio valstybių universitetais studijų programas, 
vykdyti jungtinius mokslinius tyrimus bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti globalios 
studijų ir mokslo erdvės kūrimosi procese.

Užmegztas sėkmingas bendradarbiavimas su Indijos ambasada – pasirašyta sutartis dėl 
Indijos studijų centro (ISC) steigimo. 2011 m. lapkričio mėn. į Universitetą dvejiems metams 
atvyko Kalkutos universiteto profesorius Raj Sekhar Basu. ISC pradėti organizuoti paskaitų cik
lai apie šiuolaikinės Indijos ekonomiką, politiką, istoriją, mezgti partnerystės ryšiai su Indijos 
universitetais, įgyvendinti studentų ir dėstytojų mainai ir kultūriniai projektai.

2011 m. gautas finansavimas projektui „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrai
nai ir Moldovai“. Universitetas yra pirmasis Lietuvoje, gavęs teisę koordinuoti Erasmus Mundus 
partnerystės projektą. Jį pradėjo įgyvendinti Mykolo Romerio universiteto vadovaujamas part
nerių konsorciumas, kurį sudaro 21 aukštojo mokslo institucija: 8 Europos Sąjungos universite
tai ir 13 Baltarusijos, Ukrainos bei Moldovos universitetų. Projekto trukmė – 4 metai.

2011 m. gerokai išaugo Universiteto investicijos į intelektinį kapitalą ir žmogiškuosius 
išteklius. Iš viso 2011 m., įgyvendinant Universiteto vykdytus projektus, gavus finansavimą iš 
ES struktūrinių fondų, Lietuvos mokslo tarybos, ir tarptautinius mobilumo projektus bei prog
ramas atlikta darbų, kurių vertė 6 739 654 litų, – palyginti su 2010 m., darbų atlikta ir paslaugų 
suteikta per 14 procentų daugiau. Pateiktų vertinti projektų paraiškų ir įgyvendinamų projektų 
skaičius, palyginti su analogišku laikotarpiu 2010 m., išaugo 2 kartus.

Per 2011 m. su šalies gimnazijomis ir vidurinėmis mokyklomis pasirašytos 9 bendradar
biavimo sutartys. Surengti reprezentaciniai renginiai bendrojo ugdymo įstaigose, kolegijose 
bei organizuoti bendrojo ugdymo įstaigų ir kolegijų atstovų priėmimai Universitete. Siekiant 
dar labiau stiprinti ir aktyvinti bendradarbiavimą su Vilniaus miesto gimnazijomis jų vadovams 
surengtas susitikimas Universitete.

Suformuota nauja Universiteto Alumni taryba, parengtas šios tarybos veiklos planas. 
Įdiegta Universiteto absolventų karjeros stebėsenos sistema, kuri padės stebėti, kaupti ir ana
lizuoti duomenis apie SODROS sistemoje registruotus mūsų Universiteto absolventus. Siste
ma pagal kiekvieną studijų programą leidžia tiek Universitetui, tiek socialiniams partneriams 
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analizuoti darbo rinkos tendencijas, kaupti ir sisteminti informaciją apie padėtį darbo rinkoje, 
darbo užmokesčio kitimo tendencijas ir kt.

Rinkos tyrimų agentūra UAB „Factus Dominus“ atliko tarptautinius standartus atitinkantį 
rinkos poreikio ir visuomenės nuomonės tyrimą. Stiprybėmis respondentai nurodė dinamišką, 
lanksčią, imlią naujovėms organizaciją su puikia infrastruktūra, išvystytą tarptautiškumą, gerą 
bendravimą su studentais, išplėtotas studijas, mokslo sferos privalumus. Taip pat pažymima 
orientacija į darbo rinkos poreikius (studijų programų atnaujinimas, naujų studijų programų 
kūrimas), aktyvi rinkotyros strategija bei gerai organizuotas vadybos mechanizmas, nuolatinis 
išorinės bei vidinės aplinkos stebėjimas: tyrimų atlikimas, studijų programų testavimas, naujų 
technologijų panaudojimas studijų procese, gera mokslininkų motyvacijos sistema, speciali
zuotų katedrų įvairovė.

Sukurta Universiteto koorporatyvinio įvaizdžio – ženklodaros (branding) – sistema ir 
įtvirtintas naujas Universiteto vizualinis identitetas. Naujo vizualinio įvaizdžio pagrindu buvo 
atnaujintas ir Universiteto reprezentacinės medžiagos paketas. 

Atnaujinta Universiteto interneto svetainė www.mruni.eu. Atsižvelgiant į interne
to vartotojų poreikius buvo performuota informacijos pateikimo struktūra, o vadovaujan
tis vaizdo komunikacijos principais sukurtas naujas interneto svetainės dizainas. 2011 m. 
www.mruni.eu išliko lankomiausia universitetų interneto svetaine tarp Baltijos valstybių (per 
2011 m. Universiteto interneto svetainė aplankyta 3 969 932 kartus, joje atverti 21 542 142 
puslapiai, o vidutinė naršymo trukmė – 5 minutės). Atnaujinus www.mruni.eu daugiau kaip 
tris kartus padidėjo jos versijos anglų kalba lankomumas. 2011 m. Universiteto puslapis socia
liniame tinkle Facebook pasiekė 25 000 aktyvių lankytojų per mėnesį vidurkį ir tapo populia
riausias tarp Lietuvos universitetų. 2011 m. suprojektuota ir pradėta Universiteto programėlės 
išmaniųjų telefonų platformoms iOS ir Android gamyba.

Mykolo Romerio universiteto biblioteka – šiuolaikinis, moderniomis technologijomis 
ir įranga besiremiantis akademinės bendruomenės socialinis, informacijos ir studijų centras. 
2011 m. bibliotekai buvo aktyvios veiklos metai: 251 m² praplėstas bibliotekos plotas, įrengtos 
3 naujos skaityklos, sukurtos vartotojų konsultavimo ir bendravimo erdvės, įrengta 91 nauja 
darbo vieta. Biblioteka vartotojams pasiūlė 21 naują paslaugą, pakvietė į 97 renginius ir paro
das. 2011 m. bibliotekoje apsilankė 1,01 mln. lankytojų, išduota 840,9 tūkst. leidinių, prenu
meruojamose duomenų bazėse atlikta 1,003 mln. paieškų, atsisiųsta 209,1 tūkst. visateksčių 
dokumentų. Biblioteka papildyta 12,3 tūkst. leidinių, užprenumeruotos 7 naujos duomenų ba
zės, įsigyti 2 bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankiai bei knygų grąžinimo savitarnos įranga. 

Universiteto veiklos sričių kompiuterizavimas bei aprūpinimas šiuolaikinėmis informa
cinėmis technologijomis yra viena iš svarbių šiuolaikinio modernaus universiteto veiklos prie
laidų. 2011 m. plėtotas Universiteto kompiuterių tinklas, įrengtos naujos kompiuterinės darbo 
vietos studentams ir darbuotojams, atnaujinama kompiuterių tinklo paslaugų infrastruktūra, 
plečiamos IS STUDIJOS ir kitų sistemų galimybės.

Universitete puoselėjamos meninės estetinės tradicijos organizuojant įvairius kultūros 
renginius. Ugdomas meninis išprusimas, jautrumas grožiui ir kūrybiškumas. Atsižvelgiama į 
kiekvieno akademinės bendruomenės nario saviraiškos poreikius – galima dalyvauti 11 meno 
kolektyvų veikloje. Vienas ryškesnių metų įvykių – Mykolo Romerio universiteto tautinių šokių 
kolektyvas „Skalsa“ dalyvavo Pasaulio kultūros festivalyje Berlyne, kur kartu su kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų tautinių šokių kolektyvais pristatė Lietuvių etninę kultūrą. Vis auga studen
tų, įsitraukiančių į meno kolektyvų veiklą, skaičius: 2010 m. – 300, 2011 m. – 350 studentų.

Universitete propaguojamas aktyvus gyvenimo būdas, individualus sveikatos stiprini
mas, organizuojamos akademinės pratybos. Aukšto meistriškumo pasiekę Universiteto stu
dentai savo laimėjimais garsina Lietuvą visame pasaulyje. Šiemet didžiausių staigmenų patei
kė VGTU / MRU vaikinų tinklinio komanda – Lietuvos čempionate iškovojo sidabro medalius, 
o Vilniaus miesto čempionate laimėjo pirmą vietą. Tokiu titulu džiaugėsi ir MRU merginų tink
linio komanda. Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionėmis tapo mūsų tinklininkės, 
o vaikinai buvo antri. Be medalių neliko ir futbolininkai: praeitų metų čempionai šiemet nusi
leido tik ŠU atstovams ir iškovojo antrąją vietą. 2010–2011 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų stu
dentų čempionatų suvestinėje MRU atiteko trečioji vieta. Įspūdingai MRU sportininkai kovėsi 
svarbiausiame metų sporto renginyje – SELL žaidynėse: tarp 50 universitetų iš 12 šalių, kurioms 
atstovavo per 1 800 sportininkų, mūsiškiai iškovojo daugiausiai medalių – 40. Lietuvos univer
sitetų 2011 m. geriausiųjų studentų sportininkų dešimtuke – net 4 MRU sportininkai. Pirmoji 
vieta šiame sąraše atiteko MRU studentui Giedriui Titeniui, antroji – Tomui Gadeikiui.

Universitetas nuolat skiria paramą socialiai remtiniems studentams ir studentams, turin
tiems specialiųjų poreikių. Kasmet daliai studentų sumažinamas mokestis už studijas arba stu
dentai nuo jo išvis atleidžiami. Taip pat sumažinamas mokestis arba atleidžiama nuo mokesčio 
už gyvenimą Studentų namuose. Universiteto bendruomenės nariai aktyviai įsitraukia į Uni
versitete organizuojamą kultūrinę ir laisvalaikio veiklą. Darbuotojai gali sportuoti Universiteto 
atletinėje bei sporto salėse, moterims organizuojami aerobikos ir jogos užsiėmimai. Aktyviai 
veikia dėstytojų ir darbuotojų vyrų krepšinio, futbolo ir stalo teniso komandos, iškovojančios 
prizines vietas įvairiose varžybose.
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Vadyba

Universiteto vadybos uždavinys yra įgyvendinti svarbiausius strateginius Universite
to tikslus: kurti naujas patrauklias nacionalines ir jungtines su užsienio universitetais studijų 
programas, plėtoti tęstinių studijų darbą, elektronines studijas, aktyvinti mokslo veiklą. Buvo 
stiprinama struktūrinė ir vadybinė sistema, sudaranti prielaidas įgyvendinti šiuos strateginius 
tikslus, gerinti studijų kokybę. 

Įgyvendinti pokyčiai leidžia Universitetui sėkmingai veikti konkurencinėje aplinkoje, in
tegruotis į globalią konkurencingą Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, jungtis į tarp
tautinius tinklus ir megatinklus. Universiteto skiriamasis požymis – atvirumas naujovėms, pa
žangiausių pasaulio vadybos metodų pritaikymas.

MRU dėstytojai ir mokslo darbuotojai į pagrindines pareigas priimami viešojo konkur
so būdu. Konkursą vykdo Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas 
komisija. 2011 m. į 106 paskelbtas konkurso vietas gauti 139 prašymai. Konkurso tvarka iš
rinkta 100 dėstytojų: 32 profesoriai, 40 docentų, 27 lektoriai ir 1 asistentas. Iš jų 58 dėsty
tojai yra naujai išrinkti pareigoms.

Komisija taip pat svarsto priimamų dirbti pagal terminuotas sutartis dėstytojų kandida
tūras, vertinama jų atitiktis kvalifikaciniams reikalavimams.

2011 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, kuriems Universitetas yra pagrindinė 
darbovietė ir kurie turi mokslo laipsnį, skaičius išaugo nuo 228 iki 265 (padaugėjo 16 proc.). 
2011 m., palyginti su 2010 m., Universiteto dėstytojai pajaunėjo. Ypač tai pasakytina apie pro
fesorius, jų amžiaus vidurkis sumažėjo nuo 56,8 m. iki 55,8 m. (profesorių, kuriems šis darbas 
yra ne pagrindinis, amžiaus vidurkis – 54,13 m.).

Kiti administracijos ir Universiteto veiklą užtikrinantys darbuotojai į pareigas priimami 
konkurso būdu. 2011 m. Personalo parinkimo ir vertinimo komisija įvertino 64 pretendentus 
eiti pareigas.
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojai pagal fakultetus 2011 m. 

Pastaba:  EFVF – Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, HMI – Humanitarinių mokslų institutas, 
PVF – Politikos ir vadybos fakultetas, SIF – Socialinės informatikos fakultetas, SPF – Socialinės 
politikos fakultetas, TF – Teisės fakultetas, VSF – Viešojo saugumo fakultetas.

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2010–2011 m. (užimti etatai)

         

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2007–2011 m.  
(vyrai ir moterys)

Mykolo Romerio universiteto darbuotojai (ne dėstytojai ir mokslininkai)  
2007–2011 m., vyrai ir moterys 
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojų amžius 2011 m. pagal fakultetus  
(metai)

Pastaba:  EFVF – Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, HMI – Humanitarinių mokslų institutas, 
PVF – Politikos ir vadybos fakultetas, SIF – Socialinės informatikos fakultetas, SPF – Socialinės 
politikos fakultetas, TF – Teisės fakultetas, VSF – Viešojo saugumo fakultetas.

Darbuotojai į pareigas priimami laikantis viešumo, skaidrumo, lygybės, nešališkumo, 
objektyvumo, pagarbos žmogaus orumui principų, eliminuojant nepotizmo ir protekcionizmo 
galimybę. Universiteto svetainėje sukurta anketa „Dėl giminystės ryšių Universitete“. Ji prieina
ma visiems darbuotojams ir tapo instrumentu užkirsti kelią nepotizmui.

2011 m. birželio 7 d. MRU taryba patvirtino „Mykolo Romerio universiteto personalo dar
bo apmokėjimo sąlygų aprašą“, pagal kurį Universitete įgyvendinama nauja darbo užmokesčio 
sistema, orientuota į Universiteto prioritetus ir pasiektus rezultatus. Iki tol mokėtus priedus 
pakeitė kintamoji darbo užmokesčio dalis. Dėstytojams ir mokslo darbuotojams ji skiriama už 
konkrečius atliktus darbus: jungtinės su užsienio universitetais studijų programos sukūrimą ir 
įgyvendinimą, studijų programos sukūrimą ir įgyvendinimą, studijų dalyko (modulio) parengi
mą anglų kalba, studijų dalyko (modulio) sukūrimą ir įdiegimą elektroninėms studijoms, moks
lo publikacijas. Taip pat skiriama darbo užmokesčio dalis už kokybišką pedagoginį, metodinį ir 
mokslinį darbą. Universiteto administracijai ir kitiems Universiteto veiklą užtikrinantiems dar
buotojams kintamoji darbo užmokesčio dalis taip pat skiriama už pasiektus rezultatus. Naujoji 
motyvacijos sistema sukuria teisingesnę darbo apmokėjimo sistemą, kuri laiduoja aukštesnę 
studijų kokybę ir geresnius mokslo pasiekimus.

2011 m. sausio 6 d. MRU taryba priėmė sprendimą panaikinti Leidybos centrą. Šis žingsnis 
žengtas atlikus Leidybos centro veiklos efektyvumo vertinimą, išanalizavus leidybos paslaugų 
rinkos tyrimo duomenis ir atsižvelgus į pirmaujančių pasaulyje mokslo leidyklų patirtį. Apsispręs
ta pasirinkti pažangesnį leidybos, spaudos ir platinimo paslaugų organizavimo Universitete mo
delį: MRU leidybos tikslus ir standartus atitinkančias paslaugas pirkti iš išorinių paslaugų teikėjų 
viešojo konkurso būdu. Mokslo centre įsteigti leidybos koordinatorių ir elektroninės leidybos 
specialisto etatai užtikrino sklandų perėjimą prie naujojo Universiteto leidybos modelio. Įvyk
džius pertvarką Universiteto leidyba iš esmės pasikeitė: daugiau išleista mokslo ir studijų leidinių, 
pajamos už parduotas knygas išaugo 25 procentais, išsiplėtė leidinių platintojų tinklas, leidinių 
tiražai optimizuoti atsižvelgiant į rinkos poreikį, startavo naujas e. knygų projektas. Pasirinktas 
pažangus ir šiuolaikiškas leidybos modelis pasiteisino, įgyvendinti pokyčiai leidžia geriau paten
kinti studentų poreikius bei užtikrina efektyvų Universiteto išteklių panaudojimą.

Mykolo Romerio universiteto struktūriniai pokyčiai 2011 m.

•	 Panaikintas Leidybos centras (sausio 6 d.)

•	 	Sveikatos ir sporto centras bei jo etatai perkelti prie padalinių, pavaldžių infrastruktū
ros prorektoriui (vasario 10 d.)

•	 Įsteigtas Frankofoniškų šalių studijų centras (gegužės 9 d.)

•	 Įsteigtas Indijos studijų centras (gegužės 9 d.)

•	 Įsteigtas Edukologijos institutas (birželio 27 d.)

•	 Įsteigtas Akademinės etikos centras (birželio 27 d.)

Rugsėjo 22 d. Universitete pradėjo dirbti kapelionas Povilas Narijauskas. Jis greitai ir 
kūrybingai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą.

Artimiausiu laiku Universitete bus pereinama prie elektroninių dokumentų. Tai atlie
kama kartu tobulinant Universiteto vadybą, optimizuojant informacijos srautus ir atsisakant 
nebūtinų dokumentų ir vizavimų. Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) diegiamas, adap
tuojamas ir testuojamas pasirašymo elektroniniu parašu mechanizmas. Pasirengta ūkines 
sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus skenuoti, perduoti vykdytojams e. paštu ir 
skaitmenines jų kopijas saugoti DVS. Šioje sistemoje kuriamas ir paraiškų valdymo modelis.

Gerokai patobulėjo DVS. Praplėstos galimybės ir naujos funkcijos leidžia operatyviau 
pavesti ir vykdyti užduotis, gauti informaciją, iki minimumo sumažinta biurokratija. DVS re
gistruojamos, skenuojamos universiteto bendradarbiavimo dėl pagrindinės veiklos sutartys 
ir kiti vidaus dokumentai, Universiteto gauti ir siunčiami raštai. Jų užduočių vykdymo kontro
lė vyksta elektroninėje erdvėje. DVS taip pat registruojama visų fakultetų dekanatuose gau
nama ir siunčiama korespondencija. Sudaryta galimybė skenuoti dokumentus ir juos saugoti 
sistemoje. 

DVS sukurti nauji moduliai. „Mano dokumentai“ leidžia sistemos naudotojui viename 
lange matyti jam priskirtus dokumentus ir jų užduočių vykdymo būsenas skirtingomis spal
vomis. „Naujienos“ – tai yra galimybė per Dokumentų valdymo sistemą pateikti vartotojams 
informacinį pranešimą.

Iš Universiteto norminių aktų duomenų bazės į padalinių elektroninius paštus išsiun
čiami pranešimai apie struktūriniam padaliniui aktualų pasirašytą vidaus teisės aktą.

Sukurta prieiga iš išorės prie Universiteto norminių aktų duomenų bazės ir DVS (su 
savo slaptažodžiu). Tai sudaro galimybę darbuotojams gauti visą informaciją ir vykdyti funk
cijas net ir būnant ne savo darbo vietoje, ne Universitete.

Tarp Universiteto padalinių informacija keičiamasi tik elektroniniu paštu, atsisakant vi
dinio susirašinėjimo. Sukurta galimybė darbuotojams iš savo elektroninio pašto užsisakyti ir 
gauti pažymas apie savo darbą ir darbo užmokestį. 

Tarybos ir Senato posėdžiai prireikus organizuojami elektroninėje erdvėje, naudojama 
Skype sistema. Posėdžiuose svarstytini pranešimai, informacijos, dokumentų projektai ir kt. 
posėdžių medžiaga iš anksto įkeliama į elektroninius katalogus. 

Universitete sukurta ir veikia akademinio personalo ir kitų darbuotojų (ne dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo sistema. Universiteto dėstytojai, administracija 
ir kiti darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, perimdami geriausią pasaulio ir Europos praktiką, 
aukštojo mokslo ir vadybos naujoves. Tam pasitarnauja platūs Mykolo Romerio universite
to ryšiai su tarptautinėmis universitetų organizacijomis bei tinklais, pasaulio universitetais. 
Nuolat dalyvaujama mokymuose, forumuose, susitikimuose, konferencijose, seminaruose ir 
diskusijose.
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Mykolo Romerio universitetas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
Mokymosi visą gyvenimą priemonę įgyvendina projektą „Vidaus valdymo tobulinimas My
kolo Romerio universitete“, kurio metu organizuotuose mokymuose „Aukštojo mokslo vady
ba“, „Veik los audito universitetuose aspektai“, „Universiteto ekonominio valdymo pagrindai“ 
ir „Etikos infrastruktūra universitetuose“ Universiteto tarybos, fakultetų tarybų nariai ir admi
nistracijos darbuotojai tobulino specialiąsias kompetencijas.

Organizuoti informaciniai seminarai, skirti ECTS įdiegimui Universitete. Universiteto 
Akademinių reikalų centro kvietimu seminarus vedė Europos Komisijos paskirti nacionaliniai 
Bolonijos ekspertai. Studijų skyrius organizavo mokymuskonsultacijas MRU studijų progra
mų ir studijų dalykų aprašų rengėjams. Vyko fakultetų studijų programų komitetų pirmininkų 
ir dėstytojų mokymai. Studijų skyrius organizavo dėstytojų darbo krūvio apskaitos modulio 
pildymo mokymus katedrų referentams arba katedrų vedėjams (katedrų atstovams). 

Surengti 5 seminarai MRU fakultetų dėstytojams, kuriuose pristatyti pagrindiniai elek
troninių ir atvirųjų nuotolinių studijų ypatumai, sąvokos ir kt. 

Akademinių reikalų centro darbuotojai dalyvavo konferencijose ir seminaruose užsie
nyje: Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo EDEN (European Distance and E-Learning Net-
work) (MRU yra šios organizacijos narė) metinėje konferencijoje apie mokymąsi, inovacijas ir 
darniąją plėtrą (Learning and Sustainability: The New Ecosystem of Innovation and Knowledge) 
Dubline, Airijoje, Europos kokybės užtikrinimo forume „Kokybė ir nuoširdus tikėjimas tuo, ką 
mes darome“ (Quality and Trust: at the Heart of What We Do) Antverpene, Belgijoje, seminare, 
skirtame dvigubo diplomo ir dvigubo laipsnio suteikimo klausimams (Joint degree/ double 
degree kit), Trento universitete Italijoje, taip pat daugelyje konferencijų ir seminarų Lietuvoje.

Universitete nuolat organizuojami mokymai IS STUDIJOS naudotojams, dėstytojai ir 
kiti darbuotojai buvo supažindinami su informacijos publikavimo galimybėmis internete, 
naudojant turinio valdymo sistemas BITRIX ir WORDPRESS, dėstytojai supažindinami su kom
piuterizuotos dėstytojo darbo vietos auditorijose galimybėmis, darbuotojams pristatytos 
elektroninių atsiskaitymų sistemos.

Informacinių technologijų centro darbuotojai dalyvavo Europos universitetų informa
cinių sistemų asociacijos (EUNIS), Europos universitetų identifikavimo kortelių asociacijos 
(ECCA) konferencijose ir duomenų bazių valdymo sistemos Oracle programinės įrangos nau
dotojų, virtualizacijos bei Microsoft tinklo infrastruktūros administravimo kursuose.

2011 m. kvalifikaciją aktyviai kėlė visi (38) bibliotekos darbuotojai: 9 Lietuvos ir užsienio 
duomenų bazių pristatymuose, 8 mokslinėse bei 8 tarptautinėse konferencijose, 59 metodi
niuose seminaruose ir paskaitose. 2 darbuotojai (pagal Erasmus darbuotojų mobilumo prog
ramą) stažavosi Švedijos Karalystės universitetų bibliotekose. 24 darbuotojai vyko pasidalyti 
bibliotekinės veiklos patirtimi į mokslinę Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir moder
nią Birštono viešąją bibliotekas, 4 darbuotojai dalijosi bibliotekinės veikos patirtimi Švedijos 
ir Danijos karalysčių mokslinėse bibliotekose.

Kitų padalinių darbuotojai tobulino kvalifikaciją kituose Lietuvoje ir užsienyje rengia
muose seminaruose, susijusiuose su viešųjų pirkimų organizavimo naujovėmis, personalo 
mobilumu, dokumentų valdymo, elektroninių dokumentų rengimo, jų apskaitos ir elektro
ninių bylų formavimo bei saugojimo klausimais, viešojo sektoriaus finansinės apskaitos ir at
skaitomybės standartų taikymu bei kituose.

Universitete jau tapo įprastos kiekvieną savaitę vykstančios gebėjimų ugdymo paskai
tos, į kurias kviečiami visi Universiteto darbuotojai. Paskaitas skaito Universiteto dėstytojai, 
darbuotojai ir kviestiniai lektoriai. 2010–2011 m. m. Universiteto darbuotojams skaityta 20 
paskaitų. Gebėjimų ugdymo pažymėjimai įteikti 23 aktyviausiems klausytojams. Paskaitų 

temos: akademinis rašymo stilius, tarnybinis protokolas ir etiketas, veiksmingas bendradar
biavimas, pozityvus mąstymas, pokyčių valdymas, komandinis darbas, projektinių paraiškų 
rengimas ir jų įgyvendinimas, sveikos gyvensenos ugdymas, elektroninės erdvės naudojimas 
ir galimybės Universitete, finansinio intelekto ugdymas, intelektinės nuosavybės apsauga, 
nacionalinių Bolonijos ekspertų informaciniai seminarai apie ECTS. Norint nustatyti temų 
aktualumą ir naudingumą darbuotojams, Universiteto intranete įdėta elektroninė anketa. 
Gebėjimų ugdymo paskaitų medžiaga skelbiama Universiteto interneto svetainėje. Visos 
Mykolo Romerio universiteto kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitos tiesiogiai transliuoja
mos Universiteto intranete, filmuojamos ir Universiteto darbuotojai intranete gali peržiūrėti 
jų vaizdo įrašus.

Atsižvelgta į bendruomenės poreikį mokytis užsienio kalbų – organizuojamos anglų, 
prancūzų ir kt. kalbų kursų grupės.
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Studijos

STUDENTŲ IR KLAUSYTOJŲ SKAIČIAI
Mykolo Romerio universitetas ir toliau išlieka antruoju Lietuvos universitetu pagal stu

dijas besirenkančių asmenų teikiamą pirmenybę. Nors pastaraisiais metais pastebimas nežy
mus bendro studentų skaičius mažėjimas, Universitetas išlaiko vieno iš patraukliausių Lietuvos 
universitetų pozicijas. Pagal oficialią statistiką 2010 m. spalio 1 d. Universitete studijavo 19 954 
studentai, o 2011 m. spalio 1 d. – 19 385 studentai. Per metus bendras įstojusiųjų į Universitetą 
skaičius smuktelėjo nuo 5,5 tūkst. iki 5,2 tūkst., tačiau priėmimas į bakalauro studijas pakilo, 
pradėjus vykdyti naujas studijų programas. Padidėjo studijuojančiųjų nuolatinėse studijose 
dalis: bakalauro pakopoje nuo 5 498 iki 6 463, o magistrantūros studijose nuo 1 416 iki 1 542 
studentų. Iš viso nuolatinėse studijose 2010 m. studijavo 7 730, o 2011 m. – 8 665 studentai, 
taigi nuolatinių studijų studentų skaičius gerokai išaugo. Tai teigiama tendencija, rodanti stu
dijuojančiųjų atsakomybės, įsipareigojimo atsidėti studijoms didėjimą. Kartu su Universiteto 
siūlomas studijas pasirinkusiais klausytojais bendras Universitete studijuojančiųjų skaičius 
buvo atitinkamai 21 536 ir 20 993. 

Bendras Universiteto studentų skaičius 2011 m.

Bakalauro studijos 12 005

19 385

20 993

Magistrantūros studijos 7 211

Doktorantūros studijos 169

Papildomos studijos (prieš magistrantūrą) 1 069 1 069

Atvykę studentai pagal ES programas 153

539Tęstinės modulinės studijos 206

Nuotolinės studijos 180
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Studentų skaičiai pagal studijų pakopas

Studentų skaičiai pagal studijų formą 2010 ir 2011 m. 

Studentų skaičius 
2010 m.

Studentų skaičius 
2011 m.

Bakalauro studijos 11 388 12 005
Nuolatinės stud. 5 498 6 463
Nuolatinės (vakarinės) stud. 520 408
Ištęstinės stud. 5 370 5 134
Magistrantūros studijos 8 481 7 211
Nuolatinės stud. 1 416 1 542
Nuolatinės (vakarinės) stud. 161 129
Ištęstinės stud. 6 904 5 540
Doktorantūros studijos 180 169
Nuolatinės stud. 135 123
Ištęstinės stud. 45 46
Iš viso studentų 20 049 19 385
Papildomose studijose 1 032 1 069
Nuotolinėse studijose 103 180
Tęstinėse modulinėse studijose 238 206
Atvykę studentai pagal ES programas 114 153
Iš viso studentų ir klausytojų 21 536 20 993

 

Pagal studijų finansavimo pobūdį Universiteto studentų skaičiai išliko beveik pastovūs. 
Nežymų valstybės fianansavimą gaunančių studentų skaičiaus sumažėjimą lėmė lėšų perdis
lokavimas iš socialinių mokslų į technologinių, fizinių mokslų sritis valstybės mastu ir natūraliai 
mažėjantis iki 2009 m. įstojusių studentų, gaunančių dalinį studijų finansavimą, skaičius. 

Studentų skaičiai pagal studijų finansavimo būdą 2010 ir 2011 m. 

Bendras stu-
dentų skaičius

Visiškai valsty-
bės finansuo-

jamų studentų 
skaičius

Iš dalies valsty-
bės finansuo-

jamų studentų 
skaičius

Mokančių už studijas 
studentų skaičius

Bakalauro studijos

2010 m. 11 388 1 932 469 8 987

2011 m. 12 005 1 845 241 9 919

Magistrantūros studijos

2010 m. 8 481 563 23 7 895

2011 m. 7 211 696 11 6 504

Doktorantūros studijos

2010 m. 180 148 0 32

2011 m. 169 142 0 27

 

Nerimą kelianti Universiteto studentų skaičiaus kitimo tendencija – augantis asmenų, 
sustabdžiusių studijas arba paprašiusių akademinių atostogų, skaičius. Viena šios tendencijos 
priežasčių buvo 2010 m. pakeista Universiteto studijų tvarka, pagal kurią sugriežtintos studi
jų sąlygos įsisenėjusių akademinių skolų turintiems studentams, kita priežastis – ekonominiai 
sunkumai, su kuriais susiduria už savo studijas mokantys studentai.

Mykolo Romerio universiteto studentų, sustabdžiusių studijas arba esančių 
akademinėse atostogose, skaičiaus pokytis per 2011 m.

Studentų skaičius 
sausio 1 d.

Studentų skaičius 
balandžio 1 d.

Studentų skaičius 
liepos 1 d.

Studentų skaičius 
spalio 1 d.

Studentų skaičius 
gruodžio 29 d.

4 594 5 256 5 466 5 081 5 918

Studentų, sustabdžiusių studijas arba esančių akademinėse atostogose,  
skaičiaus pokytis per 2011 metus
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PRIĖMIMAS Į UNIVERSITETĄ
Remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LA

MABPO) duomenimis, 2011 m. bendras į aukštąsias mokyklas stojančiųjų skaičius Lietuvoje 
padidėjo: 2010 m. pagrindiniame priėmimo konkurse dalyvavo 35 283, o 2011 m. – 37 902 
abiturientai. Pagal per bendrąjį priėmimą studijuoti priimtų studentų skaičių Mykolo Romerio 
universitetas tarp Lietuvos universitetų užima ketvirtą vietą, šiek tiek atsilikdamas nuo 2 ir 3 
vietas pasidalijusių VGTU ir KTU.

Per bendrąjį priėmimą 2011 m. į Lietuvos aukštąsias mokyklas  
priimtų studentų skaičius

Aukštoji mokykla Priimtų studentų skaičius

VU 3 675

VGTU 2 160

KTU 2 152

MRU 2 123

VDU 1 764

VPU 1 206

KU 1 164

LSMU 976

ŠU 737

LŽŪU 544

LKKA 478

ISM 457

VDA 294

VU TVM 254

LMTA 137

LKA 66

BU 52

LCC 28

VVTA 22

VVA 10

EHU 9

Studijuoti MRU pateiktų pageidavimų ir įstojusiųjų skaičiai 2010 ir 2011 m.

2011 m. pastebimi besirenkančiųjų magistrantūros studijas susidomėjimo studijų kryp
timis pokyčiai. Kai kuriose kryptyse (pvz., teisės, viešojo administravimo) stojančiųjų į ma
gistrantūros studijas skaičius sumažėjo, o kitose (pvz., ekonomikos ir finansų krypčių) išliko 
didelis. Šiuos pokyčius lėmė išorinės, nuo Universiteto nepriklausomos priežastys, tarp kurių 
paminėtinas ekonominis sunkmetis, auganti Lietuvos jaunimo emigracija, taip pat ir šalies 
aukštojo mokslo politika, dėl kurios kai kuriose studijų kryptyse, tokiose kaip teisė, beveik ne
liko valstybės finansuojamų studijų vietų, ir ribotas galimybes studijuoti savo lėšomis turinčių 
stojančiųjų srautas buvo nukreiptas kitur.

Nepaisant to, 2011 m. stojančiųjų susidomėjimas socialiniais mokslais išliko toks pat di
delis, kaip ir per ankstesnius penkerius metus. Nors stojančiųjų skaičius į šią sritį šiek tiek su
mažėjo, ji liko ryškia stojančiųjų pasirinkimo lydere. 2011 m. vėl buvo pastebimas mažėjantis 
abiturientų susidomėjimas technologinių bei fizinių mokslų studijomis. 
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Bendrojo priėmimo Lietuvoje 2011 m. metu gautų prašymų pagal studijų  
kryptis skaičius (procentais) 

 

Remiantis statistiniais duomenimis, Mykolo Romerio universitetas išliko antroje vietoje 
šalyje pagal bendrą stojančiųjų pageidavimų skaičių.

Bendras pageidavimų studijuoti skaičius aukštojoje mokykloje bendrojo  
priėmimo metu 2010 ir 2011 m.

 

Pagal stojančiųjų pirmuoju pageidavimu nurodytą aukštąją mokyklą Universitetas 
2011 m. užėmė ketvirtą vietą, nežymiai nusileisdamas valstybės ypač palaikomiems techno
loginiams universitetams.

Prašymų, kuriuose aukštoji mokykla nurodyta pirmuoju pageidavimu,  
skaičius 2010 ir 2011 m.

 

2011 m. į populiariausių šalies studijų programų dešimtuką pagal pirmą pageidavimą 
pateko Universiteto teisės ir muitinės veiklos bei viešojo administravimo studijų programos.

Stojančiųjų į skirtingas studijų programas  
pirmu pageidavimu skaičiai Lietuvos universitetuose

Nr.  Studijų programa Universitetas Pageidavimų skaičius
1  Ekonomika VU 766
2  Teisė VU 655
3  Medicina LSMU 653
4  Medicina VU 508
5  Politikos mokslai VU 467
6  Kūrybinės industrijos VGTU 416
7  Teisė ir muitinės veikla MRU 384
8  Psichologija VU 370
9  Odontologija LSMU 336

10  Viešasis administravimas MRU 306

2011 m. Universitetas išliko antras pagal stojančiųjų, kurie savo prašymuose nurodė 
bent vieną tos aukštosios mokyklos studijų programą, skaičių. 

Prašymų skaičius, kuriuose stojantieji nurodė bent vieną aukštosios mokyklos programą 
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2011 m. konkursai į nuolatines studijas įvairiose studijų programose siekė nuo 19 iki 
5 stojančiųjų į vieną vietą pagal bendrą pageidavimų skaičių. Populiariausios išliko viešojo 
administravimo, teisės, finansų ekonomikos, teisės ir valdymo studijų programos. Tačiau pagal 
pageidavimų ir vietų skaičiaus santykį didžiausi konkursai 2011 m. buvo į teisės ir muitinės 
veiklos, teisės ir penitencinės veiklos bei teisės ir valstybės sienos apsaugos programas.

Pageidavimų ir vietų skaičius pagal programas 2011 m. (stojo, priimta)

Gana didelio stojančiųjų susidomėjimo sulaukė naujos studijų programos „Viešoji politi
ka ir vadyba“ ir „Organizacijų vadyba“.

Koleginių studijų absolventams, siekiantiems universitetinio bakalauro laipsnio, Univer
sitetas siūlo dvejų metų studijas. Po šių studijų įgiję universiteto bakalauro laipsnį kolegijų ab
solventai turi galimybę pasirinkti platesnį magistrantūros studijų programų spektrą. Didžiau
sią paklausą tarp stojančiųjų turėjo teisės, teisės ir valdymo bei viešojo administravimo dvejų 
metų programos. Daugiausia stojančiųjų į jas buvo iš Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios 
mokyklos, Kauno ir Vilniaus kolegijų.

Stojančiųjų į bakalauro studijas statistika pagal kolegijas 2011 m.

 

Kaip ir kiekvienais metais, 2011 m. Mykolo Romerio universitetas į magistrantūros studi
jas priėmė nemažai studentų, bakalauro studijas baigusių kituose šalies universitetuose. Tuo 
Universitetas išsiskiria iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 2011 m. apie 60 procentų visų priimtų 
į Universiteto magistrantūros studijas studentų yra kitų universitetų absolventai.

Studentų, baigusių studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimas į MRU 
magistrantūros studijas 2011 m. (stojo, priimta)

 

Universiteto magistrantūros studijas 2011 m. dažniausiai rinkosi Lietuvos edukologijos uni
versiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vytauto Didžiojo uni
versitetų absolventai. Pagal bakalauro studijų kryptį į magistrantūrą Universitete daugiausia stojo 
edukologo, filologo, vadybininko, ekonomisto, psichologo, sociologo specialybes įgiję asmenys.

Universitetas plečia galimybes kolegijų absolventams rinktis daugiau magistrantūros 
programų. Jiems organizuojamos vienerių metų papildomosios studijos. Daugiausia preten
dentų į jas yra iš Vilniaus kolegijos bei Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos. Po
puliariausios tarp kolegijas baigusių stojančiųjų buvo viešojo administravimo, ekonomikos, 
vadybos ir politikos mokslų kryptys.
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Stojančiųjų į papildomąsias studijas statistika pagal kolegijas 2011 m.

Stojančiųjų į papildomas studijas po kolegijų statistika pagal studijų kryptis 2011 m.

STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS IR ATNAUJINIMAS
2011 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) užregistruotos 8 bakalauro 
ir 6 magistro studijų programos:

1. Finansų apskaita (BA).
2. Organizacijų vadyba (BA).
3. Viešoji politika ir vadyba (BA).
4. Finansų informatika (BA).
5. Ugdymo karjerai pedagogika (BA).
6. Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas (BA).
7. Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (BA).
8. Filosofija (BA).
9. Verslo sistemų ekonomika (MA).
10. Veiklos auditas (MA).
11. Verslo informatika (MA).
12. Mediacija (MA).
13. ES teisė ir valdymas (MA, anglų kalba).
14. Aplinkosaugos teisė (MA).

2011 m. Universiteto senatas patvirtino keturias II pakopos studijų programų speciali
zacijas: 

1.  Darnaus vystymosi ir administravimo studijų programos specializaciją „Teritorijų ir 
aplinkosaugos planavimas“.

2.  Viešojo administravimo studijų programos specializaciją „Nepaprastųjų situacijų 
valdymas“.

3.  Elektroninio viešojo administravimo studijų programos specializaciją „Elektroninė 
sveikata“.

4. Teisės studijų programos specializaciją „Civilinė justicija“.

Šios programos ir specializacijos papildė Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir va
dybos, Socialinės informatikos, Socialinės politikos, Teisės, Viešojo saugumo fakultetų teikia
mų studijų pasiūlą. 2011 m. Humanitarinių mokslų institute pradėtos vykdyti 2 naujos studijų 
prog ramos. Taigi Universitete vykdomų studijų programų pasiūla ir toliau sklandžiai augo.

2004–2011 m. Universiteto studijų programų skaičiaus kaita

 

Siekiant užtikrinti studijų kokybę, didinant studentų, socialinių dalininkų ir užsienio part
nerių pasitikėjimą, 10 bakalauro ir magistrantūros studijų programų buvo pateiktos vertinti 
Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR) priklausančiai Sveikatos ir socialinių moks
lų studijų programų akreditavimo agentūrai AHPGS (Akkreditierungsagentur für Studiengän-
ge im Bereich Gesundheit und Soziales, Vokietija). Visos programos buvo įvertintos labai gerai. 
Remdamasis šiuo tarptautiniu įvertinimu SKVC joms suteikė maksimalų akreditacijos terminą. 



Mykolo Romerio universitetas  2011

32

Studijos

33

2011 m. akredituotos Universiteto studijų programos

Eil. 
Nr.

Valstybinis 
kodas

Kodas 
pagal 
ISCED

Studijų 
programos 

pavadinimas

Fakul-
tetas

Suteikia-
mas laips-
nis ir (ar) 
profesinė 

kvalifikacija

SKVC direktoriaus 
įsakymas

Studijų 
programa 

akredituota 
iki

1. 61201S104 
612M90004 51138

Teisė ir  
penitencinė 

veikla
SPF Teisės  

bakalauras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m.  
gruodžio  

31 d.

2. 62401S112 
621M90012 51238

Teisė ir  
penitencinė 

veikla
SPF Teisės  

magistras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m. 
 gruodžio 

31 d.

3. 61201S103 
612M90003 51138 Teisė TF Teisės  

bakalauras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m.  
gruodžio  

31 d.

4. 61201S106 
612M90006 51138 Teisė ir  

valdymas TF Teisės  
bakalauras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m.  
gruodžio  

31 d.

5. 62401S111 
621M90011 51238 Teisė TF Teisės  

magistras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m. 
 gruodžio 

31 d.

6. 62601S104 
621M90022 51238 Teisė ir  

valdymas TF Teisės 
magistras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m.  
gruodžio  

31 d.

7. 62401S110 
621M90010 51238 Europos  

Sąjungos teisė TF Teisės 
magistras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m.  
gruodžio  

31 d.

8. 62401S115 
621M90015 51238 Tarptautinė 

jūrų teisė TF Teisės 
magistras

20110823 
Nr. 101104 (Žin., 

2011, Nr. 1065027)

2017 m.  
rugpjūčio 

29 d.

9. 61201S105 
612M90005 51138 Teisė ir  

policijos veikla VSF Teisės 
bakalauras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m.  
gruodžio  

31 d.

10. 62401S113 
621M90013 51238 Teisė ir  

policijos veikla VSF Teisės 
magistras

20110912 
Nr. 101108 (Žin., 

2011, Nr. 1135359)

2017 m.  
gruodžio  

31 d.

2011 m. rudenį Universiteto bakalauro studijų pakopoje atsirado galimybė studijuoti ir 
gretutinių studijų programas bei įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Šia galimybe pasinaudojo 
beveik trys dešimtys Universiteto studentų.

STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir 

gairėmis Universiteto studijų tvarkoje yra suformuluotos vidinio studijų kokybės užtikrinimo 
nuostatos, apimančios kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras, studijų programų bei sutei
kiamų kvalifikacijų patvirtinimą, stebėseną bei vertinimą, studijų rezultatų vertinimą, dėsty
tojų kompetencijos ir veiklos efektyvumo užtikrinimą, studijų išteklius ir paramą studentams, 
informacijos rinkimą ir viešą informavimą. Atskirus universiteto studijų kokybės rodiklius nu
stato Universiteto teisės aktai.

Universitete diegiama vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, grindžiama atsako
mybės už studijų kokybę pasiskirstymu ir bendradarbiavimu. 2011 m. patvirtinti nauji Studijų 
programų komitetų nuostatai ir pagal juos atnaujinti studijų programų komitetai, kurių svar
biausia funkcija – studijų programų kokybės užtikrinimas. Studijų programų komitetai anali
zuoja ir koreguoja studijų programas, palaiko ryšius su studentais, klausytojais ir absolventais, 
programų socialiniais partneriais; kartu su kitais atsakingais padaliniais parenka programas 
vykdančius dėstytojus, analizuoja studijų materialiuosius ir informacinius išteklius, planuoja 
studijų programų studentų ir klausytojų priėmimą. Akademinių reikalų centro Studijų progra
mų ir kokybės užtikrinimo grupė koordinuoja studijas reglamentuojančių dokumentų rengi
mą, kokybės užtikrinimo procesų organizavimą, konsultuoja Universiteto padalinius studijų 
kokybės klausimais. 2011 m. sukurti ir patvirtinti svarbūs studijų procesą reglamentuojantys 
dokumentai: Akademinių kreditų pripažinimo tvarka, Apeliacijų nuostatai, Elektroninių studi
jų organizavimo tvarka, Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai, Studijų grįžtamojo 
ryšio organizavimo laikinoji tvarka, Studijų programų komitetų nuostatai.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 
Universitete pereita prie naujos kredito, grindžiamo studento studijų apimtimi ir siekiamais 
studijų rezultatais, sąvokos. Siekiant pasirengti naujos kredito sampratos įdiegimui buvo or
ganizuoti Europos Komisijos skiriamų nacionalinių Bolonijos ekspertų informaciniai seminarai. 
Įgyvendinant į studentą orientuotas studijas studijų programų komitetai rengia visų vykdo
mų studijų programų ir studijų dalykų aprašus pagal tarptautinę metodiką, aprašant ugdomas 
kompetencijas, siekiamus studijų rezultatus, studijų ir vertinimo metodus.

STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMAS
Universiteto strategija numato visas Universiteto antros pakopos studijų programas 

pertvarkyti į jungtines, įgyvendinamas kartu su užsienio partneriais. Tokios programos stu
dentams suteiks papildomų galimybių studijuoti užsienio universitetuose, pasiekti papildomų 
studijų rezultatų ir konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje. 2011 m. Mykolo Romerio universi
tetas vykdė tris jungtines studijų programas, pagal kurias studijavo 66 studentai. 

Socialinės politikos fakulteto Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės jungtinė ma
gistrantūros studijų programa vykdoma kartu su Tamperės (Suomija) ir Linco Johano Keplerio 
(Austrija) universitetais. Jos absolventams 2010 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo įteikti trijų ša
lių universitetų rektorių pasirašyti magistro diplomai. Antrojoje – tarptautinės teisės magis
trantūros programoje, jau septintus metus Universiteto Teisės fakulteto vykdomoje bendra
darbiaujant su Gento (Belgija) universitetu, 2011/2012 m. m. studijuoja studentai iš 3 šalių. 
Šios programos absolventams įteikiami Universiteto diplomai, o jungtinis programos pobūdis 
nurodomas diplomo priedėlyje. 2011 m. pirmą kartą priimti studentai į Europos Sąjungos ir 
valdymo magistrantūros studijų programą, vykdomą kartu su Bordo IV Monteskjė (Prancūzija) 
universitetu. Sėkmingai baigusiems šią studijų programą absolventams bus įteikti abiejų šią 
jungtinę studijų programą vykdančių universitetų magistro diplomai.
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Studentų skaičius Universiteto vykdomose jungtinėse programose

 

Nuo 2011 m. Socialinės informatikos fakulteto su Armėnijos Tarptautiniu Eurazijos uni
versitetu pradėta vykdyti studijų programa „Elektroninio verslo vadyba“, kuri absolventams 
suteiks galimybę gauti du – Mykolo Romerio universiteto ir Tarptautinio Eurazijos universite
to – diplomus. 

Viena svarbiausių finansinių priemonių, Lietuvoje plėtojančių akademinius mainus, yra 
ES remiama Mokymosi visą gyvenimą Erasmus programa. 2010/2011 m. m. iš visų Lietuvos 
universitetų studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus programą išvyko 2 729 studentai. Iš jų 
net 299 studentai išvyko iš Mykolo Romerio universiteto. Tais pačiais metais dėstyti ar stažuotis 
pagal Erasmus programą iš Lietuvos universitetų išvyko 922 dėstytojų ir kitų darbuotojų. Iš jų 
89 dėstytojai ir darbuotojai išvyko iš mūsų Universiteto. Palyginti su kitais Lietuvos universite
tais, Universitetas pagal Erasmus programą išsiųstų studentų bei dėstytojų ir kitų darbuotojų 
skaičių yra trečias. 

Išvykstančių iš Universiteto ir atvykstančių į Universitetą Erasmus  
dėstytojų ir kitų darbuotojų statistika 

 

Atvykstančių į Universitetą Erasmus ir kitų mainų studentų 2010/2011 m. m. išaugo iki 
131 (2009/2010 m. m. buvo atvykę 116 studentų). Daugiausiai mainų studentų atvyko iš Slo
vakijos (15), Turkijos (15), Prancūzijos (14), Italijos (13) ir Čekijos (13). Intensyvioms studijoms 
pagal Universiteto vykdomus edukacinius projektus bei dalyvauti vasaros mokyklose buvo at
vykę 82 užsienio studentai.

Išvykstančių iš Universiteto ir atvykstančių į Universitetą pagal Erasmus programą  
ir kitų mainų studentų statistika

 

2010/2011 m. m. Erasmus judumas buvo organizuojamas remiantis sutartimis su 209 
universitetais iš 30 programoje dalyvaujančių šalių.

Siekdamas sudaryti sąlygas kuo didesniam studentų skaičiui studijuoti užsienyje ir įgyti 
tarptautinės studijų patirties, Universitetas ypač sėkmingai dalyvauja intensyviose programo
se pagal Erasmus, NordPlus ir kitas programas. Pagal septynis 2011 m. įgyvendintus projektus 
net 57 MRU studentai po dvi tris savaites intensyviai studijavo užsienyje. 2011 m. Universitetas 
buvo apdovanotas Švietimo mainų paramos fondo už kokybiškiausiai įgyvendintą Erasmus in
tensyvią programą – Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros koordinuotą pro
jektą „IP WASPOLSS – Naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo 
būdų paieška“. Pažymėtina, kad iš viso 2011 m. Mykolo Romerio universitetas buvo nominuo
tas net trijose Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurso kategorijose. Kokybiškiau
sio Erasmus intensyvios programos projekto kategorijoje varžėsi tik Universiteto įgyvendinti 
projektai IP WASPOLSS bei IP CHALID „Identiteto iššūkiai globalizacijos sąlygomis: multidiscip
lininė ir multikultūrinė perspektyva”; kokybiškiausių NordPlus Higher Education programos 
projektų kategorijoje buvo nominuotas Mykolo Romerio universiteto įgyvendintas projektas 
„Šiaurės ir Baltijos šalių aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo stiprinimas švietimo sri
tyje, kuriant modulį „Supervizija socialiniame darbe“. Universitetas taip pat buvo nominuotas 
Mokslo ir studijų institucijų, aktyviausiai skatinančių specialiųjų poreikių turinčių asmenų mo
bilumą pagal Erasmus programą 2007–2010 m. kategorijoje. 

Palyginus su 2010 m., Universitete gerokai išaugo akademinių mainų dalyvių skaičius – 
iš viso 2011 m. akademiniuose mainuose iš (į) MRU dalyvavo 717 studentų, dėstytojų ir kitų 
darbuotojų, o 2010 m. tokių dalyvių buvo tik 581.

Studijų mainuose studijoms, praktikai, intensyvioms programoms dalyvavo 582 studen
tai: išvyko 400, atvyko 182. 2010 m. išvyko 298, atvyko 157 studentai, taigi 2011 m. studentų 
akademinio judumo apimtys išaugo net 43 procentais.
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Išvykstančių iš Universiteto ir atvykstančių į Universitetą  
studentų statistika kalendoriniais metais

 

Akademiniuose dėstymo, mokymo, intensyvių programų mainuose 2011 m. dalyvavo 
135 dėstytojai: išvyko 93, atvyko 42 dėstytojai. Palyginus su 2010 m., darbuotojų akademinio 
judumo apimtys sumažėjo (išvyko 97, atvyko 58 dėstytojai) visų pirma dėl mažesnio iš užsienio 
atvykusių dėstytojų skaičiaus.

Išvykstančių iš Universiteto ir atvykstančių į Universitetą skaityti  
paskaitų dėstytojų statistika kalendoriniais metais

 

2011 m. pastebimas augantis užsienio šalių piliečių, norinčių siekti bakalauro ar magistro 
laipsnio, susidomėjimas Universitetu. Bakalauro studijose Universitetas jiems siūlo Psichologi
jos, Socialinio darbo studijų programas, dėstomas anglų kalba, bei rusų kalba dėstomą Finansų 
ekonomikos programą. Magistrantūros studijose universitetas siūlo net 18 studijų programų 
užsienio kalbomis. Iš jų 2011 m. didesnio stojančiųjų dėmesio sulaukė Socialinio darbo, Gerovės 
sociologijos bei Elektroninio verslo vadybos programos. 2011 m. užsienio šalių studentai priimti 
studijuoti į 9 šiomis kalbomis vykdomas studijų programas. Iš viso 2011 m. Universitete studi
javo 68 užsienio šalių piliečiai, iš jų 42 studijavo I pakopos studijose, 26 – II pakopos studijose.

Užsieniečių studentų skaičius laipsnį suteikiančiose Universiteto  
programose anglų arba rusų kalbomis

 

Siekdamas pritraukti studijuoti užsienio studentų pagal mainų programas bei nuolati
nėms studijoms, Universitetas 2011 m. užtikrino plačią studijų dalykų, dėstomų užsienio kal
bomis, pasiūlą: užsienio studentams buvo siūloma rinktis iš 210 studijų dalykų. 

Universiteto siūlomos Studijų programos anglų arba rusų kalbomis 2011 m.

Studijų pakopa Studijų programos pavadinimas Dėstymo kalba
I Socialinis darbas anglų
 Psichologija anglų
 Finansų ekonomika rusų
II Verslo psichologija anglų
 Socialinis darbas* anglų

 Gerovės sociologija* anglų
 Lyginamoji socialinė politika ir gerovė anglų
 Socialinė gerontologija* anglų
 Tarptautinė teisė anglų
 Tarptautinė žmogaus teisių apsauga anglų
 Europos Sąjungos teisė* anglų
 Europos verslo teisė* anglų
 Naujų technologijų teisė (New Technologies Law)* anglų
 Elektroninio verso vadyba anglų
 Europos Sąjungos politika ir administravimas* anglų
 Europos kaimynystės politika* anglų
 Viešasis administravimas anglų
 Viešojo sektoriaus ekonomika anglų arba rusų
 Finansų rinkos anglų arba rusų
 Tarptautinė prekyba rusų

* Programa siūloma, bet 2011 m. užsienio šalių piliečiai nestudijavo.

Rengdamas jungtines studijų programas ir įgyvendindamas tarptautinius edukacinius 
projektus, 2011 m. Universitetas pateikė 19 paraiškų ES Mokymosi visą gyvenimą, Erasmus 
Mundus, NordPlus ir kitoms tarptautinėms programoms. Iš jų 10 paraiškų buvo sėkmingos. Tarp 
svarbiausių naujų tarptautinių edukacinių projektų, kuriuose MRU dalyvavo 2011 m., paminė
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tini aštuoni Erasmus intensyvių programų projektai, Erasmus Mundus jungtinės doktorantū
ros vykdymo projektas bei laimėtas koordinuojamas Erasmus Mundus partnerysčių projektas 
„EMPAIM Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai“.

ELEKTRONINĖS IR ATVIROSIOS NUOTOLINĖS STUDIJOS
Vienas iš strateginių Universiteto studijų plėtros aspektų yra elektroninių studijų plėtra. 

Taikant modernias technologijas siekiama visas Universiteto studijų programas padaryti priei
namas 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 žinių perdavimo sąnaudas, panaudoti virtualaus 
modeliavimo, simuliavimo, elektroninio egzaminavimo ir kitas šiuolaikines studijų priemones. 
Universitetas taiko įvairias nuotolinio mokymo formas: pagal poreikį derina sinchroninį nuotoli
nį mokymą (akivaizdinės paskaitos ir jų transliacijos internetu) su asinchroniniu (mokomoji me
džiaga ir užduotys pasiekiamos prisijungiant prie Elektroninių studijų grupės tarnybinių stočių), 
plėtoja virtualaus mokymosi aplinką, toliau tobulina elektroninio mokymosi sąlygas.

Atvirosioms nuotolinėms studijoms pritaikyta mokomoji medžiaga yra prieinama vi
siems studentams Moodle elektroninių studijų aplinkoje. Ši aplinka Universitete yra labai po
puliari: prie jos jungiasi iki 3 000 registruotų sistemos lankytojų per dieną. 2011 m. vasarą buvo 
patobulinta sąsajų sistema tarp elektroninių studijų aplinkos ir Universiteto informacinės sis
temos „Studijos“ studijų tvarkaraščio modulio. Ši sistema maksimaliai supaprastina studentų 
prieigą prie dalykų medžiagos, esančios elektroninių studijų aplinkoje.

2011 m. vasarą e. studijų platforma Moodle buvo atnaujinta. Naujoje versijoje įdiegta elek
troninės patikros sistema leidžia užtikrinti skaidrų studijų procesą ir sąžiningą konkurenciją.

2011 m. pavasario semestre buvo filmuojami ir studentams Moodle aplinkoje pateikiami 
alternatyviai ir laisvai pasirenkamų dalykų pristatymai. Tai padėjo studentams lengviau pasi
rinkti norimus dalykus. 

Moodle aplinka Universitete naudojama ne tik tradicinių studijų procese ar atvirosioms 
nuotolinėms studijoms, bet ir būsimiems studentams – Jaunojo teisininko akademijos daly
viams e. aplinkoje pateikiama mokomoji medžiaga ir savitikros testai.

Universitete vis dažniau taikomos elektroninio egzaminavimo priemonės. 2010 m. Univer
sitete pradėjo veikti pirmoji 35 vietų elektroninio egzaminavimo auditorija. Nuo 2011 m. rugsė
jo mėn. veikia antra, didesnė elektroninio egzaminavimo auditorija, kuri prieinama studentams 
ir klausytojams, turintiems specialių poreikių. Šioje auditorijoje dėstytojai rengia tarpinius atsis
kaitymus ir egzaminus, kurių metu studentams pateikiami į Moodle aplinką sukelti testai. Elek
troninio egzaminavimo priemonės taikomos 197 dalykuose. 2011 m. rudens semestre studentai 
Moodle aplinkoje buvo egzaminuojami ir Marijampolėje esančioje auditorijoje.

Dėl visuomenėje vykstančių pokyčių (mažėjančio jaunų studentų skaičiaus, didelės 
emig racijos ir kt.) auga lankstesnių studijų formų, kurios užtikrintų galimybę mokytis visą gy
venimą, kuo mažiau atsitraukiant iš darbo ir gyvenamosios vietos, poreikis. MRU siūlo atvirą
sias nuotolines studijas, kurių metu ne tik įgyjama žinių, bet ir ugdomos naujos kompetencijos.

2011/2012 s. m. studijų programų pritaikymas atvirosioms nuotolinėms studijoms:

Studijų programa

Programoje esančių 
dalykų skaičius*

Nuotolinėms  
studijoms parengti  
privalomi dalykai*

Programos  
pritaikymas nuotoli-

nėms studijoms
2010–2011 

s. m.
2011–2012 

s. m.
2010–2011 

s. m.
2011–2012 

s. m.
2010–2011 

s. m.
2011–2012 

s. m.
TEISĖS FAKULTETAS

Bakalauro studijų programos
Teisė 44 40 40 38 90,90 % 95 %
Teisė ir valdymas 43 39 43 38 100 % 97 %

Magistrantūros studijų programos
Teisė (papildomos studijos)  10  10  100 %

SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETAS
Bakalauro studijų programos

Socialinis darbas 51 40 25 19 49 % 47 %
Socialinis darbas (gretuti
nės studijos)  11  6  55 %

Teisės ir penitencinė veikla 44 39 33 31 75 % 80 %
Magistrantūros studijų programos

Socialinis darbas  17  5  29 %
EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS

Finansų ekonomika 36 29 6 6 16,60 % 21 %
Teisė ir muitinės veikla 40 39 31 33 77,50 % 85 %

SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETAS
Verslo informatika 39 30 4 3 10,30 % 10 %

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Bakalauro studijų programos

Viešasis administravimas 37 35 15 17 40,50 %

20110901 
49 %

20111230 
66 %

Magistrantūros studijų programos
Viešasis administravimas 13 14 7 10 53 % 71 %
Viešasis administravimas 
(papildomos studijos)  10  5  50 %

Savivaldos institucijų 
administravimas 13 15 4 7 30,80 % 47 %

Sveikatos apsaugos įstaigų 
administravimas 12 14 4 6 33 % 43 %

Darnaus vystymosi vadyba 
ir administravimas 11 16 4 3 36 % 18 %

* Skaičiuojant tik vieną iš galimų alternatyvų (kai studijų plane nurodytos kelios alternatyvos), neskaičiuo
jant laisvai pasirenkamų dalykų, kursinių darbų, praktikų, baigiamųjų darbų ir baigiamųjų egzaminų.

Į šią lentelę neįtrauktos naujai parengtos studijų programos ir programos, kurios dėl 
savo specifikos negali būti dėstomos nuotoliniu būdu (psichologija, teisė ir policijos veikla, 
teisė ir valstybės sienos apsauga).
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2011 m. atvirąsias nuotolines studijas Universitete pasirinko 167 klausytojai. Nemaža dalis 
klausytojų gyvena ne Lietuvoje: 2011 m. pavasario semestro 16 procentų klausytojų gyveno ne 
Lietuvoje, rudens semestre – 27 procentai. Nuotoliniu būdu studijavo klausytojai iš Airijos, Didžio
sios Britanijos, Portugalijos, Danijos, Norvegijos, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kipro.

Klausytojų, gyvenančių ne Lietuvoje, skaičiaus pokyčiai

 

Atvirosioms nuotolinėms studijoms Universitete skirta:

1. Trys tarnybinės stotys, leidžiančios kaupti ir teikti nuotolinių studijų dalykus.

2.  Vaizdo srautų archyvavimo ir transliavimo tarnybinė stotis, skirta paskaitų ir konferencijų 
medžiagai archyvuoti ir transliuoti.

3. Elektroninė klausytojų registravimo sistema.

4.  Kilnojamoji vaizdo konferencijų įranga, kuri Universitete gali būti naudojama rengiant 
judžiąją konferencijų organizavimo studiją.

5.  Vaizdo transliavimo ir įrašymo specializuotos tarnybinės stotys, leidžiančios vienu 
metu įrašyti ir transliuoti iki 10 skirtingų vaizdo renginių (paskaitų ar konferencijų).

6.  Vaizdo konferencijų mažosios studijos. Studiją naudojama konferencijoms, doktoran
tūros posėdžiams, seminarams. Čia galima skaityti paskaitas nutolusiose auditorijose 
esantiems studentams, transliuoti paskaitas internetu, archyvuoti paskaitų transliacijas.

2010 m. ši įranga papildyta daugiašalių konferencijų įrenginiu, kuris leidžia vienu metu 
sujungti 12 nutolusių dalyvių. 2011 m. rudens semestre daugiašalė vaizdo konferencijos įran
ga pradėta naudoti tradicinių studijų procese paskaitoms ir konsultacijoms nutolusioje audi
torijoje, esančioje Klaipėdoje.

UNIVERSITETO ABSOLVENTAI
2011 metais Mykolo Romerio universiteto absolventų skaičius sumažėjo ir tapo panašus 

kaip ir 2009 m. 2011 m. Universiteto I pakopos studijas baigė 1357 absolventai, II pakopos stu
dijas baigė 2070 absolventų. Daugiausia absolventų bakalauro laipsnį įgijo Teisės fakultete, o 
magistro laipsnį – Politikos ir vadybos fakultete.

Mykolo Romerio universiteto absolventų skaičius 2008–2011 m.

 

Mykolo Romerio universiteto I pakopos 2011 m. absolventų skaičius  
pagal fakultetus ir studijų programas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Finansų ekonomika 143

Teisė ir muitinės veikla 63

Iš viso EFVF 206

Politikos ir vadybos fakultetas

Viešasis administravimas 193

Iš viso PVF 193

Socialinės informatikos fakultetas

Verslo informatika 0

Iš viso SIF 0

Socialinės politikos fakultetas

Psichologija 56

Socialinis darbas 74

Teisė ir penitencinė veikla 29

Iš viso SPF 159
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Teisės fakultetas

Teisė 278

Teisė ir valdymas 352

Iš viso TF 630

Viešojo saugumo fakultetas

Teisė ir policijos veikla 104

Teisė ir valstybės sienos apsauga 33

Policijos veikla (ne universitetinės studijos) 32

Iš viso VSF 169

Iš viso Universitete 1357

Mykolo Romerio universiteto II pakopos 2011 m. absolventų skaičius  
pagal fakultetus ir studijų programas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

Finansų rinkos 126

Mokesčių administravimas 4

Muitinių administravimas 2

Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla 20

Viešojo sektoriaus ekonomika 74

Tarptautinė prekyba 5

Iš viso EFVF 231

Politikos ir vadybos fakultetas

Viešasis administravimas 328

Sveikatos politika ir valdymas 3

Strateginis organizacijų valdymas 70

Veiklos auditas 70

Viešoji politika 15

Lyderystė ir pokyčių valdymas 4

Europos Sąjungos politika ir administravimas 80

Savivaldos institucijų administravimas 73

Programų ir projektų valdymas 8

Aplinkos apsaugos politika ir administravimas 128

Mokslo vadyba (Strateginis inovacijų valdymas) 9

Darnaus vystymosi vadyba ir administravimas 50

Europos kaimynystės politika 6

Iš viso PVF 844

Socialinės informatikos fakultetas

Elektroninio verslo vadyba 26

Elektroninės valdžios administravimas 11

Informatikos teisė 7

Iš viso SIF 44

Socialinės politikos fakultetas

Gerovės sociologija 9

Lyginamoji socialinė politika ir gerovė 5

Socialinis darbas 57

Socialinė psichologija 8

Teisės edukologija 39

Teisė ir penitencinė veikla 2

Atkuriamasis teisingumas ir tarpininkavimas 6

Teisės psichologija 9

Verslo psichologija 12

Verslumo edukologija 1

Vaiko teisių apsauga 20

Iš viso SPF 168

Teisės fakultetas

Teisė (civilinė teisė) 104

Teisė (baudžiamoji teisė ir kriminologija) 59

Teisė (tarptautinė teisė) 26

Teisė ir valdymas 228

Tarptautinė jūrų teisė 9

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga 5

Verslo teisė 89

Transporto teisė 12

Intelektinės nuosavybės teisė 14

Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos 19

Tarptautinė teisė (anglų k.) 13

Administracinė teisė 29

Bioteisė 31

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė 49

Europos Sąjungos teisė 21

Finansų teisė 25

Europos verslo teisės (anglų k.) 9

Iš viso TF 742

Viešojo saugumo fakultetas

Teisė ir policijos veikla 29

Teisė ir valstybės sienos apsauga 5

Ekspertiniai tyrimai 7

Iš viso VSF 41

Iš viso Universitete 2070

Lentelės tęsinys Lentelės tęsinys
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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 organizacijoms, pa
vieniams asmenims, užsiregistravusiems į Universiteto skelbiamus kursus arba pageidaujan
tiems studijuoti atskirus Universitete vykdomų studijų programų dalykus.

Universitetas yra įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą 
Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos. 2011 m. Universitetas pa
rengė 12 programų, skirtų valstybės tarnautojams mokyti (Teisės fakultetas – 10, Viešojo sau
gumo fakultetas – 1, Socialinės politikos fakultetas – 1), ir papildė Valstybės tarnybos departa
mento tinklalapyje skelbiamą mokomųjų programų sąrašą, kuriame šiuo metu yra 44 Mykolo 
Romerio universiteto siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos.

2011 m. pabaigoje Universiteto internetinėje svetainėje sukurtas „Mokymosi visą gyvenimą“ 
tinklalapis, kuriame skelbiama informacija apie dalinių studijų (galimybę studijuoti atskirus studijų 
dalykus ir „susirinkti“ savo studijų programą), tęstinių studijų (perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobu
linimo, papildomų kompetencijų pripažinimo) bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
pripažinimo galimybes Universitete. Informacija plačiajai visuomenei apie siūlomas kvalifikacijos 
tobulinimo paslaugas paskelbta ir visų Universiteto fakultetų ir institutų tinklalapiuose.

Remiantis 2010 m. Universiteto ir Lietuvos darbo biržos sutartimi dėl neformaliojo pro
fesinio bedarbių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, mokymo, 2011 m. pradžioje pasirašyta 19 pro
fesinio mokymo sutarčių su 8 Lietuvos miestų teritorinėmis darbo biržomis (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės ir Plungės). Ieškantiems darbo asmenims 
buvo pasiūlytos programos socialinio darbo, užsienio kalbų, dokumentų kalbos, raštvedybos, 
verslo ir informacinių komunikacinių technologijų mokymo srityse. 2011 m. pradžioje norą 
tobulintis pagal šias programas pareiškė per 80 bedarbių iš įvairių Lietuvos regionų. 

2011 m. Viešojo saugumo fakultete buvo įvykdyti didelės apimties kvalifikacijos tobulini
mo projektai pagal programas „Dokumentų tikrinimas ir tyrimas“, „Šengeno teisyno reikalavimų 
taikymas“, „Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supaprastinto tranzito dokumentų 
sistema“. Šios programos finansuotos Išorės sienų fondo 2009 m. ir 2010 m. programų lėšomis. 
Taip pat vyko mokymai Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie LR VRM tema „Finansinių nu
sikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ ir „Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos statutinių valstybės tarnautojų mokymai pinigų plovimo prevencijos srityje“.

Socialinės politikos fakultetas pagal Ugdymo plėtotės centro užsakymus sukūrė pe
dagogų perkvalifikavimo modelį, parengė andragogikos krypties mokomąsias programas ir 
suorganizavo mokymus, skaitė paskaitas bedarbiams ir suteikė socialinio darbo pagrindus, 
atskiriems klausytojams iš visos Lietuvos organizavo tęstines studijas socialinio darbuotojo 
kvalifikacijai įgyti, mokymus pagal sutartis su Kalėjimų departamentu dėl nuteistųjų mokymo.

Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų ir Kalbos kultūros katedros specialistai 
vedė seminarus bedarbiams, kurie buvo siunčiami iš įvairių Lietuvos regionų teritorinių dar
bo biržų. Užsienio kalbų katedra skaitė paskaitas Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos dėsty
tojams. Kalbos kultūros temomis buvo dėstomi seminarai ir pagal VšĮ Šiaulių regiono plėtros 
agentūros užsakymą. Filosofijos katedros specialistai kartu su Politikos ir vadybos fakultetu 
skaitė paskaitas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro darbuotojams.

Kvalifikacijos tobulinimo renginius, seminarus, konferencijas visuomenei įvairiomis te
momis vykdė ir kiti Universiteto fakultetai. 
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Mykolo Romerio universitetas, siekdamas ugdyti kūrybai ir inovacijoms palankią kultūrą, 

skatinti jaunąją akademinę kartą domėtis tyrinėjimų pasauliu, skleisti mokslinių išradimų 

svarbą kasdieniniam žmogaus gyvenimui, visuomenės raidai ir valstybės konkurencingu-

mui, plėtoja socialinių, humanitarinių, fizinių ir biomedicinos mokslų fundamentinius ir tai-

komuosius tarpdisciplininius mokslo tyrimus. Universiteto mokslininkai dalyvauja tarptau-

tinėse ir nacionalinėse mokslinių tyrimų programose ir projektuose, viešai pristato mokslinių 

tyrimų rezultatus mokslo bendruomenei bei plačiajai visuomenei. 2011 m. išspausdinta 

daugiau kaip 1 000 mokslo publikacijų, didžioji jų dalis parengta užsienio kalba ir publikuo-

ta tarptautiniu mastu pripažintuose mokslo leidiniuose, surengta beveik 60 tarptautinių ir 

nacionalinių mokslo renginių, didelis dėmesys skiriamas elektroninės leidybos plėtrai. 

Kiekvienos šiuolaikinės valstybės siekis – sukurti gyventojams maksimalias sąlygas kurti 
savo ir visuomenės gerovę, siekti pažangos, puoselėti bendražmogiškąsias vertybes ir prisitai
kyti prie kintančių šių dienų pasaulio sąlygų. Universitetas yra svarbi institucija valstybei ir kiek
vienam žmogui, nes čia generuojamos, brandinamos ir skleidžiamos naujos žinios, ugdomos 
laisvai, drąsiai, kritiškai ir kūrybingai mąstančios asmenybės, skatinamas bendradarbiavimas 
ir partnerystė. OECD atlikto tyrimo „Mokslo, technologijų ir pramonės vertinimas 2011: inova
cijos ir augimas žinių ekonomikoje“ duomenimis, universitetuose atliekamų mokslinių tyrimų 
skaičius auga visame pasaulyje. Vis dėlto, vertinant mokslinės veiklos poveikį pagal publikacijų 
citavimo skaičių, nustatyta, kad universitetai, kuriuose atliekami reikšmingiausi moksliniai tyri
mai, yra susitelkę atskirose valstybėse. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad pagal visas mokslo sritis 
80 procentų iš 50 reikšmingiausius mokslinius tyrimus atliekančių pasaulio universitetų yra 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 20 procentų – Europoje. Vertinant universitetus pagal mokslo 
sritis nustatyta, kad universitetai, kuriuose atliekami reikšmingiausi socialinių mokslų tyrimai, 
yra Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Švedijoje, Olandijoje, JAV, Kanadoje ir Kinijoje.
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Reikšmingiausius mokslinius tyrimus atliekančių universitetų pasiskirstymas  
pagal valstybes (procentais)

Šaltinis: OECD (2011), http://www.oecd.org/dataoecd/63/32/48712591.pdf

Socialinių mokslų reikšmingiausius mokslinius tyrimus atliekančių universitetų 
pasiskirstymas pagal valstybes (procentais)

Šaltinis: OECD (2011), http://www.oecd.org/dataoecd/63/32/48712591.pdf

Siekiant suprasti žinių visuomenės plėtrą, tendencijas, būtina įvertinti socialinių ir hu
manitarinių mokslų struktūrą bei išteklius. Europos Komisijos atliekamo tyrimo „Socialinių ir 
humanitarinių mokslų Europoje tendencijų stebėsena“ (angl. Monitoring European Trends in 
Social Sciences and Humanities, METRIS) duomenimis, atskirose Europos valstybėse socialiniuo
se ir humanitariniuose moksluose dirbančių mokslininkų ir tyrėjų skaičius svyruoja nuo 15,8 
iki 54,7 procento, o Lietuvoje šis skaičius siekia 39,4 procento bendro mokslininkų ir tyrėjų 
skaičiaus. 

Socialiniuose moksluose dirbančių mokslininkų dalis nuo bendro šalies  
mokslininkų skaičiaus (procentais)

Vertinant Lietuvos investicijų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai dinamiką pa
gal mokslo kryptis matyti, kad tradiciškai daugiausia investuojama į technologinius ir fizinius 
mokslus, tačiau, nors ir nedaug, pastaraisiais metais didėja investicijos į socialinius bei huma
nitarinius mokslus. 
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Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pagal mokslo sritis Lietuvoje  
2008–2010 m. (procentais, be verslo sektoriaus)

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Lietuvos Statistikos departamentas, 2011.

Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetų vaidmenį sprendžiant visuomenei ak
tualius uždavinius didina Europos bei pasaulio mokslo erdvėje vykstantys procesai ir iniciaty
vos. Pavyzdžiui, būsimojoje bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 
2020“1 numatoma išteklius skirti trims prioritetams: pažangiam mokslui, pramonės pirmavi
mui ir visuomenės iššūkiams. Be abejonės, kad tokius visuomenės uždavinius, kaip sveikata, 
demografiniai pokyčiai ir gerovė, migracija ir integracija, gyvenimo kokybė, naujos demokra
tijos ir socialinio, pilietinio aktyvumo formos, integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuo
menė, ekonomikos augimas, užimtumas ir konkurencingumas žinių visuomenėje, tvari plėtra, 
kova su klimato kaita ir kitais aplinkosaugos iššūkiais gali veiksmingai padėti spręsti socialiniai 
ir humanitariniai mokslai.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, siekdami pateikti moksliniais tyrimais pagrįs
tus visuomenės uždavinių sprendinius, skatinti Lietuvos ūkio plėtrą ir poveikį tarptautinėms 
politinėms, ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms sistemoms, 2011 m. mokslinę veik lą 
vykdė pagal 2010–2014 m. tarpdisciplininę prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį „Socialinės 
inovacijos globaliai plėtrai“ ir penkias mokslo programas:

1.  Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės;

2.  Socialinės technologijos;

3.  Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis;

4.  Užimtumo galimybių didinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas;

5.  Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje.

1 Horizontas 2020, http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home.

Mokslo 
programa

Mokslo progra-
mos komiteto 
pirmininkas

Mokslo programos temos Temos vadovas(-ai)

1. Teisingumas, 
saugumas ir 
žmogaus teisės

Prof. dr. 
V. E. Kurapka

1.1. Teisingumo įgyvendinimo teisi
niai, socialiniai, ekonominiai, politiniai 
ir kultūriniai veiksniai

Prof. dr. J. Žilinskas 
Prof. dr. A. Dambrauskaitė 
Doc. dr. A. G. Raišienė

1.2. Šiuolaikiniai žmogaus teisių ap
saugos mechanizmai: nacionaliniai ir 
tarptautiniai aspektai

Prof. dr. J. Morkūnienė
Prof. dr. E. Bilevičiūtė 
Doc. dr. A. Kiškis

1.3. Saugumo užtikrinimas globaliza
cijos procese

Prof. dr. V. E. Kurapka 
Prof. habil. dr. V. Justickis
Doc. dr. B. Pitrėnaitė

2. Socialinės 
technologijos 

Prof. dr. 
A. Skaržauskienė

2.1. Socialinės technologijos versle Doc. dr. S. Norvaišas
2.2. Socialinės technologijos viešaja
me sektoriuje Prof. dr. A. Augustinaitis

2.3. Socialinių technologijų teisinė 
aplinka Doc. dr. L. Novikovienė

2.4. Socialinių ir technologinių sistemų 
modeliavimas ir kūrimas Prof. dr. D. Dzemydienė

2.5. Socialinės technologijos mokymo 
ir mokymosi procese Doc. dr. V. Vaičiūnienė

3. Šalies darni 
plėtra globali
zacijos sąlygo
mis

Prof. dr. 
E. Kazlauskienė

3.1. Tvarios ekonominės plėtros ir 
finansų sistemos transformacijos glo
balizacijos sąlygomis

Doc. dr. A. Dobravolskas

3.2. Inovacijų sistemos ir žinių po
tencialo didinimas darniai regioninei 
plėtrai

Prof. dr. I. Mačerinskienė

3.3. Darni verslo plėtra bei teisinio jo 
reglamentavimo tobulinimas Prof. dr. E. Kazlauskienė

3.4. Aplinkosaugos problemų spren
dimai ir alternatyvios energetikos 
vystymo galimybės

Prof. dr. I. Lazdinis

3.5. Viešojo administravimo sistemų ir 
partnerystės tinkluose modeliavimas Doc. dr. V. Smalskys

4. Užimtumo 
galimybių didi
nimas ir gyve
nimo kokybės 
gerinimas

Prof. habil. dr. 
O. G. Rakauskie
nė

4.1. Teoriniai metodologiniai gyveni
mo kokybės tyrimai Prof. dr. O. G. Rakauskienė

4.2. Ekonominiai, socialiniai ir politi
niai gyvenimo kokybės ir užimtumo 
didinimo veiksniai

Prof. dr. I. Mačernytė  
Panomariovienė

4.3. Lietuvos gyventojų gyvenimo 
kokybės analizė globalizacijos ir ES 
narystės kontekste

Prof. habil. dr. 
O. G. Rakauskienė

4.4. Gyvenimo kokybės gerinimo ir 
užimtumo didinimo strateginės gairės

Doc. dr. 
J. Šliogerienė

5. Vertybių 
tęstinumas ir 
kaita globalioje 
visuomenėje 

Doc. dr. 
P. Aleksandravi
čius

5.1. Vertybinių sistemų pagrindimas 
globalioje visuomenėje Prof. dr. V. Valatka

5.2. Vertybinių sistemų taikomieji 
aspektai: vertybių tęstinumas ir kaita 
įvairiuose globalios visuomenės pro
cesuose

Prof. dr. V. Šlapkauskas

5.3. Vertybinė sistema Europos 
visuomenėje ir europinės tapatybės 
dinamika

Doc. dr. D. Gudelis
Doc. dr. P. Aleksandravi
čius
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2011 m. įvertinus įvairių pasaulio universitetų patirtį Universitete įdiegtas inovatyvus 
mokslo vadybos modelis, palaipsniui pereinama nuo individualių atskirose katedrose moks
lininkų vykdomų vienos disciplinos mokslinių tyrimų prie tarpdisciplininių, kuriuos vykdo 
įvairioms mokslo sritims ir kryptims atstovaujančios tarpfakultetinės mokslininkų grupės. 
Mokslininkų grupių veiklą koordinuoja ir prižiūri skirtingiems fakultetams atstovaujantys 
mokslininkus telkiantys mokslo programų komitetai. 

Siekiant padėti mokslininkams bendradarbiauti tarpusavyje, rengti bendrus projektus, 
publikacijas, organizuoti mokslo renginius, tikslingiau įsitraukti į tarptautines ir nacionali
nes mokslo iniciatyvas, 2011 m. pradėtas kurti Mokslininkų portalas. Be mokslo programose 
dalyvaujančių mokslininkų duomenų, šį portalą taip pat sudaro mokslo krūvio įvykdymo ir 
kintamosios darbo užmokesčio dalies už mokslo publikacijas apskaičiavimo moduliai. Moksli
ninkų portalo duomenys leis užtikrinti nuolatinę mokslinės veiklos stebėseną, bus naudojami 
dėstytojų atitikties kvalifikaciniams reikalavimams įvertinimui, kintamosios darbo užmokesčio 
dalies už mokslo publikacijas apskaičiavimui. Tikimasi, kad šis portalas bus naudingas ne tik 
mokslininkams ar jų grupėms, bet ir padės užtikrinti skaidrų, tikslingą ir strategiškai apgalvotą 
Universiteto investavimą į mokslinius tyrimus.

2011 m. Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo nacionalinėse („Socialiniai iššū
kiai nacionaliniam saugumui“, „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“) ir tarptautinėse (7BP, 
COST) mokslinių tyrimų programose, mokslininkų iniciatyva parengtuose ir kituose mokslo 
projektuose. Iš viso pateikta daugiau kaip 100 projektinių paraiškų dėl įvairių mokslo veiklų, 
beveik 40 iš jų buvo skirtas finansavimas. 

MRU mokslo programų ir 2011 m. vykdytų tarptautinių ir  
nacionalinių mokslo projektų tematika

Eil. 
nr. Mokslo programa Tarptautiniai ir nacionaliniai mokslo projektai

1.
Teisingumas, sau
gumas ir žmogaus 
teisės

  Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija 
ir jos realizavimas teisinės sistemos reformos kontekste (projekto 
vadovas prof. dr. V. E. Kurapka)

  Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste (projekto 
vadovė prof. dr. A. Dambrauskaitė)

  Atlikėjų (aktorių, muzikantų, dainininkų, šokėjų ir kt.) kūrybinės veik
los rezultatų naudojimo teisės (projekto vadovė prof. dr. J. Usonienė)

  Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos darbuose (projekto 
vadovas prof. habil. dr. M. Maksimaitis)

  Religijos išraiškos laisvės ribojimai demokratinėje visuomenėje (pro
jekto vadovė doc. dr. D. VitkauskaitėMeurice) 

  „Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei 
latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime (projekto vadovas  
doc. dr. A. Kiškis)

2. Socialinės techno
logijos

  Europos vaikai internete (projekto vadovas doc. dr. A. Laurinavičius) 
  Elektroninės patyčios: naujųjų technologijų negatyvaus naudojimo 

įveika ir pozityvaus naudojimo stiprinimas savitarpio santykiuose 
edukacinėje aplinkoje (projekto vadovė prof. dr. R. Žukauskienė)

  Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, e. verslo ir teisi
nio reguliavimo aspektai (projekto vadovas doc. dr. D. Štitilis)

3.

Darni šalies socialinė 
ekonominė plėtra 
globalizacijos sąly
gomis

  Saugomų ekosistemų vertinimas socialiniuekologiniu aspektu 
(projekto vadovas prof. dr. I. Lazdinis)

  Viešosios politikos dalyvių interesų raiškos formos: socialinių tinklų 
analizė (projekto vadovė prof. dr. B. Mikulskienė)

  Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė 
perspektyva (projekto vadovė prof. dr. V. Kanopienė)

  Europos rytinių sienų nustatymas: Europos Rytų periferijos sociali
nės, moralinės ir materialinės relokacijos (projekto vadovas  
doc. dr. V. Sotirovič)

4.

Gyvenimo kokybės 
gerinimas ir užim
tumo galimybių 
didinimas 

  LLL2010 – Mokymosi visą gyvenimą visuomenės kūrimas Europoje: 
švietimo sistemos indėlis (projekto vadovė prof. dr. L. Dromantienė)

  Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo patirtis: socioedukacinis 
aspektas (projekto vadovė prof. dr. V. Indrašienė)

  Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas (projekto 
vadovė prof. dr. L. Dromantienė)

  Senėjimo tyrimų žemėlapis (projekto vadovė prof. dr. S. Mikulio
nienė)

  Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kur
ti: Europos Sąjungos šalių narių geroji praktika (projekto vadovas 
doc. dr. D. Gudelis)

  Saugios savivaldybės koncepcija (projekto vadovė doc. dr. B. Pitrė
naitė)

5.
Vertybių tęstinumas 
ir kaita globalioje 
visuomenėje

  Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovaci
jos (projekto vadovas prof. habil. dr. B. J. Kuzmickas)

  Besikeičiančios auditorijos, besikeičiančios visuomenės (projekto 
vadovas prof. dr. G. Aleknonis)

Universiteto mokslininkai, vykdydami mokslinius tyrimus, aktyviai bendradarbiavo 
su partneriais iš užsienio universitetų. 2011 m. Mykolo Romerio universitetas pirmininkavo 
tarptautiniam „Dorich House“ universitetų tinklui, kuriame kartu su septyniais Europos uni
versitetais iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Turkijos ir Švedijos mūsų 
mokslininkai sėkmingai dalyvavo tarptautinių mokslininkų grupių „Teisingumas, saugumas ir 
žmogaus teisės“, „Senėjanti visuomenė“, „Migracija ir tarpkultūriškumas“, „Tvari plėtra“, „Darbas, 
gyvenimas ir žmogiškieji ištekliai“, „Naujoji medija ir komunikacija“, „Miesto studijos“ veikloje 
ir rengė paraiškas tarptautinėms mokslo programoms, publikavo bendrus mokslo leidinius, 
dalyvavo mokslo renginiuose.  

2011 m. Mykolo Romerio universitete inicijuotas ir pradėtas vykdyti perkeliamųjų ge
bėjimų paskaitųseminarų ciklas „Novatoriškas mokslininkas“, kviečiant dėstyti tarptautinėje 
mokslo bendruomenėje pripažintus dėstytojus, finansuojamas iš Lietuvos mokslo tarybos 
skirtų lėšų. Pirmasis renginys vyko 2011 m. gruodžio 5–9 d., paskaitas ir seminarus tema „Ko
munikacija. Bendradarbiavimas. Kūrybingumas“ vedė ekspertas iš Jungtinės Karalystės dr. Da
vid FilipovičCarter. 

Mokslo darbų publikavimas ir sklaida tarptautinėje mokslo bendruomenėje yra pagrin
dinis mokslinės veiklos vertinimo rodiklis. 2011 m. Mykolo Romerio universiteto mokslininkai 
publikavo 22 monografijas ir mokslo studijas, 17 vadovėlių, 49 straipsnius, įtrauktus į Thom-
son Reuters (ISI) duomenų bazę, 301 straipsnį leidiniuose, įtrauktuose į tarptautinės mokslo 
bendruomenės pripažįstamas duomenų bazes. Vertinant pastarųjų metų bendrą mokslinę 
produkciją, pastebimas tolygus kokybinis ir kiekybinis augimas, kasmet daugėja publikacijų 
užsienio kalba. 

Lentelės tęsinys
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Mokslo publikacijos 2005–2011 m.

Metai
Monografi-
jos ir moks-
lo studijos

Vadovė-
liai

Straipsniai recen-
zuojamuose leidi-

niuose, įtrauktuose 
į Thomson Reuters 

(ISI) duomenų bazę

Straipsniai recenzuo-
jamuose leidiniuose, 

įtrauktuose į kitas 
pripažįstamas tarptau-
tines duomenų bazes

Kitos 
mokslo 

publika-
cijos

Bendras 
mokslo 
publi-
kacijų 

skaičius

2011 22 17 49 301 762 1 150

2010 25 9 37 305 631 1 007

2009 22 13 30 286 422 773

2008 21 9 18 270 413 731

2007 25 11 17 252 398 703

2006 22 8 9 177 533 749

2005 14 11 6 50 356 437

Publikacijos lietuvių bei užsienio kalbomis 2009–2011 m.

Publikacijų lietuvių ir užsienio kalbomis pasiskirstymas pagal fakultetus 2011 m.

Pastaba:  EFVF – Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, HMI – Humanitarinių mokslų institutas, 
PVF – Politikos ir vadybos fakultetas, SIF – Socialinės informatikos fakultetas, SPF – Socialinės 
politikos fakultetas, TF – Teisės fakultetas, VSF – Viešojo saugumo fakultetas.

Universiteto fakultetų mokslingumas pagal mokslo publikacijas etatų skaičiui 
(apskaičiuota valandomis) 2011 m.

Pastaba:  EFVF – Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, HMI – Humanitarinių mokslų institutas, 
PVF – Politikos ir vadybos fakultetas, SIF – Socialinės informatikos fakultetas, SPF – Socialinės 
politikos fakultetas, TF – Teisės fakultetas, VSF – Viešojo saugumo fakultetas.
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2011 m. siekdamas kuo plačiau, efektyviau ir kuo palankesnėmis sąlygomis pristatyti 
akademines knygas studentams ir plačiajai visuomenei, Mykolo Romerio universitetas kartu 
su Lietuvos mokslo periodikos asociacija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu sukūrė 
elektroninių knygų portalą Baltic-eBooks. 2011 m. portale įdėtos 52 MRU e. knygos. Universi
teto mokslininkai ir studentai šiame portale įdėtas e. knygas gali skaityti nemokamai, o pagei
daujantys įsigyti spausdintą knygą ją gali užsisakyti tiesiog iš namų, naudodami „spausdinimo 
pagal poreikį“ (angl. Print on Demand) technologiją. Jau pirmaisiais metais e. knygos sulaukė 
populiarumo: 2011 m. prie MRU e. knygų su MRU IP buvo prisijungta 18 308 kartus, išoriniai 
vartotojai užsiprenumeravo 105 MRU e. knygas.

Atsižvelgus į pirmaujančių pasaulyje mokslo leidyklų patirtį, siekiant optimizuoti leidy
bos (redagavimo, maketavimo, dizaino), spaudos ir platinimo paslaugų išlaidas, buvo nuspręs
ta šias paslaugas pirkti iš išorinio paslaugų teikėjo viešojo konkurso būdu. 2011 m. gegužės 
mėnesį pasirašytos sutartys su UAB „Baltijos kopija“ dėl redagavimo, maketavimo ir platinimo 
bei UAB „Vitae Litera“ dėl spaudos paslaugų teikimo. 

2011 m. pradėta kurti daugiafunkcė MRU leidinių informacinė sistema, kurioje integruo
tas užsakymų stalas, rankraščių ir maketų archyvas, interaktyvus leidybos planas, leidinių įkai
nojimo modulis, įdiegtos autorių, fakultetų ir leidybos darbuotojų aptarnavimo funkcijos.

Perėjus prie naujojo leidybos modelio 2011 m. išleista daugiau mokslo ir studijų leidinių, 
išsiplėtė platintojų tinklas, parduodama 25 procentais daugiau leidinių. Akivaizdu, kad pasi
rinkta pažangi ir šiuolaikiška leidybos sistema užtikrina maksimalią mokslinės literatūros sklai
dą, patenkina rinkos poreikius, užtikrina efektyvų išteklių panaudojimą.

MRU išleisti leidiniai 2009–2011 m.

Tradiciškai Universitete leidžiami penki recenzuojami periodiniai mokslo žurnalai, įtraukti 
į tarptautinės mokslo bendruomenės pripažintas duomenų bazes: „Jurisprudencija“, „Socialinis 
darbas“, „Viešoji politika ir administravimas“, „Intelektinė ekonomika“, „Socialinių mokslų studi
jos”, o 2011 m. pradėti leisti dar 3 nauji recenzuojami periodiniai mokslo žurnalai „Socialinės 
technologijos“, „Verslo sistemos ir ekonomika“, „Sveikatos politika ir administravimas“. Myko
lo Romerio universiteto mokslo žurnalai „Jurisprudencija“, „Intelektinė ekonomika“ ir „Viešasis 
administravimas“ yra iš dalies finansuojami pagal Lietuvos mokslų akademijos koordinuojamą 
projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“, kuris vykdomas nuo 2011 m. pagal Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Žinių 

apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės 
moksle skatinimas“. Visi Mykolo Romerio universiteto leidžiami periodiniai mokslo darbų žur
nalai 2011 m. buvo įtraukti į pripažintas tarptautines duomenų bazes Ulrich’s ir C.E.E.O.L (Cent-
ral and Eastern European Open Library), o kartu su Kauno technologijos universitetu leidžiamas 
mokslo darbų žurnalas „Viešoji politika ir administravimas“ įtrauktas į vieną iš didžiausių ir reikš
mingiausių pasaulyje tarptautinę duomenų bazę SCOPUS. Universitetas pritaria mokslinių tyri
mų rezultatų atvirosios prieigos idėjai ir prisideda prie jos realizavimo: visų Universiteto mokslo 
žurnalų elektroninė versija yra prieinama visuomenei Universiteto interneto svetainėje. 

Mokslo žurnalo 
pavadinimas

Redaktorių kolegijos  
pirmininkas

Žurnalas referuojamas tarptautinėse  
duomenų bazėse

Jurisprudencija Prof. habil. dr. M. Maksimaitis EBSCO Publishing, Inc., International Index  
Copernicus, C.E.E.O.L., Ulrich’s

Socialinių mokslų 
studijos Prof. dr. V. Valatka EBSCO Publishing, Inc., International Index  

Copernicus, C.E.E.O.L., Ulrich’s
Viešoji politika ir 
administravimas

Prof. dr. T. Sudnickas
Prof. dr. A. Junevičius

EBSCO Publishing, Inc., International Index  
Copernicus, C.E.E.O.L., Ulrich’s, SCOPUS, PA@BABEL

Socialinis darbas Prof. dr. L. Dromantienė
EBSCO Publishing, Inc., International Index Coper
nicus, C.E.E.O.L., Ulrich’s, Current Abstracts,  
SocINDEX, SocINDEX with Full Text, TOC Premier

Intelektinė 
ekonomika Prof. dr. O. G. Rakauskienė EBSCO Publishing, Inc., International Index  

Copernicus, C.E.E.O.L., Ulrich’s, EconLin
Socialinės 
technologijos Doc. dr. S. Norvaišas EBSCO Publishing, Inc., International Index  

Copernicus, C.E.E.O.L., Ulrich’s
Verslo sistemos ir 
ekonomika Doc. dr. L. Birškytė EBSCO Publishing, Inc., International Index  

Copernicus, C.E.E.O.L., Ulrich’s

Kita svarbi mokslinių rezultatų sklaidos priemonė yra tarptautiniai ir nacionaliniai moks
lo renginiai, suburiantys įvairių mokslo sričių mokslininkus, tarptautinių organizacijų, valdžios 
institucijų, verslo, žiniasklaidos ir kitų visuomenės grupių lyderius. 2011 m. Mykolo Romerio 
universitete buvo surengti 33 tarptautiniai ir 25 nacionaliniai mokslo renginiai. Mokslo rengi
niams pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamas konkursines paramos mokslo rengi
niams paraiškas 2011 m. gauta apie 60 000 litų.

Mokslo renginiai 2009–2011 m.
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Mykolo Romerio universitetas didelį dėmesį skiria naujosios mokslininkų kartos rengi
mui, plėtojamos doktorantūros studijos, padedančios gabiausiam akademiniam jaunimui in
tegruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką. 2011 m. Mykolo Romerio universitetui 
kartu su partneriais buvo suteiktos teisės vykdyti šių mokslo krypčių doktorantūros studijas: 

Mokslo sritis, kryptis Doktorantūros studijos, vykdomos kartu su  
kitomis mokslo ir studijų institucijomis

Socialiniai mokslai

01S Teisė Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

03S Vadyba ir
administravimas

Mykolo Romerio universitetas,Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos 
universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Šiaulių universitetas

04S Ekonomika
Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, ISM Vady
bos ir ekonomikos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, 
Šiaulių universitetas

06S Psichologija Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Cordobos 
universitetas (Ispanija)

07S Edukologija Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos 
universitetas, Vilniaus universitetas, Aveiro universitetas (Portugalija)

Humanitariniai mokslai

04H Filologija Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas

Bendradarbiaujant su užsienio universitetais pagal Erasmus Mundus programą kuriamos 
ir įgyvendinamos dvi jungtinės doktorantūros programos „Tarpdisciplininės šiuolaikinės Rusi
jos ir Kinijos komercinės teisės doktorantūros studijų programos sukūrimas globalioje ekono
mikoje“ (koordinatorius – Laplandijos universitetas (Suomija) ir „Teisė, mokslas ir technologi
jos“ (koordinatorius – Bolonijos universitetas (Italija). Pasirašytos sutartys dėl būsimų jungtinių 
doktorantūros studijų su Pazmany Peter katalikiškuoju universitetu (Vengrija) ir Rygos Stradinš 
universitetu (Latvija). 

Narystė Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijoje 
EDAMBA suteikia Mykolo Romerio universiteto doktorantams galimybę dalyvauti tarptauti
nėse mokslinėse vasaros mokyklose, disertacijų konkursuose, o moksliniams vadovams – kelti 
vadovavimo disertaciniams darbams kokybę. 

2011 m. doktorantūros studijose studijavo 169 doktorantai. Nors pastaraisiais metais 
doktorantų skaičius šiek tiek sumažėjo dėl visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms skirto 
mažesnio valstybės finansuojamų doktorantūros vietų skaičiaus, tikimasi, kad jungtinės su ki
tais Lietuvos ir užsienio universitetais doktorantūros programos ir besiplečiantys ryšiai su tarp
tautinėmis organizacijomis, fondais bei verslo įmonėmis padės pritraukti daugiau akademinio 
jaunimo ir lėšų doktorantūros studijoms.

MRU doktorantų skaičiaus dinamika 2007–2011 m.

Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis 2011 m.

2011 m. priėmime į doktorantūros studijas dalyvavo daugiau kaip 60 pretendentų, pri
imti 33 doktorantai. 61 procentas pretendentų yra Mykolo Romerio universiteto ir 39 procen
tai – kitų universitetų magistrantūros studijų absolventai. 
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Pretendentų skaičiaus kaita 2007–2011 m.

       

2011 m. apgintos 29 disertacijos, tai yra didžiausias apgintų disertacijų skaičius per pas
taruosius penkerius metus. 3 disertacijos parengtos užsienio kalba, 12 disertacijų apginta tarp
tautinėse gynimo tarybose, bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės, Švedijos ir Vengrijos 
mokslininkais, 7 disertacijos apgintos eksternu. 

Apgintų disertacijų skaičiaus kaita 2007–2011 m.

2011 m. 25 doktorantai aktyviai dalyvavo mokslinėse stažuotėse bei moksliniuose mo
kymuose daugelio valstybių – Airijos, Austrijos, Belgijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Kip
ro, Liuksemburgo, Nyderlandų Karalystės, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicari
jos – mokslo ir studijų institucijose. 

Doktorantų dalyvavimo mokslinėse stažuotėse bei moksliniuose  
mokymuose kaita 2007–2011 m.

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.
Teisė 1 10 16 13
Vadyba ir administravimas 3 1 2 10 9
Psichologija 2 1
Iš viso 3 2 12 28 23

2011 m. Mykolo Romerio universitete buvo įsteigta Doktorantų draugija, vienijanti 38 
narius, atstovaujančius įvairioms mokslo kryptims. Doktorantų draugija aktyviai bendradar
biauja su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, organizuoja tikslinius mokslo renginius dok
torantams.

Siekiant populiarinti mokslą tarp studentų, jie kviečiami aktyviai dalyvauti Universitete 
veikiančių mokslinių sekcijų darbe. Kaip ir kasmet, 2011 m. Universitete vyko Studentų moksli
nės draugijos organizuojama Mokslinės minties šventė, išleistas mokslinių straipsnių rinkinys, 
vyko įvairūs seminarai, diskusijos.

2011 m. Mykolo Romerio universiteto mokslininkai ir studentai buvo apdovanoti už 
reikšmingą mokslinę veiklą. Akademikui prof. habil. dr. Antanui Buračui skirta vardinė Lietuvos 
mokslų akademijos Albino Rimkos premija už ekonomikos, statistikos ir bankininkystės ter
minijos sutvarkymą ir svarų indėlį į semantikos mokslą. Dr. Lianos Štarienės monografija „Tei
sė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją“ jaunųjų mokslininkų mokslinių 
darbų konkurse apdovanota Lietuvos mokslų akademijos premija. Giedrei Blažytei, dalyvavu
siai aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse, skirta premija už darbą „Prekybos 
žmonėmis aukų integracija į darbo rinką Europos Sąjungos valstybių kontekste“ (darbo vadovė  
prof. dr. Vida Kanopienė). Simonai Survilaitei skirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų 
konkurso pagyrimo raštas už darbą „Intelektinio kapitalo įtakos įmonės pridėtinės vertės didini
mui vertinimas“ (darbo vadovė prof. dr. Irena Mačerinskienė). Lietuvos mokslo ir technikos aso
ciacijos ir Lietuvos vadybos draugijos organizuoto Lietuvos aukštųjų mokyklų magistro darbų 
vadybos tematika konkurso apdovanojimai buvo skirti Agniui Karčiauskui – laimėta 2 vieta (va
dovas doc. dr. Ignas Dzemyda), Editai Dabašinskienei skirta 3 vieta (vadovė prof. dr. Birutė Mikuls
kienė), Tomui Vedlūgai skirtas atminimo prizas (vadovas prof. dr. Stasys Puškorius). 

2011 m. Mykolo Romerio universitete buvo įsteigtas Akademinės etikos centras, kurio 
misija yra analizuoti įvairius akademinio gyvenimo etinius klausimus, nagrinėti šiuolaikinius 
etikos institucionalizacijos aukštosiose mokyklose procesus ir padėti juos įgyvendinti, kurti ir 
plėtoti Universiteto etikos infrastruktūrą, skatinti Universiteto vertybių puoselėjimą, integruoti 
akademinės etikos principus visuose Universiteto studijų, mokslinės veiklos, valdymo ir admi
nistravimo  procesuose. Tikimasi, kad Akademinės etikos centras padės puoselėti pažangų, so
cialiai atsakingą ir skaidrų Universitetą. 

Akademinės etikos centro tyrėjai įsitraukė į Tarptautinio akademinio integralumo centro 
(angl. International Academic Integrity Center) JAV veiklą. Pagal šios organizacijos rekomenda
cijas ir vidinio etikos audito metodiką 2012 m. MRU Politikos ir vadybos fakultete, bendradar
biaujant su Studentų atstovybe bei dėstytojais, bus atliktas pilotinis institucinis akademinio 
sąžiningumo būklės Universitete tyrimas. 
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Tarptautiškumas yra vienas iš svarbiausių strateginių Universiteto veiklos tikslų. Siek
damas įvertinti pažangą šioje srityje, 2011 m. Universitetas įgyvendino Pasaulio universitetų 
asociacijos (PUA) Tarptautiškumo lygmens vertinimo (Internationalisation Strategy Advisory 
Service – ISAS) projektą. Universitetas vienas iš pirmųjų Europoje nusprendė dalyvauti ISAS 
programoje.

Įgyvendinant projektą analizuota ir vertinta Universiteto tarptautiškumo strategija. Stra
tegiją vertino PUA ekspertai, atstovaujantys Amerikos, Europos bei Azijos universitetams. 

2011 m. lapkričio 23 d. gautos Universiteto tarptautiškumo strategiją vertinusių eksper
tų išvados bei patvirtinimas, kad tarptautiškumo strategija įgyvendinama sėkmingai. 
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2011 m. pasirašytos 7 dvišalio tarptautinio bendradarbiavimo sutartys. Jos suteikė teisi
nį pagrindą kurti naujas jungtines su užsienio valstybių universitetais studijų programas, vyk
dyti jungtinius mokslinius tyrimus bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti globalios studijų 
ir mokslo erdvės kūrimosi procese. Sutartys pasirašytos su:

1. Kanagawos universitetu (Japonija); 
2. Zagrebo universitetu (Kroatijos Respublika); 
3. GangneungWonju nacionaliniu universitetu (Pietų Korėja); 
4. Eurazijos tarptautiniu universitetu (Armėnijos Respublika); 
5. Gardino valstybiniu Jankos Kupalos universitetu (Baltarusijos Respublika); 
6. Baku valstybiniu universitetu (Azerbaidžano Respublika); 
7. Indijos kultūrinių ryšių taryba (Indijos Respublika). 

Užmegztas sėkmingas bendradarbiavimas su Indijos ambasada – pasirašyta sutartis dėl 
Indijos studijų centro (ISC) steigimo. 2011 m. lapkričio mėn. į Universitetą dvejiems metams 
atvyko Kalkutos universiteto profesorius Raj Sekhar Basu. ISC pradėti organizuoti paskaitų cik
lai apie šiuolaikinės Indijos ekonomiką, politiką, istoriją, megzti partnerystės ryšiai su Indijos 
universitetais, įgyvendinti studentų ir dėstytojų mainai ir kultūriniai projektai.

2011 m. aktyviai vykdyta frankofoniška veikla.

Universiteto dėstytojams ir studentams buvo organizuoti nemokami prancūzų kalbos 
kursai, kuriuos vedė iš Prancūzijos atvykę stažuotojai. Šios kalbos mokėsi daugiau kaip 50 Uni
versiteto bendruomenės narių.

Prancūzijos ambasada Lietuvoje Universitetui suteikė 10 tūkstančių eurų paramą fran
kofoniškiems projektams. Naudojantis skirtomis lėšomis buvo įgyvendintas studijų modulis 
„Europos identitetas“, bendradarbiauta su Politikos ir vadybos bei Teisės fakultetais rengiant 
jungtines programas „Europos Sąjungos projektų valdymas“ (su Lilio II universitetu) ir „Europos 
Sąjungos teisė ir valdymas“ (bendradarbiaujant su Bordo IV universitetu).

2011 m. Tarptautinių ryšių skyrius suorganizavo 72 užsienio delegacijų vizitus. Aktyviau
siai bendradarbiauta su Prancūzijos, Indijos, Kinijos, Vokietijos, Austrijos bei Švedijos ambasa
domis. Universitete priimtos šių ir kitų ambasadų atstovų delegacijos, rengti kultūriniai projek
tai, parodos.

2011 m. gautas finansavimas projektui „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrai
nai ir Moldovai“. Mūsų Universitetas yra pirmasis Lietuvoje, gavęs teisę koordinuoti Erasmus 
Mundus partnerystės projektą.

Šį projektą pradėjo įgyvendinti Mykolo Romerio universiteto vadovaujamas partnerių 
konsorciumas, kurį sudaro 21 aukštojo mokslo institucija: 8 Europos Sąjungos universitetai Lin
co Johanneso Keplerio (Austrija), Alikantės (Ispanija), Salento (Italija), Glamorgano (Jungtinė 
Karalystė), Bratislavos Komenskio (Slovakija), Pečo (Vengrija), taip pat Turibos verslo adminis
travimo mokykla (Latvija) ir 13 Baltarusijos, Ukrainos bei Moldovos universitetų. Projekto truk
mė – 4 metai.

Įgyvendinantys projektą Europos Sąjungos bei Baltarusijos, Ukrainos ir Moldovos uni
versitetai bendradarbiauja abipusiuose visų pakopų studentų, akademinio ir administracinio 
personalo mainuose, dalijasi akademine ir tarpkultūrine patirtimi, plečia partnerystės ryšius, 
pradėjo kurti jungtines studijų ir mokslo programas.

2011 m. buvo įformintos 329 užsienio komandiruotės, į jas vyko 386 Universiteto dar
buotojai. 

Darbuotojų, 2011 m. vykusių į komandiruotes, skaičius (pagal fakultetus / padalinius)

Padaliniai / fakultetai Komandiruočių skaičius

Socialinės politikos fakultetas 78

Administracija 66

Politikos ir vadybos fakultetas 58

Teisės fakultetas 48

Socialinės informatikos fakultetas 20

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 21

Humanitarinių mokslų institutas 24

Viešojo saugumo fakultetas 12

Sveikatos ir sporto centras 2

Iš viso 329
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Projektinė veikla

Kaip ir ankstesniais metais, Universitetas aktyviai naudojosi ES struktūrinių ir kitų fon
dų parama, kuri Lietuvai teikiama pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją ir atskiras veiksmų programas, taip pat valstybės biudžeto lėšomis. 2011 m. Universi
teto investicijos į intelektinį kapitalą ir žmogiškuosius išteklius gerokai išaugo remiantis vykdo
mų projektų kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais. Iš viso 2011 m. vykdant ES struktūrinių fondų 
ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus bei tarptautinius mobilumo projektus ir programas 
Universitetas atliko darbų už 5 431 407 litų – tai daugiau nei 14 procentų viršija 2010 m. rodik
lius. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad Lietuvos mokslo taryba dėl Lietuvos mastu netinkamai su
planuoto finansavimo bei atlikto vertinimo nusprendė pirminėje stadijoje laimėtas 5 projektų 
paraiškas (jų suma daugiau kaip 5,5 mln. litų) įvertinti iš naujo – iš jų tik vieno projekto paraiš
ka gavo finansavimą. Europos socialinio fondo agentūrai, Lietuvos mokslo tarybai bei kitoms 
agentūroms ir institucijoms per 2011 m. buvo pateikta daugiau kaip 56 projektų paraiškų. Pa
teiktų vertinti projektų paraiškų ir įgyvendinamų projektų skaičius, palyginti su analogišku lai
kotarpiu 2010 m., išaugo du kartus. 2011 m. vykdant projektinę veiklą buvo įgyvendinami šie 
Universiteto prioritetiniai tikslai ir uždaviniai:

1.   Jungtinės studijų programos – 2011 m. pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų prog
ramos 1.2. prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės ,,VP12.2ŠMM07K 
Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ veiklas „7.1.2. Jungtinių stu
dijų programų parengimas“ bei „7.1.3. Jungtinių studijų programų įgyvendinimas“ 
pateiktos ir pradėtos rengti 5 projektų paraiškos jungtinių studijų programoms 
rengti ir įgyvendinti, iš jų pateiktos 2 projektų paraiškos ir pradėtos rengti 3 projek
tų paraiškos. Pagal veiklą „7.1.1. Partnerystės užmezgimas su užsienio aukštosiomis 
mokyklomis“ buvo pateiktos 4 projektų paraiškos galimybių studijoms rengti, iš jų 
3 projektų paraiškos laimėjo ir sėkmingai buvo pradėti įgyvendinti projektai. Ketvir
tajai projekto paraiškai galimybių studijai rengti finansavimas nebuvo skirtas dėl 
ribotos kvietimo teikti paraiškas ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų sumos, nors pati 
projekto paraiška buvo pripažinta tinkama finansuoti.

2.   Atnaujintos studijų programos – 2011 m. pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų prog
ramos 1.2. prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės ,,VP12.2ŠMM07K 
Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ veiklą „7.2. Studijų prog
ramų tarptautiškumo didinimas atnaujinant vykdomas studijų programas“ buvo 
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pateiktos 2 projektų paraiškos. Įgyvendinant Universiteto vykdomus projektus at
naujinamos I ir II pakopos studijų programos pritaikomos dėstyti užsienio kalba, 
jose diegiami inovatyvūs dėstymo metodai (pritaikomos nuotolinėms studijoms). 
Įgyvendinamuose projektuose inicijuota elektroninė mokslinės produkcijos leidy
ba. Siekiant užtikrinti atnaujintų studijų programų bei dalykų kokybę, atnaujintų 
studijų programų vertinimą atliko Lietuvos ir užsienio ekspertai.

3.   Verslumas – atsižvelgiant į tai, kad Universitetas identifikavo švietimo ir verslo bend
radarbiavimo būtinybę, 2011 m. paraiškų rengimo etape sukurti tvarūs ryšiai su stra
teginiais socialiniais partneriais: pasirašytos jungtinės veiklos sutartys su savivaldybė
mis, aukštosiomis mokyklomis, asociacijomis, viešosiomis įstaigomis, uždarosiomis 
akcinėmis bendrovėmis, fiziniais ir juridiniais asmenimis. Įgyvendinant jungtinius 
didelės apimties projektus bendradarbiaujant su švietimo institucijomis ir verslo sub
jektais skatinamas verslumas ugdo studentų lyderystės kompetenciją. Studentams 
sudaromos sąlygos atlikti praktikas ir sėkmingai integruotis į darbo rinką.

4.   Tarptautiškumas – įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus 
2011 m. studentai, akademinis ir administracinis personalas vyko į stažuotes ir ko
mandiruotes. Gerosios patirties sklaida Universitete konferencijų, darbinių susitikimų 
ir kitų renginių metu buvo pritaikyta Universiteto studijų, mokslo, valdymo kokybei 
gerinti. Sutvirtinti ir užmegzti nauji ryšiai su tarptautiniais partneriais padidino Univer
siteto prestižą ir sudarė sąlygas informacijos sklaidai ne tik nacionaliniu, bet ir tarptau
tiniu mastu, kadangi įgyta geroji patirtis buvo viešinama iš projektų lėšų.

5.   Investicijos į intelektą – Universitetas vykdė dinamišką žinių visuomenės plėtrą 
per projektinę veiklą. Žengti svarūs žingsniai švietimo ir kvalifikacijų pripažinimo, 
kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi visą gyvenimą, kalbų įvairovės ir mobilumo ska
tinimo klausimais. Kuriami tinkami ir produktyvūs žmogiškieji ištekliai, jie tikslingai 
tarnauja ūkio plėtros, užimtumo ir žinių visuomenės poreikiams.

ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas. 2011 m. Uni
versitetas vykdė 15 projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų: 14 projektų pagal 
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą ir 1 projektą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų 
prog ramą. Universiteto vykdytų projektų skaičius 2011 m., palyginti su 2010 m. rodikliais, išau
go dvigubai. Bendra 2011 m. vykdytų projektų vertė yra 6 843 818,14 litų, iš jų 2011 m. atlikta 
darbų, kurių vertė 1 670 178 litai. 

2011 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai

2011 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

Nr. Projekto pavadini-
mas

Projekto 
vykdyto-

jas

 Projekto 
partneris

Projekto  
vadovas

Projekto 
įgyven-
dinimo 

laikotarpis 
(data)

Bendra pro-
jekto suma / 
skirta MRU 
suma (Lt)

2011 m. 
atlikta 

darbų už 
(Lt)

2011 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiš-
kųjų išteklių veiksmų programą

1.2. prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą
PRIEMONĖ ,,VP1-2.1-ŠMM-04-K Studijų sistemos efektyvumo didinimas“

1.
„Vidaus valdymo 
tobulinimas Mykolo 
Romerio universitete“

MRU  Doc. dr. Saulius 
Spurga

20100308 
20120308 894 642,86 620 098

PRIEMONĖ ,,VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“

2.

,,Bakalauro studijų 
programų atnaujini
mas Mykolo Romerio 
universitete“ 

MRU

Vilniaus 
miesto ir 
apskrities 

versli 
ninkų 

darbdavių 
konfede

racija

Doc. dr. Aelita 
Skaržauskienė

20100401 
20120331 943 512 184 514

3.

„Inovatyvių mokymo 
metodų taikymas 
Mykolo Romerio uni
versitete“ 

MRU Lietuvos 
advokatūra 

Doc. dr. Janina 
Balsienė

20100401 
20120331 944 601 207 863

4.

„Informatikos studijų 
krypties tarptau
tiškumo galimybių 
plėtra Mykolo Romerio 
universitete“ 

MRU  Doc. dr. Saulius 
Norvaišas

20110512 
20120512 25 000 145 988

5.
„Jungtinės studijų 
programos galimybių 
studijos parengimas“

MRU  Doc. dr. Lina 
Novikovienė

20110728 
20120728 263 253 37 368

6.
„Tarptautiškumas vie
šojo administravimo 
studijose“

MRU   Doc. dr. Dangis 
Gudelis

20110728 
20120728 912 039 78 349

7.

„Galimybių studijos 
tarpdisciplininės 
Lyginamosios teisės 
jungtinės magistrantū
ros studijų programos 
parengimas“ 

MRU   Prof. dr. Justinas 
Žilinskas

20110728 
20120728 252 046 22 757

PRIEMONĖ ,,VP1-2.2-ŠMM-08-V Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

8.

„Nacionalinės Lietuvos 
aukštųjų mokyklų 
studentų ir dėstytojų 
tarptautinės praktikos 
ir stažuočių sistemos 
sukūrimas ir įgyvendi
nimas“

Jungtinių 
Tautų 

vystymo 
progra
ma Lie
tuvoje, 
organi
zacijos 
biuras, 

veikiantis 
Lietuvoje

MRU, VU, 
VGTU, 

Vilniaus 
kolegija, 
Kauno 

kolegija 

JT projekto vado
vė – Vilma Venta 

Jankūnienė, MRU, 
koordinatorė – 
Audra Dargytė 

Burokienė

20101130 
20130530 75 000 21 729
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PRIEMONĖ ,,VP1-2.2-ŠMM-09-V Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“

9.

„Humanitarinių ir socia
linių mokslų specialistų 
rengimo tobulinimas 
skatinant ūkio plėtrą 
(HSM NKP STUDIJOS)“

VDU

MRU, VU, 
ŠU, ISM, 

Socialinių 
mokslo 
kolegija 

VDU projekto 
vadovė – Evelina 
Lesutytė, MRU, 
koordinatorė –  

Viktorija Stokaitė

20101026 
20131026 414 286 67 197

PRIEMONĖ ,,VP1-2.3-ŠMM-01-V Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“

10.

„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)“ 

VU

MRU ir 26 
aukštosios 
mokyklos 
(kolegijos, 
universi

tetai)

VU projekto 
vadovė –  
Jolanta  

Vaičiūnaitė, 
MRU,  

koordinatorė – 
Rūta Dačiulytė

20100422 
20130422 77 111 3 720

1.3 prioritetas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
PRIEMONĖ ,,VP1-3.1-ŠMM-01-V Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas,  

mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“

11.

,,Technologijų per
davimo gebėjimų 
ugdymas Lietuvos slė
nių mokslo ir studijų 
institucijose (TPUni)“

VšĮ ,,Sau
lėtekio 
slėnis“

MRU ir 11 
partnerių

VšĮ ,,Saulėtekio 
slėnis“ projekto 
koordinatorė – 
Giedrė Šopaitė

Šilinskienė, MRU, 
koordinatorė – 
prof. dr. Birutė 

Mikulskienė

2011–2014 3 121,65 -

PRIEMONĖ ,,VP1-3.1-ŠMM-07-K Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“

12.

,,Šeimos modelių tra
jektorijos ir socialiniai 
tinklai: tarpgeneracinė 
perspektyva“

MRU   Prof. dr.  
V. Kanopienė

20110324 
20150331 945 384 11 519

PRIEMONĖ ,,VP1-3.2-ŠMM-02-V Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp  
moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“

13. „Periodinių mokslo 
leidinių leidyba“

 Lietuvos 
mokslų 
akade

mija

MRU

LMA projekto 
vadovė – Diana 

Skubaitė, 
MRU, koordinato
rė – Tatjana Švec

20101201 
20140621 270 885 47 694

14. 

„Nacionalinės mokslo 
populiarinimo priemo
nių sistemos sukūri
mas ir įgyvendinimas“

 Lietuvos 
mokslų 
akade

mija

MRU

LMA projekto 
vadovė – Diana 

Skubaitė, 
MRU, koordi
natorė – Rūta 
Tamošiūnaitė

20110729 
20140129 84 251,30 -

2011 m. MRU vykdyti projektai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal  
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą

3.3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis
PRIEMONĖ ,,VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“

15.

,,Mykolo Romerio uni
versiteto Viešojo sau
gumo fakulteto pastato 
(žym. Schemoje 1C3/p) 
Donelaičio g. 68 / 
Maironio g. 27, Kaune, 
dalinė renovacija“

MRU  Robertas Kiškis 20090612 
20110630 513 685,33 118 382

Iš viso 6 843 818,14 1 670 178

Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones, nacio
nalines studijų programos priemones 2011 m. buvo teiktos 28 projektų paraiškos. Ataskaiti
niais metais paraiškos teiktos ne tik Socialinio fondo agentūrai, bet ir Europos pabėgėlių fon
dui pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programą bei Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūrai pagal Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 m. programą.

2011 m. teiktos projektų paraiškos pagal toliau nurodytas programas

2011 m. pateiktos projektų paraiškos 
Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą Vnt.

Pagal 1.2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP12.2ŠMM07K priemonę „Studijų kokybės 
gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 1

Pagal 1.2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP12.2ŠMM07K priemonę „Studijų kokybės 
gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 8

Pagal 1.2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP12.2ŠMM07K priemonę „Studijų kokybės 
gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3 3

Pagal 1.1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VPI1.3SADM02K03148 
priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 1

Pagal 1. 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP12.1ŠMM04K priemonę „Studijų sistemos 
efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3 1

Pagal 1.3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ VP13.1ŠMM01V priemonę „Mokslininkų 
ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ 
projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

1

Pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprini
mas“ VP13.2ŠMM02V priemonę „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp 
moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

2

Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis 
visą gyvenimą“ VP12.3ŠMM07V priemonę „Specialiųjų poreikių turintiems studentams stu
dijų prieinamumo užtikrinimas“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
švietimo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V1632

1

Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą ,,Mokymasis 
visą gyvenimą“ vykdomas planinis projektas ,,Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 
(projekto Nr. VP12.2ŠMM08V02001)

1

Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebė
jimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VPI3.1ŠMM07K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų 
mokslinei veiklai“ (visuotinė dotacija)

1

Pagal išankstinį Nacionalinės studijų programos priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas 
ir prieinamumo užtikrinimas“ veiklą „Specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengi
mas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas“

3

Pagal išankstinį Nacionalinės studijų programos veiklų grupės „Aukštųjų mokyklų vidaus valdy
mo tobulinimas: informacinių sistemų, susietų su aukštosios mokyklos valdymu, kūrimas  
ir / arba diegimas“ 

1

Pagal išankstinį Nacionalinės studijų programos priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas 
ir prieinamumo užtikrinimas“ veiklą „Lituanistikos (Baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų 
veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“

2

Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa 1
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 m. prog
ramos Kvietimas Nr. AT1102 1

Bendras pateiktų paraiškų skaičius 28

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų įgyvendinimas. Siekiant prisidėti 
prie Universiteto 2010–2020 m. strateginiame veiklos plane suformuotų uždavinių – darniai 
plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimen
tinę plėtrą, rengti mokslininkus, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, 

Lentelės tęsinys
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Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvauja teikiant paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos 
mokslo tarybos vykdomą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
programinį konkursinį finansavimą, remiantį šias veiklas:

•	 	Nacionalines mokslo programas: Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui, Valstybė 
ir tauta: paveldas ir tapatumas ir kt. Jų paskirtis – inicijuoti būtinus mokslinius tyrimus api
brėžtai problemai spręsti, sutelkiant Lietuvos mokslinį potencialą ir finansinius išteklius.

•	 	Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą. Tai yra viena iš valsty
bės prioritetinių sričių. Lituanistikos mokslų objektas yra lietuvių tautos, Lietuvos vals
tybės, visuomenės, kultūros, kalbos raida, paveldas ir dabartis, taip pat Lietuvos moks
lo istorija ir terminija lietuvių kalba.

•	 	Mokslininkų grupių projektus. Priemonė skirta mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti 
finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti.

Universitetas 2011 m. dalyvavo visose išvardytose Lietuvos mokslo tarybos remiamo
se veiklose. 2011 m. pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam 
saugumui“, pagal programą „Lituanistikos plėtra“ ir programą „Mokslininkų grupių projektai“ 
buvo paskelbti 2 kvietimai, o pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas 
ir tapatumas“ – 1 kvietimas. Universiteto mokslininkai pagal šiuos kvietimus 2011 m. pateikė 
28 projektų paraiškas (5 925 700 Lt), iš jų 4 projektų paraiškoms finansavimas buvo skirtas  
(542 000 Lt), 7 projektų paraiškos atmestos, o 17 projektų paraiškos dar vertinamos.

2011 m. Lietuvos mokslo tarybai teiktos projektų paraiškos

Programos, pagal kurias teiktos paraiškos Vnt.

Nacionalinės mokslo programos: 10

     „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ 7

     „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 3

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa 3

Mokslininkų grupių projektai 15

Bendras pateiktų paraiškų skaičius 28

Pateiktose paraiškose ir įgyvendinamuose projektuose numatyti moksliniai tyrimai yra 
glaudžiai susiję su valstybei ir visuomenei strategiškai svarbių problemų analize ir jų sprendi
mų paieška, prisideda prie Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 m. 
programos uždavinių, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategijos įgyvendinimo 
uždavinių (Socialinės apsaugos plėtotės ir užimtumo ekonominių veiksnių strategijos, Aplin
kos apsaugos ekonominių veiksnių strategijos bei Informacinių technologijų ir telekomunika
cijų plėtotės strategijos), Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos ir Nediskriminavimo 
skatinimo 2012–2014 metų tarpinstituciniame veiklos plane numatytų uždavinių, Nacionali
nio darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 m. programos tikslų ir uždavinių ir kt. Atsižvelgiant 
į tai, kad tarptautiškumas yra vienas iš pagrindinių Universiteto strategijos veiklų įgyvendinant 
projektus, skatinamas mokslininkų mobilumas, t. y. finansuojamos stažuotės tarptautinėse or
ganizacijose, dalyvavimas renginiuose ir pranešimų tarptautinėse konferencijose skaitymas. 
Mokslininkų atliekami tyrimai prisideda prie Universiteto intelektualinio potencialo didinimo. 
2011 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų tyrimų rezultatai: publikuoti 34 moks
liniai straipsniai, išleistos 2 monografijos ir mokslo studija, publikuotas interviu, skaityti ir pub
likuoti 2 tarptautiniai ir 3 nacionaliniai pranešimai. 

Be anksčiau paminėtų projektų, 2011 m. buvo įgyvendinami 7 Lietuvos mokslo tarybos 
finansuojami projektai, kurių finansavimo sutartys buvo pasirašytos 2010 m. Bendra 2011 m. 
įgyvendinamų projektų vertė yra 933 940 litų, o darbų atlikta už 909 499 litų.

2011 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai

Eil. 
Nr.

Projekto 
finansavimo 

sutarties data 
ir numeris

Projekto  
pavadinimas

Projekto  
vadovas

Projekto 
įgyven-
dinimo 

laikotarpis

2011 m. 
skirta 
suma 
 (Lt)

2011 m.  
atlikta  

darbų už 
(Lt)

1. 20100701
Nr. MIP39/2010

„Atlikėjų kūrybinės veiklos 
rezultatų naudojimo teisinis 

reguliavimas ir socialinės 
garantijos“

Doc. dr. Jūratė 
Usonienė 2010–2011 88 040 88 000

2. 20100701
Nr. MIP35/2010

„Lyginamoji sutarčių teisė: 
Lietuva europiniame kon

tekste“

Doc. dr. Asta 
Dambrauskaitė 2010–2011 45 000 45 000

3. 20100707
Nr. VAT04/2010

„Valstybės ir teisės problemos 
išeivijos darbuose“

Prof. habil. dr. 
Mindaugas  
Maksimaitis

2010–2011 98 700 95 250

4.

20110531
Nr. MIP

018/2011

„Religijos išraiškos laisvės 
ribojimai demokratinėje 

visuomenėje“

Dr. Dalia Vitkaus
kaitėMeurice 2011–2012 34 200 34 200

5.
20110531

Nr. MIP
028/2011

„Specialių žinių taikymo 
nusikaltimų tyrime mokslinė 
koncepcija ir jos realizavimo 

mechanizmas“

Prof. dr. Vidman
tas Egidijus 

Kurapka
2011–2012 72 800 72 800

6. 20100714
Nr. SIN08/2010

„Dviejų spindulių“ modelio 
sukūrimas ir taikymas regis

truoto bei latentinio nusikals
tamumo Lietuvoje tyrime“

Doc. dr.  
Alfredas Kiškis 2010–2012 165 000 160 128

7.
20111003

Nr. MIP
109/2011

„Viešosios politikos dalyvių 
interesų raiškos formos: socia

linių tinklų analizė“

Prof. dr. Birutė 
Mikulskienė 2011–2013 28 400 25 512

8. 20110531
Nr. MIP08/2011

„Saugomų ekosistemų verti
nimas socialiniuekologiniu 

aspektu“

Doc. dr. Imantas 
Lazdinis 2011–2012 71 100 70 567

9. 20100701
Nr. MIP34/2010

„Vaiko vidutinės priežiūros 
įgyvendinimo patirtis: socio

edukacinis aspektas“

Prof. dr. Valdonė 
Indrašienė 2010–2011 89 900 89 900

10. 20100730
Nr. MIP17/2010

„Tapatybės vagystė elektroni
nėje erdvėje: socialiniai,  

e. verslo ir teisinio reguliavi
mo aspektai“

Doc. dr. Darius 
Štitilis 2010–2011 58 500 56 200

11. 20100901
Nr. VAT16/2010

„Individo socialinis ir kultūri
nis tapatumas: tarp tradicijos 

ir inovacijos“

Prof. habil. dr. 
Bronislavas Juo
zas Kuzmickas

2010–2012 182 300 171 942

Iš viso 933 940 909 499
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Tarptautinių projektų įgyvendinimas. Universitetas, siekdamas plėtoti tarptautinius 
ryšius ir bendradarbiavimą, skatina studentų ir dėstytojų mainus, jungtinių programų ir studijų 
programų užsienio kalba kūrimą bei tobulinimą. Studentų ir dėstytojų mainai prisideda prie 
studijų kokybės gerinimo, tarptautiškumo plėtojimo, Universiteto intelektinio potencialo di
dinimo. Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą, sudaroma galimybė keistis patirtimi ir gerąja 
praktika, skatinti naujoves, naujus mokymo metodus, suburiant konkrečios srities specialistus 
ir organizacijas. 2011 m. Universitete iš viso buvo įgyvendinami 26 tarptautiniai projektai pagal 
NordPlus Higher Education, Safer Internet Plus, COST, 6BP, 7BP ir Erasmus Mundus programas bei 
pagal Lifelong Learning programą: Grundtvig mokymosi partnerysčių ir daugiašaliai projektai, 
Erasmus, Erasmus IP, Jean Monnet projektai. Tarptautinių švietimo programų projektų gauna
mos lėšos Universitete 2011 m., palyginti su 2010 m., išaugo 1,5 karto. Dalyvaujant Erasmus 
programos projektuose pagal Švietimo mainų paramos fondo administruojamas instituci
nes Erasmus sutartis 2011 m. buvo atlikta darbų už 2 280 302 litų. Stengiantis ir toliau plėtoti 
tarptautiškumą Universitete ir skatinti bendradarbiavimą su užsienio universitetų partneriais 
teikiamos naujos projektų paraiškos, tokios kaip Grundtvig mokymosi partnerysčių, seminarų 
suaugusiesiems Europos šalyse, 7 Bendrosios programos mokslo projektų pagal Socioekono
minių ir humanitarinių mokslų bendradarbiavimo programą bei Tempus IV – Aukštojo mokslo 
reforma įgyvendinant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą.

Įgyvendinami tarptautiniai projektai

Nr. Programa Veiksmas Projekto pavadinimas

2011 m.  
atlikta  

darbų už  
(Lt) 

Projektą 
vyk-

dantys 
fakulte-

tai

1.

Mokymasis 
visą gyvenimą

Grundtvig

Institutional Strategies Targeting the Uptake of 
Social Networking in Adult Education (ISTUS) 15 500 HMI

2. REALIZE – Transcultural Biography Work for Adult 
Education 25 589 SPF

3. We CAN! Cyberbullying Action Network for Tea
chers’ and Parents’ Education 16 917 SPF

4.

Erasmus IP

Theories and Comparative Research of Social 
Welfare 60 466 SPF

5.
Challenges to Identity in the Context of Globaliza
tion: Multidisciplinary and Multicultural Perspec
tives

141 552 SPF

6. Social Work and Sustainable Development (SOS)  SPF
7. Quality of Food Intake and Social Exclusion  SPF
8. Social Work and Voluntary Activities (H.E.L.P.)  SPF

9. Law and Economy in a „Global Village“ of Financial 
Crisis 9 530 EFVF

10. IP Good Governance (Summer school) 9 260 PVF

11. Reconfiguring Values and Knowledge for Sustai
nable Communities 22 700 TF, PVF

12. Jean Monnet EU Comparative Social Policy and Welfare 109 972 SPF

13.

Europos 
universitetų 
asociacijos 
projektas 

SIRUS

Shaping Inclusive and Responsive University 
Strategies – SIRUS  SPF

14. Erasmus 
Creation of a Cross Disciplinary Doctoral Pro
gramme in Contemporary Russian and Chinese 
Economic Law in a Global Economy (RUCHIN)

12 626 TF

15.
NordPlus Higher Edu

cation
Gothenburg Network 517 SPF

16. Valid Kankles: The pedagogics of values  SPF

17.

COST

Action IS0802 The Transformation of Global Environmental Go
vernance: Risks and Opportunities (TGEG)  PVF

18. Action IS0801
Cyberbullying: Coping with Negative and En
hancing Positive Uses of New Technologies in 
Relationships in Educational Settings

 SPF

19. Action IS0803
Remaking eastern borders in Europe: a network 
exploring social, moral and material relocations of 
Europe’s eastern peripheries 

 PVF

20. Action IS0902 Transforming Audiences, Transforming Societies  PVF

21.

Erasmus Mun
dus Action  

1.B  Jungti
nės dok

torantūros 
programos

 Joint International Doctoral (Ph.D) Degree in Law, 
Science and Technology  TF

22.
Erasmus Mun

dus Active 
Participation

 Comparative social policy and welfare (COSOPO  SPF

23. Erasmus Mun
dus Action 2  Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, 

Moldova (EMPAIM) 32 247 EFVF, TF, 
SPF

24.

Safer Internet 
Plus Program
me (European 
Commission)

 EU Kids On Line II  SPF

25. 7BP  FUTURAGE: A Roadmap for Ageing Research  SPF

26. 6BP  Towards a Lifelong Learnining Society in Europe: 
The Contribution of the Education System 114 552 SPF

Iš viso 571 428

Lentelės tęsinys
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Pasaulio ir Europos Sąjungos valstybių ekonomikų vystymasis akivaizdžiai patvirtina 
BVP struktūrinių pokyčių tendencijas. Vystantis ekonomikai, diegiant inovacijas mažėja gamy
bos sferos indėlis BVP struktūroje, ir atvirkščiai – auga paslaugų sektoriuje sukuriamo BVP dalis. 
Pastaraisiais metais Europos Sąjungoje net 95 procentai naujų darbo vietų sukuriama paslau
gų sektoriuje. 2011 m. šiame sektoriuje buvo sukurta 73 procentai Europos Sąjungos BVP, o 
Lietuvoje šis rodiklis tesiekė apie 68 procentus. Remiantis daugelio Europos Sąjungos šalių sta
tistine informacija, paslaugų sferos ryšys su dirbančiaisiais socialinių, humanitarinių, informa
tikos ir analogiškose srityse akivaizdus (žr. 2010 metų Mykolo Romerio universiteto ataskaitą), 
todėl į šį sektorių orientuota Universiteto veikla neabejotinai turi ilgalaikę perspektyvą. Tokia 
Universiteto strateginė orientacija yra aktuali ne tik ilgalaikėje plotmėje, bet ir svarbi šių dienų 
absolventų galimybėms darbo rinkoje, kurių įsidarbinamumas yra matomas iš statistinės in
formacijos apie universitetų absolventų įsiregistravimą Lietuvos darbo biržoje. Beje, pastarieji 
duomenys patvirtina Lietuvos ir Europos darbo rinkos poreikį bei kryptingų ir nuoseklių Uni
versiteto rinkotyros bei rinkodaros veiksmų pagrįstumą. 

Sukuriama BVP dalis ekonomikos sektoriuose kai kuriose valstybėse 2011 m. 

Valstybė Žemės ūkis Pramonė Paslaugų 
sektorius

Airija  4  20 76 
Austrija 1,5 29,5 69
Baltarusija 9,6 46,4 44
Belgija 0,7 21,6 77,7
Bulgarija 5,2 30,6 64,2
Čekija 2,2 38,7 59
Danija 1,3 22,1 76,7
Graikija 3,6 18 78,3
Ispanija 3,3 25,8 70,9
Italija 1,9 25,2 72,9
Japonija 1,4 24 74,6
JAV 1,2 22,1 76,7
Jungtinė Karalystė 0,7 21,6 77,7
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Latvija 4,1 21 74,9
Lenkija 3,4 33,6 63
Lietuva 3,2 28 68,8
Nyderlandai 2,7 24,2 73
Prancūzija 1,7 18,5 79,8
Rumunija 12,3 37,8 50
Rusija 4,2 37 58,9
Suomija 2,8 29,2 68
Šiaurės Korėja 20,8 48,2 31
Švedija 1,8 26,9 71,3
Ukraina 9,3 34,7 56,1
Vengrija 2,4 37,3 60,3
Vokietija 0,8 28,1 71
Europos Sąjunga 1,8 25,1 73,1
Pasaulis 5,9 31,3 62,8

Šaltinis: CIA The World Factbook 

2011 m. Universiteto absolventų įsidarbinamumas išliko toks pat geras kaip ir 2010 m. 
2012 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos duomenimis, 2012 m. vasario 1 d. biržoje buvo įregistruoti vos 149 Universiteto ab
solventai, o tai yra 3,5 procento nuo visų įregistruotų bedarbių, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, ir 
vos 0,06 procento nuo visų įregistruotų bedarbių. Iš visų iki 25 metų amžiaus bedarbių, įregis
truotų darbo biržoje, mūsų Universiteto absolventai sudaro vos 0,47 procento.

Informacija apie Mykolo Romerio universiteto (MRU) absolventus,  
registruotus Lietuvos darbo biržoje (LDB) 2011–2012 m. laikotarpio pradžioje

 

MRU ab-
solventai, 
registruoti 

LDB

LDB regis
truoti šalies 

aukštųjų 
mokyklų 

absolventai

MRU absol-
ventų proc. 

nuo kitų aukš-
tųjų mokyklų 
absolventų, 
registruotų 

LDB

LDB re
gistruoti 

bedarbiai

MRU absol-
ventų proc. 

nuo LDB 
registruotų 

bedarbių

LDB re
gistruoti 

jauni 
bedar

biai

MRU absol-
ventų proc. 

nuo LDB 
registruotų 

jaunų (iki 
25 metų) 
bedarbių

2011 
01 01 206 5 563 3,7 311 261 0,07 44 679 0,46
2012 
02 01 149 4 167 3,58 239 085 0,06 31 956 0,47

Šaltinis: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržos duomenys tik dar kartą patvirtina, kad aukštąjį universitetinį išsi
lavinimą įgijusių absolventų įsidarbina daug daugiau nei žemesnį išsilavinimą turinčių ar jokio 
išsilavinimo neturinčių asmenų. Pagal šį įsidarbinamumo rodiklį Universitetas Lietuvoje užima 
lyderiaujančias pozicijas, Universiteto absolventai viršijo bendrą Lietuvos aukštųjų mokyklų 
absolventų įsidarbinamumo lygį (Lietuvos vidurkis – 86 procentai, o Universiteto absolventų 
– 96 procentai). Duomenys rodo, kad Lietuvos abiturientai vis geriau suvokia savo profesinės 
karjeros perspektyvas ir gausiau renkasi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Atkreiptinas dė
mesys, kad tokio išsilavinimo svarbą pabrėžė ir kaip vieną esminių siekių nurodė ir Europos 
Komisija 2011 m. rugsėjo 20 d. Komunikate konstatuodama, kad iki šio dešimtmečio pabai
gos Europos Sąjungoje gyventojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, skaičius turėtų padidėti nuo 

33,6 procento (2010 m.) iki 40 procentų (2020 m.). Beje, pagal 25–34 metų amžiaus asmenų, 
turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, rodiklį ES gerokai atsilieka nuo JAV (40 procentų) ir 
nuo Japonijos (daugiau kaip 50 procentų). Norėdama pasiekti šį ambicingą Europos Komisijos 
nurodytą rodiklį, Lietuva savo gyventojų su aukštuoju išsilavinimu skaičių turėtų padidinti apy
tikriai dvigubai – nuo maždaug 600 000 iki 1 200 000. Nurodyti faktai tikriausiai turėjo įtakos ir 
Lietuvos gimnazijų bei vidurinių mokyklų absolventų apsisprendimui stoti į aukštąsias moky
klas – stojančiųjų skaičius 2011 m. buvo išskirtinai didžiausias per visą nepriklausomybės laiko
tarpį. Didelė dalis abiturientų rinkosi Mykolo Romerio universitetą, ir šiuo metu pagal studentų 
skaičių Lietuvoje didžiausi – Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetai, turintys atitinkamai 21 
212 ir 20 993 studentus. 

Didžiausi Lietuvos universitetai pagal studentų skaičių ir pajamas
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Valstybiniai universitetai
1. Vilniaus universitetas 21 212 22 060 271 970 233 477
2. Mykolo Romerio universitetas, VšĮ 20 993 21 536 72 530 64 702
3. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VšĮ 13 073 14 301 145 054 130 084
4. Kauno technologijos universitetas, VšĮ 12 719 14 808 173 000 170 171
5. Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ 9 236 9 250 70 650 66 211
6. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, VšĮ 7 256 6 981 137 000 139 873

Nevalstybiniai universitetai
1. Europos humanitarinis universitetas, VšĮ 1 900 1 993 16 866 17 243
2. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB 1 782 2 018 20 144 18 714
3. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, VšĮ 1 688 1 939 15 166 15 765

Šaltinis: „Verslo žinios“, „Mano studijos“, Nr.1 (55) 2012 sausis, p. 16

2011 m. Universitetui buvo labai sėkmingi ir finansinio efektyvumo aspektu, nes Univer
siteto pajamos augo daugiau kaip 12 procentų (nuo 64 702 tūkst. Lt 2010 m. iki 72 530 tūkst. Lt 
2011 m.). Universiteto ir valstybės atžvilgiu ypač svarbu įvertinti, kiek lėšų reikia investuoti, kad 
absolventas įgytų aukščiausius kokybinius reikalavimus atitinkantį universitetinį išsilavinimą, 
kūrybiškai leistų savo laisvalaikį, sportuotų, jam būtų užtikrintas gyvenimas Studentų namuo
se, taip pat kiti jaunos asmenybės vystymuisi būtini poreikiai. 

Lyginant Lietuvos ūkyje dirbančiųjų ir Universiteto absolventų darbo užmokesčio santy
kį akivaizdu, kad Universiteto absolventai, kurių didžioji dauguma dirbo paslaugų sektoriuje, 
2011 m. gavo didesnes pajamas nei gamybos ir kitų sektorių darbuotojai. Išanalizavus 2011 m. 
Universiteto absolventų vidutines pajamas per ketvirtį paaiškėjo, kad kai kuriose kryptyse jos 
išliko 2010 m. lygio (žr. 2010 metų Mykolo Romerio universiteto ataskaitą), o kai kurių studijų 
programų absolventų (pvz., elektroninio verslo vadybos, sveikatos ekonomikos, teisės ir valdy
mo, žinių ekonomikos) augo vidutiniškai 10–20 procentų.

Lentelės tęsinys



Mykolo Romerio universitetas  2011

80

Karjera, rinkodara, komunikacija

81

Siekiant geriau informuoti abiturientus ir jų tėvus apie Universiteto studijų programas 
bei pasiekimus mokslo ir kitose srityse, Universitetas dalyvavo aukštųjų mokyklų parodoje 
Kaune ir mugėje „Mokymasis, studijos, karjera“ Vilniuje. Įgyvendinant pasirašytą sutartį su Vil
niaus m. savivaldybe, Universiteto dėstytojai ir Rinkodaros skyriaus darbuotojai nuo 2011 m. 
rudens Vilniaus gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviams rengė pagrindi
nių Universitete rengiamų specialybių (teisininko, ekonomisto, finansininko, informatiko ir kt.) 
pristatymus. Sutarus su Kauno m. savivaldybe ir Maironio gimnazija, toks pat nurodytųjų spe
cialybių pristatymas įvyko ir Kauno miesto gimnazijų moksleiviams. Per 2011 m. su šalies gim
nazijomis ir vidurinėmis mokyklomis pasirašytos 9 bendradarbiavimo sutartys, kurios sudarė 
teisines galimybes tiek Universitetui, tiek ir mokykloms ar gimnazijoms užmegzti aktyvesnius 
ryšius akademinėje, kultūrinėje ir kt. veiklose. Taip pat buvo surengti reprezentaciniai renginiai 
bendrojo ugdymo įstaigose, kolegijose bei organizuoti atstovų iš bendrojo ugdymo įstaigų 
ir kolegijų atstovų priėmimai Universitete. Siekiant dar labiau stiprinti ir aktyvinti bendradar
biavimą su Vilniaus miesto gimnazijomis, jų vadovams 2011 m. gruodžio 9 d. buvo surengtas 
susitikimas Universitete.

2011 m. balandžio 11–14 d. Universitete surengta vadinamoji „Karjeros savaitė“. Kiekvie
nas fakultetas paskirtą dieną rengė savo studentams seminarus, kvietė geriausių laimėjimų 
profesinėje srityje pasiekusius asmenis, galimus darbdavius ateityje. Po „Karjeros savaitės“ at
liktas studentų nuomonių tyrimas leidžia tvirtinti, kad panašaus pobūdžio renginiai yra išties 
reikalingi, nes studentams suteikiama galimybė susitikti su įvairiausių įmonių, įstaigų atstovais, 
užmegzti naujas pažintis, išgirsti apie darbo specifiką, būsimųjų darbdavių lūkesčius ir t. t. 

Norėdami suteikti Universiteto studentams kuo daugiau galimybių pasirinkti jiems 
aktualią praktikos atlikimo vietą, glaudžiau pradėta bendradarbiauti su Lietuvos įdarbinimo 
agentūromis (CVbankas, CVonline ir kt.) bei kitomis panašios veiklos pobūdžio institucijomis 
ir organizacijomis. Toks bendradarbiavimas naudingas tiek įmonėms, tiek Universitetui, bet la
biausiai – studentams, kurie bendradarbiavimo dėka atlikdami praktiką ne tik įgauna patirties, 
bet dažnai sulaukia ir darbo pasiūlymų. 

2011 m. buvo suformuota nauja Universiteto Alumni taryba, parengtas šios tarybos veik
los planas. Su Universiteto Alumni taryba suderinta, kad bus rengiamos Universiteto Alumni 
dienos. Taip pat sutarta ir numatyti būdai, kaip Alumni atstovai aktyviau prisidėtų ir dalyvautų 
įvairiuose Universiteto projektuose, renginiuose, būtų palaikomi ryšiai su absolventais. Uni
versitetas nuolat domisi alumnų darbo paieškos patirtimi, profesine karjera, rengia įvairias ap
klausas ir kitais būdais siekiama palaikyti gerus tarpusavio ryšius. Geras postūmis šioje srityje 
aktyvinti ryšius bus 2011 m. įdiegta Universiteto absolventų karjeros stebėsenos sistema, kuri 
padės stebėti, kaupti ir analizuoti duomenis apie SODROS sistemoje registruotus mūsų Uni
versiteto absolventus. Karjeros stebėsenos sistema buvo sukurta Universitetui aktyviai ben
dradarbiaujant su Lietuvos darbo birža bei kitais suinteresuotais viešojo ir privataus sektorių 
socialiniais partneriais. Sistema pagal kiekvieną studijų programą leidžia tiek Universitetui, tiek 
socialiniams partneriams analizuoti darbo rinkos tendencijas, kaupti ir sisteminti informaciją 
apie padėtį darbo rinkoje, darbo užmokesčio kitimo tendencijas ir kt.

Padėtis Europos ir Lietuvos darbo rinkose, tų rinkų raidos tendencijos, pažangiausių pa
saulio ir Europos universitetų strateginiai siekiai nulėmė Universiteto rinkodarinius veiksmus 
2011aisiais ir planus iki 2015 metų. Pažymėtina, kad Universitetas įgyvendino visus Rinko
daros strategijoje iškeltus tikslus 2011 m., o nuoseklus rinkodaros priemonių įgyvendinimas 
leidžia konstatuoti kryptingą judėjimą link siekiamo rinkodaros strategijos priemonių įgyven
dinimo efekto 2014 m. pabaigoje.

 

Rinkos tyrimų agentūra UAB „Factus Dominus“ atliko metodišką, tarptautinius standar
tus atitinkantį rinkos poreikio ir visuomenės nuomonės tyrimą. Universiteto stiprybėmis res
pondentai nurodė dinamišką, lanksčią, imlią naujovėms organizaciją su puikia infrastruktūra, 
išvystytą tarptautiškumą, gerą bendravimą su studentais, išplėtotas studijas, mokslo sferos 
privalumus. Taip pat pažymima orientacija į darbo rinkos poreikius (studijų programų atnau
jinimas, naujų studijų programų kūrimas), aktyvi rinkodaros strategija bei gerai organizuotas 
vadybinis mechanizmas, nuolatinis išorinės bei vidinės aplinkos stebėjimas: tyrimų atlikimas, 
studijų programų testavimas, naujų technologijų panaudojimas studijų procese, gera moksli
ninkų motyvacijos sistema, specializuotų katedrų įvairovė. Atliktas tyrimas leido ne tik nusta
tyti pirmines rinkodaros strategijos vertinimo reikšmes (pvz., Universiteto reputacijos), tačiau 
ir įvertinti Universiteto studijų programų poreikį moksleivių, kitų universitetų studentų, tėvų, 
darbdavių ir užsienyje gyvenančių lietuvių tikslinėse grupėse. Tyrimo rezultatai leido tiksliau 
įvardyti prioritetines 2012 m. rinkodaros priemones (studijų programų anglų kalba paketo 
parengimas, Universiteto įvaizdžio gerinimas vyresnio amžiaus Lietuvos visuomenės dalyje, 
Universiteto ir kokybės kūrimo sąsajas). 

Sukurta Universiteto koorporatyvinio įvaizdžio – ženklodaros (branding) – sistema ir 
įtvirtintas naujas Universiteto vizualinis identitetas. Naujas Universiteto logotipas buvo įre
gistruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure ir buvo parengtas jo naudojimo 
aprašas. Nurodytosios priemonės leido parengti ir įgyvendinti Universiteto leidinių suvienodi
nimo koncepciją bei įtvirtinti naują Universiteto vizualinį įvaizdį viešosiose reprezentacinėse 
erdvėse. Naujo vizualinio įvaizdžio pagrindu buvo atnaujintas ir Universiteto reprezentacinės 
medžiagos paketas. 

Komunikacijos srityje buvo įgyvendinta vieno iš pagrindinių Universiteto strateginių 
prio ritetų – jungtinių programų pristatymo visuomenei – kampanija („Dvigubas / trigubas 
dip lomas“). Integruotos komunikacijos priemonių paketas (lauko reklama, radijo reklama, re
klama internete) buvo skirtas supažindinti Lietuvos visuomenę su nauju Universiteto įvaizdžiu 
bei įvertinti atskirų komunikacijos kanalų efektyvumą. Pagrindinės komunikacijos formavimo 
gairės buvo Universiteto žinomumo ir patrauklumo didinimas, strateginių Universiteto priori
tetų pristatymas, aktyvaus tarptautinio gyvenimo sklaida, mokslinės ekspertinės informacijos 
teikimas ir pasiūla, studentų veiklos įvairovės ir patrauklumo didinimas bei dėmesys sociali
niams partneriams. Be tradicinės komunikacijos priemonių (straipsnių žiniasklaidoje, spaudos 
pranešimų, kurių išplatina per 70) ir informacijos pateikimo regioninei žiniasklaidai), 2011 m. 
pavyko įsitvirtinti interaktyviosios vaizdo komunikacijos srityje, t. y. Universiteto socialiniai 
pranešimai (Facebook, Twitter ir kituose socialiniuose tinkluose), informacija naujienų porta
luose (rubrikose „Pilietis“, „Sociumas.lt“ ir pan.) ir vaizdo pranešimai (Youtube). 

2011 m. atnaujinta Universiteto interneto svetainė www.mruni.eu. Atsižvelgiant į in
terneto vartotojų poreikius buvo performuota informacijos pateikimo struktūra, o vadovau
jantis vaizdo komunikacijos principais sukurtas naujas interneto svetainės dizainas. 2011 m. 
www.mruni.eu išliko lankomiausia universitetų interneto svetaine tarp Baltijos valstybių (per 
2011 m. Universiteto interneto svetainė buvo aplankyta 3 969 932 kartus, joje atverti 21 542 
142 puslapiai, o vidutinė naršymo trukmė – 5 minutės). Atnaujinus www.mruni.eu daugiau 
kaip tris kartus padidėjo jos versijos anglų kalba lankomumas. 2011 m. Universiteto puslapis 
socialiniame tinkle Facebook pasiekė 25 000 aktyvių lankytojų per mėnesį vidurkį ir tapo popu
liariausias tarp Lietuvos universitetų. 2011 m. taip pat buvo suprojektuota ir pradėta Universi
teto programėlės išmaniųjų telefonų platformoms iOS ir Android gamyba.
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Sistemingas ir nuoseklus Universiteto rinkodaros strategijos įgyvendinimas 2011 m. tu
rėjo įtakos studentų apsisprendimui stoti į mūsų Universitetą pasirenkant bakalauro, magistro 
ar doktorantūros studijas. Detali informacija apie stojančiuosius į Universitetą pateikta studijas 
aprašančioje šios ataskaitos dalyje, todėl su rinkodaros veikla susijusioje informacijoje atkreip
tinas dėmesys tik į tuos asmenis, kurie dėl savo darbinės veiklos, nepakankamų pajamų ar kitų 
priežasčių negali atvykti studijuoti į Universiteto rūmus Vilniuje ar Kaune. Aktyviai bendradar
biaujant su Marijampolės, Šiaurės Lietuvos, Utenos kolegijomis ir Lietuvos aukštąja jūreivystės 
mokykla į Universiteto išlyginamąsias studijas (Utenos kolegijoje į teisės krypties bakalauro 
studijas), organizuojamas nurodytose kolegijose ir mokykloje. 2011 m., palyginti su 2010 m., 
buvo pritraukta daugiau kaip 5 kartus kolegijas baigusiųjų asmenų – potencialių mūsų Univer
siteto studentų. Pasakytina, kad Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje 2012 m. dėl būsimų 
magistrantūros studijų galėjo trūkti patalpų, todėl 47 į šią mokyklą pritraukti teisės krypties 
studijuojantys kolegijų absolventai buvo siunčiami į Klaipėdos universitetą.

Išlyginamųjų ir bakalauro studijų Universiteto studentai,  
studijuojantys kolegijų patalpose

Ugdymo įstaiga Studijuojančiųjų skaičius  
2010 m.

Studijuojančiųjų skaičius  
2011 m.

Marijampolės kolegija 40 77
Šiaurės Lietuvos kolegija  20
Utenos kolegija  40
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla  89
Studijos Klaipėdos universiteto patalpose  47
Iš viso  40 232

Beje, 2011 m. pavasarį 40 Marijampolės kolegijos patalpose išlyginamąsias studijas bai
gusių asmenų 2011 m. rudenį toliau Universitete tęsė magistrantūros studijas. 

IŠTEKLIAI IR GALIMYBĖS

Biblioteka

Mykolo Romerio universiteto biblioteka – tai šiuolaikinis, moderniomis technologijomis ir 

įranga aprūpintas akademinės bendruomenės socialinis, informacijos ir studijų centras, už-

tikrinantis atvirą prieigą prie bibliotekoje sukauptų spausdintų leidinių ir elektroninių moks-

linės informacijos išteklių, siekiantis aprūpinti Mykolo Romerio universiteto studijas, mokslą 

ir kitas veiklos kryptis pasaulinio lygio informacijos ištekliais ir informacinėmis paslaugomis 

bei užtikrinti prieigą prie visų bibliotekos išteklių nutolusiems vartotojams, ugdantis Univer-

siteto akademinės bendruomenės narių ir darbuotojų informacinį raštingumą, perimantis, 

plėtojantis ir diegiantis moderniausias bibliotekų paslaugas ir technologijas. Vykdydama 

savo veiklą biblioteka orientuojasi į šiuolaikinius vartotojo poreikius ir atsižvelgdama į juos 

inicijuoja, kuria ir teikia naujas paslaugas, siekia užtikrinti jų tęstinumą bei kokybę. 

Racionaliai išnaudojant Universiteto erdves 251 m² buvo praplėstas bibliotekos plotas, 
įrengtos 3 naujos skaityklos, perkelta Interneto skaitykla, įrengtas informacinis stalas, sukurtos 
vartotojų konsultavimo ir bendravimo erdvės, įrengta 91 nauja darbo vieta. Biblioteka varto
tojams pasiūlė 21 naują paslaugą, pakvietė į 97 renginius ir parodas. 2011 m. bibliotekoje ap
silankė 1,01 mln. lankytojų, išduota 840,9 tūkst. leidinių, prenumeruojamose duomenų bazėse 
atlikta 1 003 mln. paieškų, atsisiųsta 209,1 tūkst. visateksčių dokumentų. Biblioteka papildyta 
12,3 tūkst. leidinių, užprenumeruotos 7 naujos duomenų bazės, įsigyti 2 bibliografinių nuoro
dų tvarkymo įrankiai bei knygų grąžinimo savitarnos įranga.
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Universitete bibliotekos paslaugos teikiamos Centriniuose ir Pirmuosiuose rūmuose bei 
Viešojo saugumo fakultete.

2011 m. bibliotekai buvo aktyvios veiklos metai. Pradėjus bibliotekoje taikyti moder
nios vadybos principus atsiskleidė šio padalinio darbuotojų organizuotumas, iniciatyvumas ir 
kūrybiškumas. Tai padėjo sukoncentruoti dėmesį į vartotoją, kurio poreikiams buvo kuriamos 
naujos paslaugos ir veikos, plečiamos erdvės, formuojama akademiška, socialiai patraukli ir 
kartu jauki aplinka, buriama socialiai aktyvi bendruomenė. Universiteto biblioteka, aktyviai 
vykdydama socialinę visuomeninę bei kultūrinę veiklą, organizavo 7 renginius bei surengė 90 
knygų, meno bei kt. parodų, vienintelė iš Lietuvos akademinių bibliotekų organizavo savano
rystę bibliotekoje. Ši akcija paskatino į visuomenišką neatlygintiną veiklą įsitraukti sąmoningą 
ir aktyvią ne tik Universiteto bendruomenę.

Plečiant bibliotekos modernizaciją įsigyti 2 savitarnos knygų išdavimo įrenginiai. Sie
kiant pagerbti bibliotekos rėmėjus, dovanojančius bibliotekai knygas, inicijuotas Donatorių 
galerijos atidarymas.

Atsiliepdama į vartotojų poreikius bei siekdama užtikrinti atliekamos veiklos kokybę 
bib lioteka inicijavo naujas paslaugas:

•  Elektroninių knygų „skirtukus“– atkreipti vartotojų dėmesį į bibliotekos prenume
ruojamas el. knygas;

• Tarpbibliotekinį abonementą;

•  Informacinį stalą – čia reguliariai teikiamos konsultacijos apie leidinių ir kt. informaci
jos, reikalingos rašto darbams ar studijų užduotims, paiešką;

•  „Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją“ – galimybę gauti individualią 45 min. biblio
tekininko konsultaciją vartotojui aktualia tema;

• Informacijos paieškos strategijos sudarymą (studentams);

• Mokomuosius mokslinės informacijos paieškos vaizdo įrašus;

• Teminių šaltinių tinklalapius;

• Bibliografinio sąrašo sudarymą (dėstytojams, studentams);

• Galimybę tinklalapyje „Pasiūlyti bibliotekai įsigyti leidinį“;

• Naujai gautų knygų viršelius ir turinius bibliotekos el. kataloge;

• Leidinių trumpalaikį išdavimą;

• Mokslometrijos rodiklių pateikimą;

•  „Bibliotekos aktualijas“ – informacinį leidinį rektorato nariams apie bibliotekos pas
laugas ir naujoves;

•  Galimybę CR ir IR paimtas knygas grąžinti bet kuriuose centrinės bibliotekos rūmuose;

•  Galimybę abonemento nedarbo valandomis knygas grąžinti bibliotekos administra
torei;

• „Bookdrop“ – knygų grąžinimą, neužeinant į bibliotekos patalpas;

• Atviras knygų rezervavimo lentynas;

• Grupinio darbo skaityklų rezervavimą;

• Knygų mainų lentyną;

• Vaikų kampelį.

2011 m. bibliotekos kiekybiniai rodikliai

Centrinė 
biblioteka VSF biblioteka Iš viso

Bibliotekos fondas 
(egz.) 191 141 46 672 237 813

Gauta leidinių per metus 
(egz.) 10 686 1 690 12 376

Prenumeruojama duomenų bazių 52
E. knygų skaičius DB 
(pavad.) 95 589

Periodinių leidinių skaičius DB 
(pavad.) 28 830

Atlikta paieškų prenumeruojamose DB 
(per metus) 1 003 429

Atsisiųsta visateksčių dokumentų  
iš prenumeruojamų DB 
(per metus)

209 126

Elektroninio katalogo įrašų skaičius 
(per metus) 4 622 270 4 892

Elektroninio katalogo įrašų skaičius 
(iš viso) 54 017

Publikacijų duomenų bazės įrašų skaičius 
(per metus) 3 026 3 026

Publikacijų duomenų bazės (PDB) įrašų skaičius 
iš viso 10 803

Elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje 
sistemoje (ETD IS) įrašų skaičius 
(per metus)

403 403

Elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje  
sistemoje (ETD IS) įrašų skaičius 
(iš viso)

2 750

Atlikta paieškų bibliotekos elektroniniame 
kataloge, PDB, ETD IS (per metus) 1 673 259

Atlikti individualūs užsakymai (per metus)
Informacijos paieškos strategijos 333 333
Bibliografiniai sąrašai 54 54
Teminės užklausos informaciniame stale 
(nuo 2011 m. rugsėjo mėn.) 48 48

Registruoti skaitytojai 20 160 1 467 21 627
Lankytojai 970 538 39 522 1 010 060
Leidinių išdavimas 
(per metus) 792 763 48 137 840 900

 į namus 265 584 40 713 306 297
 vietoje 527 179 7 424 534 603

Skaityklos 14 1 15
Vietų skaičius skaityklose 495 29 524
Kompiuterinių darbo vietų skaičius 137 5 142
Darbuotojų skaičius 38 5 43
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Bibliotekos informacijos išteklių formavimas

Bibliotekos informacijos išteklių formavimo pokyčiai 2010–2011 m.

2010 m. 2011 m.
MRU 

biblioteka
VSF 

biblioteka Iš viso MRU 
biblioteka

VSF 
biblioteka Iš viso

Bibliotekos fondas (egz.) 181 924 45 067 226 991 191 141 46 672 237 813
Gauta leidinių per metus 
(egz.) 9 365 1 938 11 303 10 686 1 690 12 376

Nurašyta leidinių per me
tus (egz.) 196 580 776 1 469 85 1 554

Prenumeruojama periodi
nių leidinių (pavad.) 152* 40* 173 274* 36* 293

Prenumeruojama DB 44 52
E. knygų skaičius DB (pa
vad.) 60 670 95 589

Periodinių leidinių skaičius 
DB (pavad.) 28 741 28 830

* Kai kurie periodinių leidinių pavadinimai dubliuojasi.

2010–2011 m. bibliotekos informacijos išteklių formavimui skirtų lėšų analizė (tūkst. Lt)

2010 m. 2011 m.
MRU 

biblioteka 
(tūkst. Lt)

VSF 
biblioteka 
(tūkst. Lt)

Iš viso 
(tūkst. Lt)

MRU 
biblioteka 
(tūkst. Lt)

VSF 
biblioteka 
(tūkst. Lt)

Iš viso 
(tūkst. Lt)

Lėšos
Biudžeto lėšos 601,7 94,7 696,4 636,6 90,7 727,3
Iš jų MRU leidiniams 69,0 27,3 96,3 69,1 14,3 83,4
Projektų lėšos 15,7  15,7 33,5 1,8 35,3
Įvairių organizacijų ir 
asmenų dovanos 53,5 4,6 58,1 78,3 6,5 84,8

Iš viso 670,9 99,3 770,2 748,4 99,0 847,4
Lėšos atskiroms doku-
mentų rūšims
Knygoms ir tęstiniams 
leidiniams 352,9 84,5 437,4 463,6 91,0 554,6

Žurnalų ir laikraščių 
prenumeratai 185,9 14,8 200,7 95,4 8,0 103,4

Duomenų bazių prenu
meratai 132,1  132,1 189,4  189,4

Iš viso 670,9 99,3 770,2 748,4 99,0 847,4

2011 m. bibliotekos fondas pasipildė 4 678 egz. dovanotų leidinių. Galima paminėti Vo
kietijos Bundestago nario, NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidento dr. Karlo A. Lamerso 
vertingą dovaną – knygas vokiečių ir anglų kalbomis, daugiausia teisės ir ekonomikos tema
tika. Dr. Karlui A. Lamersui suteiktas Universiteto garbės daktaro vardas. Šia iškilminga proga 
lapkričio 28 d. buvo atidaryta bibliotekos Donatorių galerija. 

Reikšmingesnės 2011 m. gautos dovanos

Donatorius Suma Gauta 
pavadinimų

Gauta 
egzempliorių

Dr. Karl A. Lamers 10 450,00 Lt 40 pavad. 40 egz.
Indijos Respublikos ambasada 9 520,00 Lt 215 pavad. 249 egz.
Indijos Respublikos ambasadorius J. E. Deepak Vohra 1 630,00 59 pavad. 70 egz.
AzijosEuropos fondas 1 265,00 43 pavad. 125 egz.

Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės
2011 m. biblioteka prenumeravo 52 mokslinės informacijos duomenų bazes (toliau – 

DB). Buvo užprenumeruotos 7 naujos DB: Cambribge Journals Online, Baltic-eBooks, Web of 
Science, Universitetskaja Biblioteka Online, East View, Springer Link bei Taylor&Francis. Pastarosios 
dvi bei bibliografinių nuorodų tvarkymo programa „RefWorks“ užprenumeruotos per Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslinių bib
liotekų asociacijos vykdomą projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo DB atvėrimas Lietuvai“. 
Taip pat bibliotekos vartotojams buvo siūloma susipažinti su 25 naujomis bibliotekos dar ne
prenumeruojamomis mokslinėmis DB. Kartu su prenumeruojamu Web of Science archyvu įsi
gyta bibliografinių nuorodų tvarkymo programa „EndNote“.

Iš viso bibliotekos skaitytojai galėjo naudotis 177 046 elektroniniais leidiniais prenume
ruojamose Lietuvos bei užsienio šalių mokslinės informacijos DB. Per metus elektroninių kny
gų ir enciklopedijų kolekcija, palyginti su 2010 m., padidėjo 35 037 leidiniais.

2010–2011 m. bibliotekos duomenų bazėse prenumeruoti elektroniniai leidiniai

 

2011 m. prenumeruojamose DB buvo atlikta 1 003 429 paieškos ir atsisiųsta 209 126 
visateksčiai dokumentai. 2011 m. informacijos paieškų prenumeruojamose DB buvo atlikta  
343 978 daugiau nei 2010 m. ir atsisiųsta 54 720 visateksčiais dokumentais daugiau nei 2010 m. 

Atliktų paieškų ir atsisiųstų visateksčių dokumentų skaičius  
prenumeruojamose duomenų bazėse 
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Aktyviausiai naudojamos duomenų bazės 2011 m.

Duomenų bazės pavadinimas Atsisiųsta visateksčių dokumentų
1. Ebrary (AcademicCompleteCollection) 75 201
2. Baltic-eBooks 18 308
3. VGTU leidyklos elektroninės knygos 12 547
4. PsycARTICLES (EBSCO) 10 443

Bibliotekos pildomos duomenų bazės

Elektroninis katalogas

2010–2011 m. parengti bibliografiniai įrašai

Parengta įrašų per metus Iš viso įrašų
Bibliotekos elektroniniame kataloge (Aleph)

Parengta 2010 m. 4 428 49 125
Parengta 2011 m. 4 892 54 017

MRU mokslo publikacijų bazėje (PDB)
Parengta 2010 m. 1 882 7 777
Parengta 2011 m. 3 026 10 803

2011 m. birželio 10 d. pradėti skenuoti ir dėti į bibliotekos katalogą naujų knygų viršeliai 
ir turiniai. Per 2011 m. nuskenuoti 952 knygų viršeliai ir turiniai, iš viso 4 059 lapų.

Publikacijų duomenų bazė (PDB)
Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje (PDB) 2011 m. gruodžio 31 d. iš viso 

buvo 10 803 įrašai. 2011 m. įvesti 3 026 įrašai, redaguoti 5 534 įrašai. įvesta 1 144 įrašais dau
giau (2010 m. – 1 882 įrašai). Nuskenuota ~1 300 (puslapių) straipsnių ir konferencijų praneši
mų santraukų, kurios pateiktos PDB. Tarp 2011 m. įrašų – 1 327 įrašai priklauso 2011 m. laidos 
publikacijoms, 2 151 įrašas – surinktos naujos publikacijos iš Lietuvoje leidžiamų leidinių, Uni
versiteto išleistų leidinių, straipsniai iš Universiteto mokslo darbų bei retrospektyva.

Pildant šią DB nuolat buvo atliekama MRU mokslo publikacijų paieška bibliotekos pre
numeruojamose ir kitose atviros prieigos duomenų bazėse bei Lietuvos ir užsienio bibliotekų 
kataloguose. Tikslinama periodinių leidinių informacija pagal Pasaulio periodinių leidinių bib
liografinę duomenų bazę (Ulrich’s Serials Analysis System). Vykdomas publikacijų retrospekty
vos suvedimas ir pasikeitusių viso teksto nuorodų redagavimas. Sprendžiami ir derinami pub
likacijų tvarkos supaprastinimo, duomenų suderinamumo, indėlių skaičiavimo, klasifikatorių 
koregavimo, sąrašų generavimo ir kt. klausimai.

Elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema (ETD IS)
2011 m. Universiteto ETD IS iš viso buvo 2 750 magistrų ir doktorantų darbų (2010 m. – 

2 347). Per metus duomenų bazė pasipildė 403 darbais – 15 disertacijų, 29 disertacijų santrau
komis ir 359 magistrų darbais. 

2010–2011 m. į Universiteto ETD IS įtrauktų darbų statistika

Iš viso
Laisvai  

prieinamas  
internete

Prieinamas tik 
institucijos  
intranete

Neprieinamas

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Magistro baigiamieji 
darbai

225 359 58 96 85 124 82 139

Daktaro disertacijos 9 15 3 1 4 9 2 5
Daktaro disertacijų 
santraukos

21 29 7 11 8 12 6 6

Iš viso 255 403 68 108 97 145 90 150

Universitetas pagal 2011 m. ETD IS įrašus yra antroje vietoje tarp visų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų.

Vartotojų aptarnavimas
Bibliotekoje skaitytojams skirtos 524 darbo vietos (2010 m. – 433), iš jų 142 kompiuteri

zuotos.

Bibliotekoje 2011 m. buvo užregistruoti 21 627 skaitytojai (2010 m. – 23 176):

• Centrinėje bibliotekoje – 20 160 skaitytojų (2010 m. – 21 486),

• VSF bibliotekoje – 1 467 skaitytojai (2010 m. – 1 690).

2011 m. iš viso bibliotekoje apsilankė 1 010 060 lankytojų (2010 m. – 707 775).

Bibliotekos lankytojai 2009–2011 m. 

2011 m. bibliotekoje skaitytojams iš viso buvo išduota 840 900 vnt. leidinių.
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Leidinių išduotis bibliotekos skaityklose ir abonementuose 2010–2011 m.

Skaityklos, abonementas Išduota leidinių, vnt.
2010 m.

Išduota leidinių, vnt.
2011 m.

Bibliotekos CR skaityklos 479 908 496 159
Bibliotekos IR skaityklos 20 250 31 020
Iš viso centrinės bibliotekos skaityklose išduota 
knygų

500 158 527 179

Centrinės bibliotekos abonementas (išduota ir 
pratęsta)

278 952 265 584

Iš viso centrinėje bibliotekoje 779 110 792 763
VSF bibliotekos skaitykla 8 368 7 424
VSF bibliotekos abonemetas 41 038 40 713
Iš viso VSF bibliotekoje 49 406 48 137
Iš viso bibliotekoje 828 516 840 900

Centrinės bibliotekos leidinių išduotis 2009–2011 m.

Leidinių skolinimasis iš kitų bibliotekų
2011 m. Tarpbibliotekinio ir Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis 

(TBA ir TTBA) pasinaudojo 21 vartotojas. Per metus iš vartotojų buvo gautos 75 užklausos. Ne
vykdyti 7 užsakymai, nes leidinius turėjo Vilniaus miesto bibliotekos.

TBA / TTBA užklausų analizė

Abonentai Užklausos
Gauta Išsiųsta Negauta

knygos straipsnių 
kopijos knygos straipsnių 

kopijos knygos straipsnių 
kopijos

TBA 2 3 4 0 1   
TTBA 19 72 41 17   10 1

Buvo naudojamasi Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų Tarpbibliotekinio abonemento 
paslaugomis, užsiregistruota Norvegijos dokumentų pristatymo sistemoje „BIBSYS“ bei Vo
kietijos sistemoje „SUBITO“. Dažniausiai užsakymai siųsti į Norvegiją (32 teigiami atsakymai), 

Lenkiją (6 teigiami užsakymai), Vokietiją (4 teigiami atsakymai), Rusiją (4 teigiami atsakymai), 
Austriją, Daniją, Olandiją ir Suomiją.

Iš viso už 15 įvykdytų užsakymų buvo sumokėti 754 litai.

Teminių bibliotekininkų veikla
2011 m. sėkmingai adaptavosi prieš metus inicijuota tarptautinė teminių bibliotekinin

kų praktika. Bibliotekos 2011 m. inicijuotų 70 procentų naujų paslaugų yra teikiamos 6 teminių 
bibliotekininkų:

•    Paruoštos 333 mokslinės informacijos paieškos strategijos MRU fakultetų bakalauro ir 
magistrantūros pakopų studentams.

Informacijos paieškos strategijos pagal fakultetus

Socialinės 
informatikos f. Teisės f. Ekonomikos ir 

finansų valdymo f.
Socialinės 
politikos f.

Humanitarinių 
mokslų institutas 

 Politikos ir 
vadybos f.

4 117 67 59  86

•   Pagal individualias užklausas parengti 54 teminiai bibliografiniai sąrašai.

Bibliografiniai sąrašai pagal fakultetus

Fakultetas Socialinės 
informatikos Teisės Ekonomikos ir 

finansų valdymo
Socialinės 
politikos

Humanitarinių 
mokslų institutas

Politikos ir 
vadybos

Nemokami  5 3 11  9
Mokami  11 6 7  2

•    Suteikta paslauga „Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją“ – 25 akad. val.

•    Suteiktos 59 teminės konsultacijos informaciniame stale (konsultacijos trukmė nuo 5 
iki 45 min.);

•    Pravesti mokymai, paskaitos, pranešimai, pristatymai – iš viso 373 akad. val.;

•    Pateikti mokslometrijos rodikliai pagal Mokslo centro (MC), fakultetų (FK) ar individua
lų (IND) akademinio personalo darbuotojų kreipimąsi – iš viso 12;

•    Parengta 46 pristatymų medžiagos, paieškos vadovai, vaizdo įrašai, teminių šaltinių 
sąrašai ir kt.;

•    Bendradarbiaujant su kuruojamais fakultetais ir katedromis, per dieną atsakoma vidu
tiniškai į 50 Universiteto akademinio personalo, kitų darbuotojų, studentų ir klausyto
jų užklausų raštu, žodžiu, elektroniniu paštu.

Parodos ir renginiai 
2011 m. bibliotekos darbuotojai savo skaitytojus pakvietė į 7 renginius:

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai

    Anapilin iškeliavusio poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui – Justino Marcinkevi
čiaus poezijos skaitymai.

    „Tarp Temidės ir fantazijos“ – prof. dr. Justino Žilinsko kūrybos popietė ir nominacijų 
skaitytojams teikimas.
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Poezijos pavasariui skirtas renginys

    kūrybos valanda „Barsčiusi aukso dulkes“ – Nijolės Miliauskaitės eilės, dedikacijos, pri
siminimai. Programą atliko aktorė Dalia Jankauskaitė ir kompozitorius bei atlikėjas 
Tomas Dobrovolskis.

Projekto „Šiaurės šalių bibliotekų savaitės“ atidarymo renginys 

    MRU Debatų klubo diskusija „Humoras Šiaurėje – nieko nėra juokingesnio už tiesą“. 
Renginyje dalyvavo garbės viešnia Švedijos ambasadorė Cecilia RuthströmRuin.

Kiti trys renginiai – bibliotekos naujų erdvių ir Donatorių galerijos atidarymai bei padė
kos popietė bibliotekos savanoriams.

Ataskaitiniais metais bibliotekos darbuotojai surengė 77 knygų parodas. Iš jų 38 nau
jų knygų bei 39 temines parodas. Bibliotekos erdves puošė 10 meno darbų parodų, kur savo 
darbus eksponavo žymūs menininkai – dailininkai ir fotografai. 2011 m. atsirado nauja parodų 
tematika – pomėgių parodos. Jų parengta 3.

Bibliotekos veiklos kokybę ir teikiamų naujų paslaugų efektyvumą rodo didelis vartoto
jų aktyvumo augimas.

Centrinės bibliotekos rodiklių augimas 2010–2011 m.

Rodiklis 2010 2011 Skirtumas %

1. Lankytojai 665 226 970 538 +305 312 +45 %
2. Lankytojai (naktis) 16 620 20 197 +3 577 +21 %
3. Išduotis vietoje 500 158 527 179 +27 021 +5,4 %
4. Aleph išduotis (į namus) 279 852 265 584 –14 268 –5 %
5. Išduotis (iš viso) 779 110 792 763 +13 653 +1,75 %
6. Parodos ir renginiai 78 97 +19 +24 %
7. Vietų skaičius 404 495 +91 +22,5 %

Universiteto bibliotekos populiarumą rodo ir apsilankymų bibliotekos tinklalapyje skai
čius. 2011 m. per dieną apsilankyta apie 2 775 kartus. 

Bibliotekos tinklalapio statistika 2011 m.

Peržiūrėtos rubrikos Apsilankymų skaičius per metus

Katalogai 119 748
MRU mokslo publikacijų duomenų bazė (PDB) 66 568
Elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema (ETD IS) 33 962
Duomenų bazės 75 705
Prenumeruojamos duomenų bazės 44 852
Teminė informacija 36 577
Informacija skaitytojui 41 124
Naujienos 186 023
Darbo laikas 23 676

Informacinių technologijų plėtra 2011 metais

Universiteto veiklos sričių kompiuterizavimas bei aprūpinimas šiuolaikinėmis informa
cinėmis technologijomis (IT) yra viena iš svarbių šiuolaikinio modernaus universiteto veiklos 
prielaidų. Todėl kiekvienais metais Universitete daug lėšų ir pastangų skiriama IT plėtrai. 

2011 m. buvo plėtojamas Universiteto kompiuterių tinklas, įrengiamos naujos kompiu
terinės darbo vietos studentams ir darbuotojams, atnaujinama kompiuterių tinklo paslaugų 
infrastruktūra, plečiamos IS STUDIJOS ir kitų sistemų galimybės.

KOMPIUTERIŲ TINKLAS
2011 m. toliau buvo plečiamas kompiuterių tinklas – Studentų namuose (Didlaukio g. 86) 

įrengta 540, o Centrinių rūmų bibliotekos skaityklose (I209 ir I210) 48 nauji tinklo taškai. Šiuo 
metu Universiteto kompiuterių tinkle yra per 3 500 duomenų perdavimo tinklo taškų, jame 
vidutiniškai per mėnesį perduodama daugiau kaip 13 743 TB duomenų. 

2012 m. planuojama išplėsti kompiuterių tinklą Studentų namuose (Didlaukio g. 57).

Universiteto kompiuterių tinklo struktūrinė schema ir ryšiai su kitais tinklais
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Daugumoje Universiteto vietų studentai ir dėstytojai gali naudotis belaidžių kompiute
rių tinklų (eduroam ir wireless) paslaugomis. Didžiausia belaidžio kompiuterių tinklo aprėptis 
yra Centriniuose rūmuose. Čia įdiegtos 45 belaidžio kompiuterių tinklo prieigos stotelės, Pir
muosiuose rūmuose jų yra 12, Studentų namuose – 20, Viešojo saugumo fakultete – 3.

Per praėjusius metus Universiteto belaidžio kompiuterių tinklo paslaugomis naudojosi 
daugiau kaip 8 000 unikalių naudotojų. 2011 m. Universitete atnaujinta belaidžio kompiuterių 
tinklo infrastruktūra. 

2012 m. planuojama sutankinti belaidžio tinklo stotelių išdėstymą Centrinių rūmų 
biblio tekoje, didžiosiose auditorijose ir Viešojo saugumo fakultete.

Universiteto belaidžio kompiuterių tinklo ryšio prieigos stotelių išdėstymas  
Centriniuose rūmuose

KOMPIUTERIŲ TINKLO PASLAUGOS
2011 m. atnaujintas Universiteto svetainės dizainas, jos struktūra ir turinio valdymo sis

tema. Universiteto svetainės infrastruktūra leidžia joje apsilankyti dideliam lankytojų skaičiui, 
per praėjusius metus jis padidėjo beveik 25 procentais, o sausio 16 dieną svetainėje apsilankė 
net 28 015 lankytojų. 

Beveik keturis kartus išaugo apsilankymų Universiteto svetainėje skaičius naudojant 
mobilius įrenginius (išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius). Pradėtos kurti progra
minės priemonės, skirtos šiems įrenginiams. 2012 m. jas planuojama pradėti platinti.

Per metus Universiteto elektroninio pašto sistema buvo išsiųsta ir priimta daugiau nei 10 
milijonų elektroninių laiškų. Elektroninio pašto tarnybinėse stotyse veikia ir visiems laiškams 
taikoma apsauga nuo virusų ir brukalo, pernai sistema atmetė (nepriėmė dėl brukalo ar virusų) 
beveik 5 milijonus elektroninių laiškų. Baigiama kurti automatizuota prisijungimų prie tinklo 
analizės sistema, kuri leis operatyviau reaguoti į virusų plitimą ir kitus incidentus.

Praeitais metais buvo atnaujintos (pakeistos naujomis) studentų elektroninio pašto,  
e. studijų sistemos tarnybinės stotys ir kai kurios jose veikiančios sistemos, įsigyta ir įdiegta 
duomenų saugykla videomedžiagai saugoti. 

2011 m. atnaujinta IT paslaugų naudotojų (tiek studentų, tiek darbuotojų) registravimo
si sistema, sukurta Universiteto darbo vietų stebėjimo (bet kuriuo metu galima matyti, kiek 
kompiuterių skaityklose yra laisvų, kiek užimtų) ir automatinio kompiuterių įjungimo bei išjun
gimo sistema. 

Universiteto darbuotojų elektroniniu paštu 2011 m. išsiųstų ir gautų laiškų skaičius 

 

2012 m. planuojama atnaujinti Universiteto svetainės tarnybines stotis, toliau plėsti ser
verių virtualizaciją, diegti terminalines darbo vietas.

KOMPIUTERIZUOTŲ DARBO VIETŲ IR AUDITORIJŲ ĮRENGIMAS
2011 m. įrengta 30 naujų terminalinių darbo vietų Interneto (I210) ir Dėstytojų (I209) 

skaityklose, o P. Leono skaitykloje (III147 kab.) kompiuteriai pakeisti naujais. Užsienio kalbų 
kabinetuose (II315, II316) atnaujinti darbo vietų kompiuteriai, juose įdiegta nauja užsienio 
kalbų mokymo programinė įranga, kompiuterių kabinete III326 įdiegta nauja geografinių in
formacinių sistemų programinė įranga, atnaujinta dalis katedrų ir struktūrinių padalinių kom
piuterių. Visose darbo vietose buvo diegiama nauja Windows 7, Microsoft Office 2010, LibreOffi-
ce ir kita programinė įranga. 

Visose katedrose ir struktūriniuose padaliniuose įdiegta unifikuota periferinė įranga, 
veikianti tinkle ir leidžianti ne tik spausdinti ar kopijuoti, bet ir popierinius dokumentus versti 
skaitmeniniais.
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Bendras kompiuterių skaičiaus bei bendras studentų ir kompiuterių santykio kitimas

                    

2011 m. Universitetas įsigijo 106 stalinius, 15 nešiojamųjų ir planšetinių, 30 terminalinių 
kompiuterių, 25 multifunkcinius spausdintuvus ir skanerius bei įvairios programinės įrangos. 
Šiuo metu Universitete iš viso yra 1 354 kompiuteriai.

Universiteto kompiuterių skaičiaus augimas

                  

Praėjusias metais pratęstos Microsoft kompanijos bei IBM SSPS programinės įrangos 
nuomos sutartys, kurios leidžia Universitete naudoti naujausias šių kompanijų programinės 
įrangos versijas (Windows OS, Microsoft Office ir kiti programų paketai bei SPSS Base, Regres-
sions, Advanced Statistics, Custom tables, Sample Power ir kt.), turėti geresnį infrastruktūros val
domumą bei saugumą. 

INFORMACINĖS IR DUOMENŲ BAZIŲ VALDYMO SISTEMOS
Universitete palaikomos ir plėtojamos šios taikomosios informacinės sistemos (IS) ir 

duomenų bazės (DB):

  1. STUDIJOS,

  2. PRIĖMIMAS, 

  3. FINANSAI IR TURTAS,

  4. ATLYGINIMAI,

  5. PERSONALAS,

  6. MRU teisės aktų duomenų bazė,

  7. Dokumentų valdymo sistema, 

  8. Bibliotekos IS 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.

2011 m. plėtojant IS STUDIJOS galimybes buvo patobulinta ar sukurta ir įdiegta:

•   Studijų kokybės (studentų nuomonė) vertinimas,

•   Studijų programų ir dalykų aprašų formavimas,

•   Stipendijų skaičiavimas,

•   Naujos ataskaitos,

•   Duomenų apsikeitimas su Studentų registru, 

•   Sąsajos su Studentų registru,

•   Krūvių apskaita (baigiama kurti) ir kt.

2012 m. planuojama užbaigti pradėtus IS STUDIJOS plėtros darbus (krūvių apskaita, stu
dijų programų ir dalykų aprašų diegimas, interaktyvūs studentų kalendoriai, automatinis in
formacinių pranešimų siuntimas el. paštu, įmokų modulio plėtra, įsakymų formavimo modulis, 
žiniaraščių modulio plėtra) ir per ateinančius dvejus metus sukurti naują sistemos versiją.

2011 m. atlikta e. mokėjimų diegimo Universitete galimybių analizė, pradėtas bandoma
sis e. mokėjimų projektas. 

Naujomis galimybėmis buvo papildytos MRU teisės aktų duomenų bazė DB ir Doku
mentų valdymo sistemos (Mano dokumentai, Naujienos, integracija su Universiteto Katalogų 
tarnyba). Ateinančiais metais planuojama naujinti šias sistemas, įdiegti naujas galimybes, susi
jusias su e. dokumentų valdymu. 

Be to, 2011 m. buvo sukurtos ir įdiegtos programinės priemonės, skirtos:

• Mokslinės veiklos vertinimui,

• Pažymų užsakymui internetu, 

• Pretendentų registravimui,

• Internetinėms apklausoms, anketoms ir kt.
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Kultūra ir estetinis ugdymas

Universitete puoselėjamos meninės estetinės tradicijos organizuojant įvairius kultūros rengi-

nius. Ugdomas meninis išprusimas, jautrumas grožiui ir kūrybiškumas. Atsižvelgiama į kiekvie-

no akademinės bendruomenės nario saviraiškos poreikius – sudarytos galimybės dalyvauti 11 

meno kolektyvų veikloje. Vienas ryškesnių metų įvykių – Mykolo Romerio universiteto tautinių 

šokių kolektyvas „Skalsa“ dalyvavo Pasaulio kultūros festivalyje Berlyne, kur kartu su kitų Lietu-

vos aukštųjų mokyklų tautinių šokių kolektyvais pristatė Lietuvių etninę kultūrą.

Meno kolektyvų veikla
Universitete veikia 11 meno kolektyvų: styginių kvartetas, mišrus choras, tautinių šokių 

kolektyvas „Skalsa“, pramoginių šokių grupė „Bolero“, šokių klubas „Salsa“, teatro studija A.R.T., 
instrumentinė grupė „MRU Jazz Band“, popvokalinis ansamblis, folkloro ansamblis „Ritingo“, 
kapela ir vizualiųjų menų studija. 2011 m. Universitete pradėjo dirbti kapelionas, jis greitai ir 
kūrybingai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą. Vis auga studentų, lankančių meno kolektyvų 
repeticijas, skaičius: 2010 m. – 300, 2011 m. – 350 studentų.

Mykolo Romerio universiteto meno kolektyvai atstovavo Universitetui aukštųjų moky
klų menų festivaliuose, Baltijos šalių studentiškų meno kolektyvų šventėje „Gaudeamus“, Pa
saulio kultūros festivalyje Berlyne, tarptautiniame postfolkloro ir baltų kultūros festivalyje „Mė
nuo Juodaragis“, koncertuose Lietuvos mokyklose ir kultūros centruose, meno festivaliuose 
Lietuvoje ir užsienyje.

Styginių kvartetas (vadovas Povilas Jacunskas)

Jaunas, pirmus metus kartu repetuojantis kolektyvas prisistatė akademinei bendruo
menei Kovo 11osios minėjimo renginyje, kur atliko Juozo Naujalio pjesę styginių kvartetui 
„Svajonė“. Rugsėjo 1osios iškilmingame Senato posėdyje MRU styginių kvartetas atliko  
W. A. Mozarto „Divertismentą Fdur“, Allegro dalį. Gruodžio mėnesį naujų profesorių ir docentų 
pristatymo akademinei bendruomenei renginyje kvartetas atliko W. A. Mozarto „Divertismentą 
Bdur“, Allegro di molto dalį. 
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Mišrus choras (meno vadovė ir dirigentė Loreta Levinskaitė, chormeisterė ir koncertmeiste-
rė Vitalija Semeniukienė)

2011 m. MRU mišrus choras surengė tris rečitalius – kovo 9 d. valandos koncertą  
AB „Lietuvos geležinkeliai“, gegužės 7 d. valandos koncertą Taikomosios dailės muziejuje, skirtą 
prof. Mykolo Romerio gimtadieniui paminėti, bei spalio 6 d. valandos koncertą naujiems MRU 
studentams Universiteto Rotondinėje salėje. Pastarieji du rečitaliai jau tapo tradicija. 

Baltijos šalių studentiškų meno kolektyvų šventės „Gaudeamus“ atidarymo koncerte  
Šv. Jonų bažnyčioje MRU mišrus choras kartu su kitų aukštųjų mokyklų pajėgiausiais cho
rais atliko V. Augustino chorinę kantatą „Absiste Vulgus“. Kitą festivalio dieną dalyvavo  
jungtinia me chorų koncerte Šv. Jonų bažnyčioje ir atliko per 15 kūrinių. 

Lapkričio mėn. MRU mišrus choras dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų 
festivalyje Šiauliuose, kur kartu su kitų aukštųjų mokyklų chorais, orkestru ir solistais atliko  
K. Jenkinso „Requiem“ ir surengė valandinį solinį koncertą Joniškio Švč. Mergelės Marijos ėmi
mo į dangų bažnyčioje.

MRU mišrus choras koncertavo Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete, Vilniaus mokyto
jų namuose Turizmo dienos proga, Siemens arenoje Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų 
ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ 10mečio proga ir tarptautinio projekto „Kalbų kengūra 
2011“ apdovanojimų ceremonijoje, garbės daktaro regalijų įteikimo dr. K. Lamersui ceremoni
joje Universitete, kalėdinėje popietėje akademinei bendruomenei.

Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)

Balandžio mėnesį „Skalsa“ atstovavo Universitetui tarptautiniame festivalyje „La Spiegle 
d‘ Italija“ Jesolo mieste, Italijoje, kur susilaukė puikių vertinimų, o kolektyvo atlikta programa 
buvo pripažinta viena geriausių festivalio meninių programų.

Kolektyvas atstovavo Universitetui Baltijos šalių studentiškų meno kolektyvų šventėje 
„Gaudeamus“, kur parengę specialią programą dalyvavo liaudiškų šokių ansamblių koncerte 
Rotušės aikštėje ir jungtiniame baigiamajame koncerte „Prieš srovę“ Kalnų parke. Festivalio 
metu buvo suburti Lietuvos aukštųjų mokyklų liaudiškų šokių kolektyvai ir parengta bendra 
programa Pasaulio kultūros festivaliui Berlyne. Liepos mėnesį Berlyno olimpiniame stadione 
lietuvių etninę kultūrą pristatė 380 studentų, tarp jų ir MRU „Skalsa“.

Pirmą kartą Mykolo Romerio universitetui buvo atstovaujama tarptautiniame studentų 
liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“. „Skalsa“, akomponuojant naujai suburtai MRU 
kapelai, parengė specialią programą, kurią atliko jungtiniame koncerte „Subatėlės ilgai laukus“ 
M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Šokio teatre.

„Skalsa“ koncertavo tarptautiniame festivalyje „Gervė“ Visagine, tarptautinės vakarienės 
MRU Erazmus studentams metu, MRU fuksų vasaros stovykloje, Utenos Dauniškio gimnazijo
je pristatant Universitetą, Tarptautiniame kultūros festivalyje Stambule (Turkijos Respublika), 
Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete, prisistatymo akademinei bendruomenei koncerte MRU 
Rotondinėje salėje. 

Jau tradicija tapo rengti šventinius koncertus kolektyvo gimtadienio proga. 2011 m. 
„Skalsą“ sveikino Vilniaus universiteto liaudiškų šokių ansamblis „Jaunimėlis“ ir Vilniaus kole
gijos liaudiškų šokių ansamblis „Voruta“. „Skalsa“, kaip ir kasmet, parengė šventinę programą.

Pramoginių šokių grupė „Bolero“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)

Tai vienas seniausių Mykolo Romerio universiteto kolektyvų, išlaikantis klasikinio jude
sio tradicijas ir pritraukiantis vis daugiau studentų. 2011 m. „Bolero“ atstovavo Universitetui 
tarptautiniame festivalyje „Gervė“ Visagine, Vilniaus sportinių šokių konkurse, pramoginių šo
kių konkurse Emilijos Pliaterytės gimnazijoje. 

„Bolero“ surengė solinį koncertą VRM rūmuose ir prisistatymo koncertą MRU naujiems 
studentams. Taip pat koncertavo „Žiemos koncerte“ Trakų kultūros rūmuose, Lietuvos aklų
jų ir silpnaregių centro išleistuvių vakare, Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete, „Kūrybos 
mūzų vakare“.

MRU pramoginių šokių grupė „Bolero“ aktyviai ruošia naują programą artėjančiam ko
lektyvo 20 metų jubiliejiniam koncertui.

Šokių klubas „Salsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)

Šokių klubas „Salsa“ – tai vieta, kur studentai ateina praleisti laiko salsos ritmu. Nebūtina 
nuolat lankyti repeticijų, nes kiekvieną susitikimą mokoma vis naujų žingsnių ir judesių. Spar
čiai plečiasi besidominčių šiuo Lotynų Amerikos, afrikiečių bei indėnų muzikos bei šokio miši
niu. Tai ypač energingas ir stilizuotas šokis, kurio metu treniruojami kone visi kūno raumenys. 
MRU „Salsa“ klubas planuoja surengti atviras pamokas Universiteto erdvėse.

Teatro studija A.R.T. (vadovai Rimantas Giedraitis ir Viola Večerskienė)

Studija pristatė akademinei bendruomenei premjerą – „Mokslo minties šventės“ atidary
mo dieną parodė spektaklį „Likimo deivių filosofiškas sprendimas“ pagal MRU doc. A. T. Velič
kienės pjesę. Rugsėjo pradžioje naujus studentus kvietė į improvizacijų spektaklįperformansą 
„N priežasčių, dėl kurių verta lankyti teatrą“, o artėjančių šv. Kalėdų proga surengė spektaklį 
improvizaciją „Burtų naktis“. Kovo 11osios proga Utenos „Saulės“ gimnazijoje parodė poezi
jos spektaklį „Gyvybės medis“. Lapkričio mėn. teatro studijos A.R.T. nariai dalyvavo IV Lietuvos 
aukštųjų mokyklų Laimono Noreikos skaitovų konkurse ir užėmė II vietą.

Instrumentinė grupė „MRU Jazz Band“ (vadovas Vytautas Čepėnas)

Kolektyvas atlieka džiazo muzikos kūrinius ir sugeba sukurti ypatingą atmosferą įvairių 
Universiteto renginių metu. 2011 m. kolektyvą papildė nauji nariai – Universiteto studentai 
iš Nigerijos (vokalas ir perkusija), kurie savo temperamentu suteikė naują atspalvį atliekamai 
muzikai. „MRU Jazz Band“ koncertavo studentų mokslinės draugijos organizuojamos „Moks
lo minties šventės“ uždarymo vakare, tarptautinio debatų turnyro Universitete uždarymo ce
remonijoje, studentų sporto ir meno šventėje Kaune, Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete. 
„MRU Jazz Band“ atidarė tarptautinę mokslinę konferenciją „Nepilnamečių justicijos įgyvendi
nimas: socioedukacinis aspektas“ Universitete, koncertavo svečiams iš Lietuvos mokyklų. 
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Popvokalinis ansamblis (vadovas Artūras Novikas)

Ansamblis mėgstamas įvairiuose studentiškuose renginiuose, konferencijose, apdova
nojimuose. Ansamblis koncertavo projekto „Universitetas – mokyklai, mokykla – universitetui“ 
renginyje Universitete, tarptautinio AzijosEuropos dialogo „Demografiniai pokyčiai Azijoje ir 
Europoje: iššūkiai jaunimui“ Universitete metu, Lietuvos DAAD klubo kasmetinio seminaro sve
čiams, dalyvavo akcijoje „Donorystė = Savanorystė“ Vilniaus prekybos ir pramogų centruose 
„Panorama“ ir „Ozas“, Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete, konferencijos „Sveikatos sistemos 
vystymo perspektyvos“ Universitete metu. Metų pabaigoje ansamblis koncertavo Utenos Dau
niškio gimnazijoje sveikindamas 40 metų jubiliejaus proga ir Kauno Maironio gimnazijoje.

Folkloro ansamblis „Ritingo“ (vadovas Arvydas Kirda)

2011 m. „Ritingo“ pirmą kartą atstovavo Universitetui respublikinėje liaudiškos muzikos 
kapelų ir ansamblių šventėjefestivalyje „Universitas – Vilnensis 2011“ Vilniaus universitete. 
Gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų folkloro festivalyje „O kieno žali sodai“ 
Klaipėdoje, rugpjūčio mėnesį koncertavo XIV tarptautiniame postfolkloro ir šiuolaikinės baltų 
kultūros festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ Zarasuose. Lapkričio mėnesį „Ritingo“ atstovavo Uni
versitetui tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“, kur Lietu
vos edukologijos universiteto aktų salėje dalyvavo liaudies muzikos koncerte. Ansamblis kon
certavo ir mažesniuose renginiuose – Signatarų namuose Kalbos dienos proga, tarptautinės 
vakarienės Universiteto Erasmus studentams metu, sveikino Vytauto Didžiojo universiteto 
folk loro ansamblį „Linago“ gimtadienio proga, Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete, Lietuvių 
liaudies kultūros centro kalėdinėje popietėje, MRU „Skalsos“ trejų metų jubiliejaus šventiniame 
koncerte Universitete.

Kapela (vadovas Arvydas Kirda)

Kapela – jauniausias meno kolektyvas Universitete. Jis dalyvavo respublikinėje liaudiš
kos muzikos kapelų ir ansamblių šventėjefestivalyje „Universitas – Vilnensis 2011“ Vilniaus uni
versitete. Lapkričio mėnesį kapela dalyvavo MRU „Skalsos“ trejų metų jubiliejaus šventiniame 
koncerte Universitete. Atstovavo Universitetui tarptautiniame studentų liaudiškos muzikos 
festivalyje „Linksminkimos“, kur M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Šokio teatre akomponavo 
MRU „Skalsos“ koncertui bei Lietuvos edukologijos universiteto aktų salėje dalyvavo liaudies 
muzikos koncerte kartu su MRU „Ritingo“. 

Vizualiųjų menų studija (vadovas Vidūnas Gelumbauskas)

Studijos nariai Universitete ir kitose erdvėse rengia tiek savo narių, tiek ir žymių Lietu
vos tapybos ir fotografijos meistrų darbų parodas, organizuoja teminius seminarus bei išvykas. 
Universitete buvo eksponuojamos šios parodos: Sausio 13osios dvidešimtosioms metinėms 
paminėti – Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos narių tapybos darbų paroda „Įdomių dai
lininkų paroda“, Vasario 16ajai paminėti – Pasaulio Lietuvių bendruomenės kilnojamoji paro
da „Lietuviais esame mes gimę“, fotografo Artūro Balčiūno fotografijų paroda, MRU studentės 
Lauros Jonutytės piešinių paroda „Studentiškoje erdvėje“, prof. Mykolo Romerio gimtadieniui 
paminėti – fotografijų paroda „Mykolo Romerio gyvenimo akimirkos“, Rugsėjo 1osios proga 
Vidūno Gelumbausko fotografijų paroda „Mykolo Romerio universiteto veidas“, Juozo Valiušai
čio fotografinio apmąstymo paroda „Laisvės ir Kalbos tauta“, Vidūno Gelumbausko fotografijų 
paroda „Pasaulio krepšinio žvaigždės ir mūsų Universitetas“, Vytauto Babelio fotografijų paro
da „Pražydęs Vilnius“. Vidūno Gelumbausko fotografijų paroda „Pasaulio krepšinio žvaigždės ir 
mūsų Universitetas“ buvo eksponuojama ir Utenos Dauniškio bei Vilniaus Pagirių gimnazijose. 

Sielovada (kapelionas kun. Povilas Narijauskas)

Kapelionas Universitete pradėjo dirbti 2011 m. rugsėjo pabaigoje. Spalio mėnesį kape
lionas pakvietė bendruomenę į pirmąjį susitikimą „Pradžioje buvo...“, Universitete organizuoja 
nuolatinius Dievo Gailestingumo maldos grupelių ir kasdienių rekolekcijų „Eik į savo kambarė
lį“ susitikimus, suorganizavo bendruomenės nariams ekskursiją į Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
seminariją. Kapelionas pradėjo renginių ciklą „Filmas diskusijai“. Bendruomenė diskutavo te
momis: „Ką reiškia būti nugalėtoju“ pagal filmą „Amžinai stiprus“, „Apie prigimtinį troškimą būti 
laimingam“ pagal filmą „Atgal į ateitį“, „Bausti (,) negalima (,) pasigailėti“ pagal filmą „Deivido 
Geilo paslaptis“, „Apie meilę, kuri yra daugiau nei vien jausmas“ pagal filmą „Nutapyta“. 

Kultūros renginiai Universitete
2010 m. Universitete suorganizuota daugiau kaip 50 kultūros renginių. Mykolo Romerio 

universiteto meno kolektyvai Universitetui atstovavo daugiau kaip 30yje skirtingų renginių 
Lietuvos bei užsienio viešosiose erdvėse.

Universiteto bendruomenę kvietėme pasiklausyti poetės Dalios Teišerskytės kūrybos, pa
žiūrėti literatūrinį spektaklį „Jis ir Ji“ pagal J. Biliūno ir jo žmonos laiškus (vaidino Birutė Mar ir 
Aleksas Kazanavičius), pasiklausyti aktoriaus Petro Venclovos skaitomų eilių atsisveikinimo ren
ginyje „In Memoriam Justinui Marcinkevičiui“, pasižiūrėti spektaklio „Barsčiusi aukso dulkes – Ni
jolės Miliauskaitės eilės, dedikacijos, prisiminimai“ (vaidino Dalia Jankauskaitė, grojo Tomas Do
brovolskis), pasiklausyti Amerikos lietuvės Eglės Juodvalkės kūrybos, pabendrauti su aktoriumi 
Giedriumi Savicku, pasiklausyti Loretos Bartkevičiūtės (sopranas, Austrija), Rasos Vosyliūtės 
(smuikas, Lietuva), Onutės Švabauskaitės (violončelė, Lietuva) ir Eglės Vosyliūtės (fortepijonas, 
Lietuva) atliekamų kūrinių. Universiteto erdvėje nuolat eksponuojamos įvairios profesionalių 
menininkų parodos. 2011 m. Universiteto bendruomenė galėjo aplankyti 10 parodų.

Organizuojami „Studentiškos erdvės“ renginiai, skatinantys studentų meninę raišką: 
studentų darbų parodos, koncertai, leidžiama studentų kūrybos knyga „Pradžia“. Akademinė 
bendruomenė ypač pamėgo tradicinį renginį – „Kūrybos mūzų vakarą“, kuriame Universiteto 
studentai atlieka savo kūrybos dainas, eksponuoja fotografijas bei tapybos darbus, skaito savo 
poezijos ar prozos kūrinius, šiais metais demonstravo ir įvairias šokio stilistikas. Kasmet organi
zuojamos „MRU dienos“ – visą savaitę Universitete šurmuliuoja įvairūs renginiai, pritraukiantys 
akademinės bendruomenės dėmesį. Kiekvienais metais, artėjant šv. Kalėdoms, bendruomenė 
tradiciškai kviečiama kartu papuošti Universiteto Kalėdų egles, o Rugsėjo 1ąją pasitinkame 
visų Universiteto meno kolektyvų jungtiniu koncertu „Gyvas Universitetas“. 

Universitetas kasmet dalyvauja Muzikų rėmimo fondo organizuojamuose projektuose 
„Alma Mater Musicalis“ bei „Sugrįžimai“ ir Lietuvos rašytojų sąjungos bei Rašytojų klubo orga
nizuojamame tarptautiniame poezijos festivalyje „Poezijos pavasaris“.
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Universitete propaguojamas aktyvus gyvenimo būdas pasitelkiant sportą ir organizuo
tas akademines pratybas bei individualų sveikatos stiprinimą. Aukšto meistriškumo pasiekę 
Universiteto studentai savo laimėjimais garsina Lietuvą visame pasaulyje.

Kaip ir kasmet, Mykolo Romerio universiteto sportininkai medalių dalybose neliko nuo
šalyje. Tęsdami MRU olimpiečių E. Krungolco, A. Zadneprovskio, L. Asadauskaitės, M. Griškonio, 
G. Titenio tradicijas Universiteto atletai šiemet iškovojo rekordinį medalių skaičių.

Rudens varžybų ciklo etapą pirmieji pradėjo irkluotojai. Galvės ežere olimpiečio ir Euro
pos čempiono M. Griškonio vedami mūsiškiai iškovojo 3 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medalius 
ir bendrakomandinėje įskaitoje tarp devynių universitetų užėmė III vietą. 

2010–2011 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų suvestinė

Ei
l. 

N
r.

A
uk

št
oj

i  
m

ok
yk

la

Ir
kl

av
im

as

Ša
ch

m
at

ai

Sa
m

bo
 (m

)

Sa
m

bo
 (v

)

Ku
lk

in
is

  
ša

ud
ym

as
Le

ng
vo

ji 
 

at
le

ti
ka

 (ž
)

Fe
ch

ta
vi

m
as

Ba
dm

in
to

na
s

Kr
os

as
 (m

)

Kr
os

as
 (v

)

Pa
pl

ūd
im

io
 

ti
nk

lin
is

 (m
)

Pa
pl

ūd
im

io
 

ti
nk

lin
is

 (v
)

Iš
 v

is
o

Vi
et

a

1. LKKA 8 6 2 5 4 1 4 4 1 1 3 9 48 II
2. VU 2 1 3 1 2 9 1 9 2 3 3 1 37 I
3. LEU 5 6 8 10 9 6 8 8 3 2 5 7 77 VII
4. VGTU 3 6 4 3 5 3 5 10 5 4 2 3 63 V
5. KTU 6 6 5 2 1 8 6 1 4 5 5 10 59 IV
6. ŠU 8 6 5 7 10 5 8 10 8 9 5 10 91 IX
7. KU 1 6 7 8 10 4 8 2 8 9 4 10 77 VII
8. KMU 4 4 9 9 7 9 3 3 6 6 5 10 75 VI
9. LŽŪU 8 2 9 6 6 9 8 5 8 9 5 10 85 VIII

10. MRU 7 3 1 4 3 2 2 10 8 9 1 2 52 III
11. VDU 8 6 9 10 8 7 7 10 8 9 5 10 97 X
12. LKA 8 6 9 10 10 9 8 10 7 7 5 10 99 XI
13. VDA 8 5 9 10 10 9 8 6 8 9 5 10 97 X
14. LVA 8 6 9 10 10 9 8 7 8 9 5 10 109 XIII
15. LMTA 8 6 9 10 10 9 8 10 8 8 5 10 101 XII
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Irkluotojų estafetę perėmė kulkinio šaudymo atstovai. Šiame čempionate buvo pelnyti 
2 sidabro medaliai. Kiti šaulių startų rezultatai – 5–7 vietos. Komandų įskaitoje Universitetas 
užėmė II vietą. Lietuvos studentų šachamatų čempionate individualioje įskaitoje medalių pel
nyti nepavyko, tačiau šachmatininkų patekimas į merginų ir vaikinų dešimtukus leido iškovoti 
komandinę III vietą. Sambo imtynių čempionate mūsų vaikinai laimėjo 3 aukso, 1 sidabro ir 1 
bronzos medalį, o merginų medalių laimikį sudarė 1 aukso, 3 sidabro ir 5 bronzos medaliai. Vai
kinai universitetų įskaitoje užėmė IV vietą, merginos tapo čempionėmis. Fechtavimo takelyje 
MRU sportininkai laimėjo 1 sidabro bei 2 bronzos medalius ir komandinėje įskaitoje užėmė II 
vietą į priekį praleidę tik VU atstovus. Žiemos lengvosios atletikos čempionatas buvo dosnus 
mūsų sportininkams: iškovoti 5 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medaliai. Pagal jų kiekį nusileido
me tiktai Lietuvos kūno kultūros akademijos lengvaatlečiams. 

Žaidimų aikštelėse vyko ne mažiau atkaklios kovos. Merginų krepšinio komanda kovėsi 
trimis frontais: Lietuvos moterų krepšinio lygos, Baltijos moterų krepšinio lygos ir Lietuvos stu
dentų krepšinio lygos čempionatuose. Tai kalba apie Universiteto merginų krepšinio koman
dos pajėgumą. LMKL čempionate MRU komanda iškovojo 5ąją, BMKL – 6ąją, o LSKL – 3iąją 
vietą. Priminsime, kad tris paskutiniuosius LSKL čempionatus buvo laimėjusi mūsų merginų ko
manda. Šiemet didžiausių staigmenų pateikė VGTU / MRU vaikinų tinklinio komanda, kuri Lie
tuvos čempionate iškovojo sidabro medalius. Be to, ji tapo Vilniaus miesto čempionato I vietos 
laimėtoja. Tokiu titulu džiaugėsi ir MRU merginų tinklinio komanda. Lietuvos studentų paplū
dimio tinklinio čempionėmis tapo mūsų tinklininkės, o vaikinai liko antri. Respublikos studen
tų tinklinio lygos čempionėmis tapo mūsų merginų komanda, o vaikinai iškovojo 4ąją vietą. 
LSKL čempionato praeitų metų sidabro medalių laimėtoja vaikinų krepšinio komanda šiemet 
liko penkta. Tikimės, kad mūsų gretas papildys abiturientai, mėgstantys šią sporto šaką, ir 
ateityje kovosime dėl garbingų prizinių vietų. Be medalių neliko ir mūsų futbolininkai. Praeitų 
metų čempionai šiemet nusileido tik ŠU atstovams ir iškovojo 2ąją vietą. Kaip ir kasmet, stu
dentišką sporto sezoną vainikavo SELL žaidynės. Šiemet jos vyko Kaune, todėl MRU delegaciją 
sudarė stipriausi Universiteto atletai. Jie kovėsi įspūdingai – tarp 12 šalių, kurioms atstovavo 
per 1 800 sportininkų iš 50ies universitetų, mūsiškiai iškovojo daugiausia medalių – 40. LKKA 
komanda iškovojo 38, o VU – 33 medalius. 

2011 m. SELL žaidynių suvestinė

 
Šalis

 

 
Universitetai

 

 
 

MEDALIAI  

I II III SUMA VIETA 

LTU Lietuvos kūno kultūros akademija 19 12 8 39 1
LTU Vilniaus universitetas 14 9 9 32 2
LTU Mykolo Romerio universitetas  13 16 11 40 3
LTU Šiaulių universitetas 6 4 11 21 4
LTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5 7 9 21 5
LTU Kauno technologijos universitetas 5 7 9 21 6
LTU Klaipėdos universitetas 4 3 4 11 7
LAT Rygos technikos universitetas 4 0 1 5 8
LTU Lietuvos edukologijos universitetas 3 8 5 16 9
EST Talino Technologijos universitetas 3 5 3 11 10
RUS Nižnij Novgorodo Lobočevskio universitetas 3 3 1 7 11
LAT Latvijos universitetas 2 2 6 10 12
CZE Čekijos technikos universitetas 2 2 1 5 13
LTU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija 2 1 1 4 14
LAT Latvijos kūno kultūros akademija 2 0 2 4 15

LAT Latvijos žemės ūkio universitetas 1 3 5 9 16
EST Talino universitetas 1 3 3 7 17
LTU Lietuvos žemės ūkio universitetas 1 2 3 6 18
LTU Vytauto Didžiojo universitetas 1 1 4 6 19
EST Tartu universitetas 1 1 1 3 20
EST Estijos apsaugos mokslų akademija 1 0 1 2 21
LAT Rygos Stradini universitetas 1 0 1 2 22
EST Estijos sveikatos mokslų universitetas 0 1 2 3 23
FRA Caeno universitetas 0 1 1 2 24
SUI Berno universitetas 0 1 1 2 25
LAT Vidžemės taikomųjų mokslų universitetas 0 1 0 1 26

LTU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Veterinarijos 
akademija 0 0 2 2 27

BLR Baltarusijos kūno kultūros universitetas 0 0 1 1 28
FIN Aalto universitetas 0 0 1 1 29
LAT Rygos teisės aukštoji mokykla 0 0 1 1 30
LTU Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 0 0 1 1 31
RUS Maskvos fizikos ir technologijos institutas 0 0 1 1 32
CZE Čekijos technikos universitetas 0 0 0 0 33
EST Estijos akademinio sporto federacija 0 0 0 0 34
EST Talino pramonės centras 0 0 0 0 35
FIN Tamperės technologijos universitetas 0 0 0 0 36
FIN HAMK taikomųjų mokslų universitetas 0 0 0 0 37
FIN Helsinkio taikomųjų mokslų universitetas 0 0 0 0 38
FIN Helsinkio universitetas 0 0 0 0 39
FIN Rytų Suomijos universitetas 0 0 0 0 40
FIN Suomijos studentų sporto federacija 0 0 0 0 41
FIN Vazos universitetas 0 0 0 0 42
GER Derbio universitetas 0 0 0 0 43
GRE T.E.I. of Pireaus 0 0 0 0 44
LAT Rygos ekonomikos ir verslo vadybos tarptautinė mokykla 0 0 0 0 45
LAT Turibos verslo ir administravimo mokykla 0 0 0 0 46
LAT Valstybės sienos apsaugininkų koledžas 0 0 0 0 47
LTU ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 0 0 0 0 48
LTU Vilniaus dailės akademija 0 0 0 0 49
POL Vroclavo aplinkos ir visuomenės mokslų universitetas 0 0 0 0 50
RUS Nižnij Novgorodo Dobroliubovo universitetas 0 0 0 0 51
RUS Velikije Luki kūno kultūros ir sporto akademija 0 0 0 0 52

  94 92 110 296  

Mūsų Universiteto sportinę delegaciją sudarė 120 sportininkų. Jie dalyvavo vi
sose 10yje sporto šakų (krepšinis, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, mini futbo
las, stalo tenisas, plaukimas, jėgos trikovė, dziudo, tinklinis ir graikųromėnų imtynės).  
Daugiausia medalių – 10, į delegacijos taupyklę įnešė plaukikai. SELL žaidynių čempionais tapo 
Giedrius Titenis (100 m krūtine), Edgaras Štura (100 m delfinu ir 100 m kompleksas), Jekaterina Ki
seliova (50 m laisvuoju stiliumi). Penktąjį aukso medalį iškovojo vaikinai kombinuotoje estafetėje 
50 m, kurioje, be G. Titenio ir E. Šturos, dar startavo Vilius Karalius ir Ignotas Šidlauskas.

Jie aplenkė KTU ir VU komandas.

Lentelės tęsinys
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Antrąsias vietas baseine pelnė G. Titenis (100 m kompleksas) ir merginos kombinuo
toje estafetėje 4 x 50 m ir laisvuoju stiliumi 4 x 50 (J. Kiseliova, M. Banytė, B. Matačiūnaitė,  
M. Žilinskaitė) bei vaikinai estafetėje 4 x 50 laisvuoju stiliumi. Trečiąja prizininke tapo J. Kise
liova. Ji plaukdama 100 m krūtine į priekį praleido tik Rygos technikos universiteto atstovę bei 
LKKA studentę E. Bespalko. Savo plaukimuose 100 m laisvuoju stiliumi M. Banytė iškovojo 6ą 
vietą, o I. Šidlauskas liko 9as. V. Karalius 100 m komplekso rungtyje užėmė 4ą vietą. Taigi, visi 
plaukikai grįžo su medaliais: iškovoti 5 aukso, 4 sidabro ir 1 bronzos medalis.

SELL žaidynių medalių dalybose MRU lengvosios atletikos rinktinė iškovojo 9 medalius. 
Čempionais tapo rutulio stūmikas Artūras Gurklys (17,90 m) ir disko metikas Karolis Tvaskus 
(50,46 m). Dukart sidabro prizininkais tapo bėgikai Aina Valaktkevičiūtė (800 m ir 1 500 m) bei 
Petras Gliebus (800 m ir 1 500 m). Sidabro medaliu pasipuošė ir Alina Vaišvilaitė – ji rutulį nu
stūmė 14,07 m ir pralaimėjo tik olimpietei LKKA atstovei Austrai Skujytei (16,35 m). Prestižinėje 
rungtyje – 100 m estafetėje – mūsų vaikinų komanda (Žilvinas Adomavičius, Ugnius Savickas, 
Matas Galdikas ir Olegas Fakejevas) iškovojo sidabro medalius į priekį praleidę LKKA studen
tus. Trečiaisiais prizininkais tapo VU studentai.

Dar vieną medalį – bronzos, iškovojo rutulio stūmikas Paulius Luožys – 16,08 m. Arti pri
zininkų trejeto buvo sprinteris U. Savickas (100 m – 4 vieta, 200 m – 5 vieta) bei bėgikas Juozas 
Gliebus (800 m – 4 vieta). Aukštą 7 vietą 100 m bėgimo finale iškovojo M. Galdikas. Lengvaatle
čiai iškovojo 2 aukso, 6 sidabro ir 1 bronzos medalį. 

Tradiciškai medalių dalybose nuošalėje neliko dziudo imtynininkai. Jie iškovojo 8 meda
lius. Čempionais tapo Ainis Vencevičius (sv. k. iki 81 kg) ir Marius Labalaukis (sv. k. iki 100 kg). 
Antrąsias vietas iškovojo Viktorija Baltaitė (sv. k. iki 63 kg) ir Justinas Gramba (sv. k. iki 73 kg). 
Bronzos medaliais pasipuošė Deimantė Čepaitė ( sv. k. iki 52 kg), Kamilė Sakaitė ir Laura Talke
vičiūtė (sv. k. iki 57 kg) bei Rūta Katkevičiūtė (sv. k. iki 78 kg).

Labai svariai pasirodė jėgos trikovės sportininkai, treniruojami lektoriaus Petro Laz
dausko. Jie startavo visose 5 svorio kategorijose ir iškovojo 3 aukso bei 1 bronzos medalį. SELL 
žaidynių čempionais tapo Matas Paškevičius (sv. k. iki 74 kg), Danas Bolys (sv. k. iki 83 kg) ir 
Aivaras Andriušaitis (sv. k. virš 120 kg). Svorio kategorijose iki 105 kg bronzos medalį pelnė 
Paulius Muižininkas. Sėkmingai ant imtynių kilimo kovojo graikųromėnų komanda. Čempio
nu tapo pernykščių SELL žaidynių nugalėtojas Artūras Jankauskas (sv. k. 120 kg). Jis finale nu
galėjo kitą mūsų Universiteto imtynininką Marių Livą. Antrąją vietą iškovojo ir Giedrius Morkis 
(sv. k. 96 kg), kuris finale 2:6 nusileido KTU atletui A. Luošaičiui. Bronzos medalį pelnė Man
tas Čepinskas (sv. k. 84 kg). Orientavimosi vaikinų sprinto rungtyje (13 500 m 19 kontrolinių 
punktų) Martynas Stanys iškovojo sidabro medalį, nusileidęs 13 sek. čempionu tapusiam VU 
studentui V. Aleliūnui. Merginų vidutinėje trasoje (5 100 m 16 kontrolinių punktų) Indrė Valai
tė taip pat pelnė sidabro medalį. Vaikinų stalo teniso komanda (Aivaras Keliotis, Aleksandras 
Rusinovas, Pavel Traikovič) iškovojo III vietą, į priekį praleidusi VGTU ir VPU sportininkus. Vyrų 
vienetų varžybose trečiuoju prizininku tapo mūsiškis – A. Keliotis. Vaikinų krepšinio komanda 
(treneris V. Poteliūnas) laimėjo bronzos medalius. Galutinė krepšinio komandų rikiuotė: VDU, 
VPU, MRU. Ketvirtfinalyje suklupo mūsų tinklininkės ir futbolininkai. Šios komandos pasida
lijo 5–8 vietomis. Universitetas XXVII SELL žaidynėse pelnė 40 apdovanojimų. Iš jų 13 aukso,  
16 sidabro ir 11 bronzos. Tai skaitlingiausias Universiteto sportininkų pasiekimas per visą SELL 
studentų žaidynių istoriją.

Šie sporto pasiekimai nėra atsitiktiniai. Palankių studijų bei gyvenimo sąlygų sudarymas 
sportininkams bei patyrusių pedagogų ir komandų trenerių, tokių kaip V. Poteliūnas, A. Budė
nas (krepšinis), J. Adomaitis, G. Gatelienė (tinklinis), P. Lazdauskas (jėgos trikovė), A. Mečkovs
kis, E. Štarevičius (dziudo imtynės) ir kitų, nuoširdus darbas leidžia atsiskleisti sporto talentams. 

Todėl neatsitiktinai Lietuvai atstovauti pasaulinėje Šenženio universiadoje Kinijoje buvo pa
kviesti 11 mūsų Universiteto studentų.

Jie smarkiai prisidėjo prie Lietuvos studentų laimėjimų (iškovota 13 medalių ir užimta 
13 komandinė vieta). Plaukikas Giedrius Titenis laimėjo 2 aukso medalius, o Lietuvos studentų 
krepšinio rinktinė, kurioje žaidė mūsiškiai Augustas Pečiukevičius, Gediminas Žylė ir Mantas 
Kadzevičius, iškovojo sidabro medalius. Be šių atletų, Šenženyje varžėsi dviratininkai Vladas 
Kokorevas (komandinės 50 km lenktynės – 11 vieta), Martynas Maniušis (individualios 160 km 
lenktynės – 8 vieta), plaukikas Edgaras Štūra (200 m peteliške – 28 vieta), krepšininkės Šarūnė 
Povilionytė, Indrė Dudėnaitė, Lina Aglinskaitė, Sigita Galdikaitė užėmė 11ą vietą.

Universiteto sportininkai garbingai atstovavo Lietuvai ir aukščiausio rango varžybose.

Mindaugas Griškonis tapo 2011 m. Europos irklavimo čempionu, o porinę dvivietę irkla
vę Saulius Ritter ir Rolandas Maščinskas taip pat pasipuošė nugalėtojų laurais.

Baidarių ir kanojų irklavimo meistras Tomas Gadeikis tapo Europos ir pasaulio čempio
nu. Kanojininkas Jevgenijus Šuklinas pasaulio čempionate iškovojo 5ą vietą. Visi šie sportinin
kai iškovojo kelialapius į 2012 m. Londono Olimpines žaidynes.

Moterų krepšinio rinktinei Europos čempionate atstovavo mūsų studentės G. Petronytė, 
R. Valentienė, A. Bimbaitė, S. Linkevičienė, E. Šulčiūtė, G. Paugaitė ir iškovojo 7ąją vietą.

G. Titenis, T. Gadeikis, M. Griškonis, S. Ritter ir R. Maščinskas išrinkti į 2011 m. geriausių 
studentų sportininkų dešimtuką.

2011 m. Lietuvos universitetų geriausiųjų studentų sportininkų dešimtukas 

Vieta Vardas pavardė Aukštoji mokykla Sporto šaka Treneris

1. Giedrius Titenis Mykolo Romerio 
universitetas Plaukimas Žilvinas Ovsiukas

2. Tomas Gadeikis Mykolo Romerio 
universitetas

Baidarių ir kanojų 
irklavimas

Egidijus Gustas,  
Aleksandras Alekrinskis

3. Rytis Sakalauskas Lietuvos kūno  
kultūros akademija Lengvoji atletika Jūratė ir Aleksas  

Stanislovaičiai

4. Aurimas Didžbalis Klaipėdos  
universitetas Sunkioji atletika Bronislavas Vyšniauskas

5. Mindaugas Griškonis Mykolo Romerio 
universitetas Irklavimas Alfonsas Mikšys

6. Ričardas Nekrošius ir 
Andrej Olijnik

Lietuvos kūno  
kultūros akademija

Baidarių ir kanojų 
irklavimas

Egidijus Gustas,  
Aleksandras Alekrinskis,  

Kęstutis Janušauskas

7. Saulius Ritter ir  
Rolandas Maščinskas

Mykolo Romerio 
universitetas Irklavimas Vladislavas Sokolinskis

8. Tautvydas Biknius Šiaulių universitetas BMX dviračiai Vilius Lopeta

9. Egidijus Kavaliauskas Lietuvos kūno  
kultūros akademija Boksas Jurijus Kolyčevas

10. Arminas Kazlauskis Šiaulių universitetas BMX dviračiai Albertas Rimša
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Universitete studijuoja 42 studentai, turintys specialių poreikių, ir 74 studentai našlai
čiai (iki 24 m.). Jiems skiriamas ypatingas dėmesys. Nuolat gerinamos jų gyvenimo ir mokslo 
sąlygos, padedama įveikti jiems kylančius sunkumus. Stengiamasi specialių poreikių turinčius 
studentus visapusiškai integruoti į Universiteto gyvenimą. Kartą per metus su šiais studentais 
susitinka Universiteto rektorius ir atsakingi darbuotojai, išklausomos jų problemos ir pageida
vimai. Studentams, turintiems specialių poreikių, ir studentams našlaičiams suteikta pirmumo 
teisė gauti vietas Studentų namuose ir juose gyventi nemokamai. Studentų namų infrastruk
tūra pritaikyta gyventi specialių poreikių turintiems studentams. Jie konsultuojami dėl galimy
bių gauti materialinę paramą, suteikiama išsami informacija apie papildomas paslaugas, kurias 
jie gali gauti Universitete. Šiems studentams suteikiami nemokami abonementai į Muzikų rė
mimo fondo organizuojamus renginius.

Kasmet daliai studentų dėl jų sunkesnės socialinės padėties arba kitų aplinkybių suma
žinamas mokestis už studijas, už gyvenimą Studentų namuose arba studentai nuo jo visai at
leidžiami. 

2010–2011 m. pavasario semestrą nuo mokesčio už studijas atleisti arba mokestis suma
žintas 223 studentams (suma 215,1 tūkst. Lt), o 2011–2012 m. rudens semestrą – 251 studen
tas ( suma 232,8 tūkst. Lt).

Studentų atleidimas nuo mokesčio už studijas  
arba jo sumažinimas 2011 m.

2011 metai
 

Pateikta 
prašymų

 

Mokestis sumažintas 
iš viso 

Mokestis sumažintas 
(proc.) 

suma 
(tūkst. Lt)

studentų 
skaičius 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100

2010/2011 
s. m.  
pavasario 
sem.

223 215,1 190 0 14 0 42 0 10 43 7 0 74

2011/2012 
s. m.  
rudens 
sem.

251 232,8 234 8 7 4 55 3 17 2 57 2 79
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Universiteto studentai gyvena trejuose Studentų namuose ir bendrabutyje Kaune, kur 
yra 1 474 vietos. Gyvenamosiomis vietomis aprūpinta apie 85 proc. studentų. Studentai naš
laičiai ir studentai su specialiaisiais poreikiais Studentų namuose gyvena nemokamai. Be to, 
mokestis už gyvenimą apie 20 proc. mažinamas Studentų namų tarybos nariams.

Studentų atleidimas nuo mokesčio už gyvenimą studentų namuose  
arba jo sumažinimas 2011 m.

2011 metai
Pateikta  
prašymų

 Mokestis sumažintas iš viso Mokestis sumažintas

suma (tūkst. Lt) studentų skaičius 20 proc. 100 proc.

2010/2011 s. m.
pavasario sem.

59 21,6 55 36 19

2011/2012 s. m.
rudens sem. 65 28,5 60 36 24

Studentų labdaros ir paramos fondas skiria piniginę paramą studentams, vykstantiems 
į konferencijas, vasaros stovyklas, festivalius, praktiką užsienio šalies universitetuose. 2011 m. 
paramos į fondą kreipėsi 41 studentas. Piniginė parama skirta 36 studentams , o tai sudarė 19,4 
tūkst. Lt. 

Bendruomenės narių sveikatos stiprinimui buvo organizuota vakcinacija nuo erkinio 
encefalito ir gripo, taip pat buvo surasta galimybė nemokamai išsitirti kaulų tankį. Tuo galima 
buvo pasinaudoti net keletą kartų per metus. Atlikta nemokama regėjimo patikra, kurios metu 
norintieji įsigijo akinius.

Darbuotojai turi galimybę sportuoti Universiteto atletinėje bei sporto salėse, organi
zuojami aerobikos ir jogos užsiėmimai. Bendruomenės nariams kartą per savaitę suteikta tei
sė naudotis Universiteto sveikatingumo centru. Aktyviai veikia dėstytojų ir darbuotojų vyrų 
krepšinio, futbolo ir stalo teniso komandos, iškovojusios prizines vietas įvairiose varžybose. 
Universiteto darbuotojai buvo aprūpinti metiniais abonementais su nuolaida lankytis „Vichy“ 
vandens pramogų parke ir miesto sporto klubuose. Bendruomenė turi galimybę gauti nemo
kamą psichologinę pagalbą universitete. Darbuotojų vaikai vasarą galėjo atostogauti dienos ir 
savaitinėse stovyklose Vilniuje.

Per praėjusiuosius metus du kartus Universitete organizuota Donoro diena, kurios metu 
per 200 darbuotojų ir studentų be atlygio aukojo kraujo sunkiai sergantiesiems. 

Bendruomenės nariai aktyviai įsitraukia į įvairias akcijas. Tradicija tapo kasmet paremti 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vaikus. Akcijos metu Universiteto bendruome
nė noriai aukoja žaislus, drabužius bei įvairias priemones, reikalingas moksleivių darbeliams. 
Moksleiviai, atsilygindami už paramą, rengia Universitete savo darbelių parodąpardavimą.

Paremtas „Caritas“ vaikų dienos centras. Surengta jų pagamintų atvirukų parodaparda
vimas. Buvo renkamos lėšos nukentėjusiems nuo cunamio Japonijoje paremti. 

Bendruomenės nariai dalyvavo kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų (NVO) labdaros 
mugėje ir koncerte Prezidentūros kieme, kurios metu sužinojo apie savanorių vykdomus pro
jektus ir naujas idėjas, kaip padėti vaikams, pagyvenusiems vienišiems žmonėms, kokia pagal
ba svarbiausia neįgaliesiems. Aktyviai įsitraukta į knygų rinkimo akciją bibliotekoms paremti, 
kurios metu paaukota šimtai vertingų leidinių.

Universiteto bendruomenės nariai aktyviai įsitraukė į Universitete organizuojamą kultū
rinę ir laisvalaikio veiklą.

Besidomintiems krašto ir kitų šalių istorija, gamta organizuotos įvairios išvykos ir ekskur
sijos. Tai ir išvykos dviračiais ir slidėmis po Verkių regioninį parką ir Vilniaus apylinkes, į tradi
cines žirgų lenktynės Dusetose, organizuota paskaita apie prancūzų kraštovaizdžio architek
to E. Andre kūrybą, aplankyti šio architekto sukurti Lentvario, Trakų Vokės ir Užutrakio dvarų 
sodybų parkai, dalyvauta E. Andre sukurtų parkų tvarkyme, organizuota turistinė pažintinė 
kelionė po Švediją ir Norvegiją, taip pat ekskursija po Vilnių tema „Vilniaus rūmai pasakoja...“

Kartu su Estetinio ugdymo centru organizuota tradicine tapusi kalėdinė popietė dar
buotojų vaikams. 

Žemės dienos proga organizuotas geriausio inkilo paukšteliams konkursas. Inkilai paka
binti Universiteto parke.

Bendruomenės nariai nepamiršti jubiliejaus proga, nepaliekami vieni ligos ir nelaimės 
atvejais. Jau tradicija tapo išėjusiųjų darbuotojų kapų lankymas Visų Šventųjų dieną.

Minint Laisvės gynėjų 20metį pagerbti žuvusieji prie televizijos bokšto, bendruomenės 
nariai aukojo kraujo sunkiai sergantiesiems. 

Aktyviai buvo įsitraukta į visuotinį gyventojų surašymą. Organizuotas „Swedbanko“ ir 
„IKI“ prekybos centro kortelių pakeitimas darbo vietoje.
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Finansavimo principai
Pagrindiniai Universiteto finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, gau

namos pajamos už teikiamas mokslo, studijų, ūkio ir kitas paslaugas. Taip pat Universitetas 
gauna tikslinių lėšų dalyvaudamas įvairiuose projektuose ir programose, kurios yra finansuoja
mos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų tarptautinių fondų ir kitų 
finansavimo šaltinių.

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami programiniu principu, atsižvelgiant į valstybės 
finansuojamų studentų skaičių (nuo 2009 m. priklausomai nuo stojimo rezultatų, t. y. gautų 
studijų krepšelių skaičiaus) ir mokslinės veiklos rezultatų. Valstybės biudžeto asignavimais fi
nansuojamos dvi Universiteto strateginio veiklos plano programos.

Pajamos už teikiamas paslaugas iki 2010 m. rudens buvo pervedamos į valstybės biu
džetą 1.88 specialiajai programai finansuoti. Universitetui tapus viešąja įstaiga gautos lėšos už 
teikiamas paslaugas kaupiamos Universiteto sąskaitoje ir naudojamos pagal patvirtintą nuo
savų lėšų sąmatą.

Universiteto tarybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 1UT12 patvirtintos 2011 m. Uni
versiteto išlaidų sąmatos pagal finansavimo šaltinius:

   valstybės biudžeto asignavimai pagal programas:
 01.01 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“
 01.02 „Studentų rėmimas ir kreditavimo sistemos plėtojimas“
   pajamos už teikiamas paslaugas:
 01.88 „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“ – 
 Universiteto nuosavos lėšos. 

 

Valstybės biudžeto asignavimai
Kaip ir ankstesniais metais, biudžeto asignavimai Universitetui skiriami pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką. Šiuo metu galioja dvi skirtingos metodikos: 
viena – studentams, įstojusiems iki 2009 m., kita – studentams, įstojusiems nuo 2009 m., t. y. 
studentų krepšelių principas. Pagal naująją metodiką valstybė dengia visą studijų kainą, kuri 
yra tris kartus didesnė negu pagal senąją metodiką.
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 Iš valstybės biudžeto 2009–2011 m. Universitetui skirti asignavimai, tūkst. Lt

Kodas Programos pavadinimas 2009 m. 2010 m. 2011 m. 
1.1 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“ 20 085,0 13 606,5 16 577,8
1.2 „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“  4 830,0 2 930 2 317

  Iš viso 24 915,0 16 536,5 18 894,8

2011 m. valstybės biudžeto skirti asignavimai, palyginti su 2010 m., proc.

Kodas Programos pavadinimas Proc. 
1.1 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“ +21,8
1.2 „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“ –20,9

  Iš viso +14,3

Didžioji dalis biudžeto asignavimų buvo skirta darbo užmokesčio fondui finansuoti 
socia linio draudimo įmokoms mokėti.

2009–2011 m. gautų valstybės biudžeto lėšų dinamika, tūkst. Lt

Universiteto nuosavos lėšos ir specialioji programa 
Universiteto nuosavų lėšų ir specialiajai studijų ir mokslo plėtojimo programai vykdyti 

naudojamos pajamos už teikiamas paslaugas. 2011 m. Universitetas už teikiamas paslaugas 
gavo 47 375,5 tūkst. Lt. Tai sudarė 60,8 procento viso Universiteto 2011 m. biudžeto. Palyginti 
su 2010 m., šios pajamos padidėjo 5,4 procento. Didžioji už teikiamas paslaugas surenkamų 
pajamų dalis – įmokos už studijas ir kitas studijų paslaugas. Jų surinkta 42 180,3 tūkst. Lt, tai  
1 709,8 Lt (4,26 %) daugiau negu 2010 metais. Nuo 153,5 tūkst. iki 264,6 tūkst. Lt (72,4 %) 
padidėjo gautos lėšos už suteiktas paslaugas vykdant sutartis su ūkio subjektais. Palyginti su 
2010 m., 182,6 tūkst. Lt (44,7 %) padidėjo gautos lėšos už kvalifikacijos kėlimo kursus.

2009–2011 m. specialiosios programos ir Universiteto nuosavų lėšų sąmatos, tūkst. Lt

Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 2011 m.
1.88 „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa“ 53 867,6 39 240,3 462,9
Universiteto nuosavos lėšos  11 819,8 45 038,70

2010 m. liko nepanaudotų 462,9 tūkst. Lt specialiosios programos asignavimų, jie pa
naudoti 2011 m.

Vienas pagrindinių Universiteto finansavimo šaltinių yra lėšos, gautos už teikiamas pas
laugas.

2009–2011 m. už teikiamas paslaugas gautos lėšos, tūkst. Lt

Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 2011 m.
Už teikiamas paslaugas 45 300,0 44 930 47 375,5

Už teikiamas paslaugas 2010 m. gautos pajamos – 25 030,0 tūkst. Lt – pervestos į vals
tybės biudžetą 1.88 specialiajai programai finansuoti. Tapęs viešąja įstaiga už teikiamas pas
laugas gautas lėšas – 19 900 tūkst. Lt – Universitetas kaupė banko kaupiamojoje sąskaitoje ir 
naudojo pagal patvirtintą nuosavų lėšų sąmatą. 2011 m. Universitetas gautas lėšas už suteik
tas paslaugas naudojo savo veiklai pagal patvirtintą nuosavų lėšų sąmatą. 

Už teikiamas paslaugas 2009–2011 m. gautų lėšų dinamika, tūkst. Lt

Už teikiamas paslaugas 2011 m. gautos lėšos pagal pajamų rūšį, tūkst. Lt

Pavadinimas 2011 m. Skirtumas proc., 
palyginti su 2010 m.

Už teikiamas paslaugas
 iš jų:

47 375,5 +5,44

   studentų studijų įmokos 41 551,1 +3,8
    papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko 

kurso kartojimo mokestis, už kreditus)
629,2 +38,8

   valgyklos pajamos 18 93,6 +20,5
    stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir 

priėmimo organizavimą
533,3 –5,1

   už paslaugas studentų namuose 16 67,0 +5,5
   už realizuotus spaudinius 142,8 +34,0
   už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 590,8 +44,7
   bibliotekos pajamos 103,1 +33,2
   kitos pajamos 264,6 +72,4
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Tikslinės valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšos
Tikslinės paskirties lėšų Universitetas 2011 m. gavo iš valstybės biudžeto: 

  Švietimo ir mokslo ministerijos –  138,5 tūkst. Lt, 
  iš jų: 
  dėstytojų darbo užmokesčiui ir įnašams socialiniam draudimui –  86,0 tūkst. Lt,
  spaudiniams –  15,0 tūkst. Lt; 
  Lietuvos mokslo tarybos –  1 047,9 tūkst. Lt; 
  Švietimo mainų paramos fondo Erasmus programos įgyvendinimui – 628,4 tūkst. Lt;
  iš kitų valstybinių institucijų –   402,4 tūkst. Lt.

Universiteto iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų 
finansavimo šaltinių gautos tikslinės finansavimo sumos, tūkst. Lt

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. Skirtumas
proc.

Finansavimo sumos iš Tarptautinių organizacijų, Europos 
Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių 

8 716,3 11 640,3 +33,5

   iš jų:
    tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, fondų  

lėšos pagal vykdomus projektus, programas, sutartis
7 510,3 10 321,6 +37,4

   Lietuvos mokslo tarybos 9 55,9 10 47,9 +9,6
   Švietimo ir mokslo ministerijos 135,9 138,5 +1,9
   Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 44,6 41,9 –6,1
   kitų šaltinių 69,6 90,4 +29,9

Iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, įvairių fondų mokslo, 
studijų, kitoms programoms, projektams, sutartiniams darbams vykdyti 2011 m. Universitetas 
gavo 11 640,3 tūkst. Lt, tai 2 924,0 tūkst. Lt (33,5 proc.) daugiau nei 2010 m. 

2011 m. Universiteto gautas tikslinis finansavimas Erasmus Mundus programai vykdyti – 
5 065,3 tūkst. Lt, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams vykdyti – 1 812,1 tūkst. Lt.

Per 2011 m. Universiteto gautos paramos lėšos sudarė 40,2 tūkst. Lt, iš jų pinigais – 
39,8 tūkst. Lt, spaudiniams – 0,4 tūkst. Lt.

Gautų lėšų struktūra
Iš įvairių finansavimo šaltinių 2011 m. Universitetas gavo 77 950,8 tūkst. Lt 

2011 m. gautų lėšų struktūra, tūkst. Lt 

Finansavimo šaltinis 2011 m. Proc. nuo visų 
pajamų

Valstybės biudžetas 18 894,8 24,2
Gautos lėšos už teikiamas paslaugas 47 375,5 60,8
Tikslinės lėšos projektams, programoms, sutartiniams darbams 11 549,9 14,85
Kitos lėšos 90,4 0,1
Parama 40,2 0,05
Iš viso 77 950,8 100,0

2011 m., palyginti su 2010 m., valstybės biudžeto asignavimai padidėjo 14,3 procento, 
gautos lėšos už teikiamas paslaugas padidėjo 5,4 procento, gautos tikslinės lėšos projektams, 
programoms, sutartiniams darbams padidėjo 33,6 procento, lėšos, gautos iš kitų šaltinių, padi
dėjo 29,9 procento, paramos lėšos sumažėjo 32,7 procento.

2010 m. gautų lėšų struktūra        

2011 m. gautų lėšų struktūra
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Išlaidos
2011 m. gautų asignavimų iš valstybės biudžeto, pagal specialiąją programą ir nuosavų 

lėšų išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius sudarė, tūkst. Lt

Kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso 
Biudžeto lėšos pagal 

programas
Nuosa-

vos  
lėšos1.1 1.2 1.88

2111101
2111102
2211102

2211105
2211106
2211107
2211108
2211109
2211110
2211111
2211114

2211115

2211116
2211120
2211130
2731101
2811101

3112102
3113102
3115103
3121102

3121105

 
Išlaidos:
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Medikamentai 
(darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Ginklai ir karinė įranga
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialaus 
turto nuoma
Ilgalaikio materialaus 
turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinės pašalpos
Stipendijos
Materialiojo ir nematerialiojo 
turto įsigijimo išlaidos:
Negyvenamieji pastatai
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Kompiuterinė programinė įranga, 
kompiuterinės programinės 
įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

60 418,7
353 43,8
10 785,7
2,1

94,2
136,7
230,0
453,9
7,1
2 910,2
304,6
99,3

1 221,6

46,3
3 102,3
3 173,7
189,3
2 317,9

973,1
130,0
622,1
5,1
186,7

29,2

165 77,8
11 660,4
3 793,0

5,0

140,0

35,0

640,0
284,7
19,7

2317,0

2317,0

462,9

462,9

41 061,0
23 683,4
6 992,7
2,1

89,2
136,7
230,0
313,9
7,1
2 875,2
304,6
99,3

1 221,6

46,3
1 999,4
2 889,0
169,6
0,9

973,1
130,0
622,1
5,1
186,7

29,2

        Iš viso 61 391,8 16 577,8 2 317,0 462,9 42 034,1

Universiteto didžiąją dalį išlaidų sudarė darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmo
koms mokėti.

2011 m. išlaidos, lyginant su 2010 m., sumažėjo 4,5 procento, arba 2 917,9 tūkst. Lt. Dar
bo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos padidėjo 0,04 procento. Didžiausią Universiteto 
išlaidų dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 75,1 procento 
nuo visų Universiteto išlaidų.

 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
2011 m. iš valstybės biudžeto materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti asignavimai 

skirti nebuvo. Materialiam ir nematerialiam ilgalaikiam turtui įsigyti buvo naudojamos nuosa
vos lėšos ir lėšos, gautos vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto 
finansuojamus projektus. 

2011 m. ilgalaikiam turtui įsigyti išleista 1 210,7 tūkst. Lt,
      iš jų:
        kompiuterinės technikos    373,2 tūkst. Lt,
        biuro, kitos įrangos ir kt. ilgalaikio turto     161,7 tūkst. Lt,
        mokymo priemonių, įrengimų   88,1 tūkst. Lt,
        spaudinių          5,1 tūkst. Lt,
        nematerialiojo turto 240,4 tūkst. Lt,
        negyvenamųjų pastatų esminiam pagerinimui  342,2 tūkst. Lt. 

Ilgalaikio turto pokytis 2010–2011 m. (įsigijimo verte), tūkst. Lt

Eil.
Nr. Pavadinimas

2010 m. 2011 m.
metų 

pradžia
metų 

pabaiga pokytis metų
 pradžia

metų 
pabaiga pokytis

1. Pastatai, statiniai 90 964,4 93 108,3 +2 143,9 93 108,3 93 589,3 +481,0

2. Ilgalaikis materialusis 
turtas, iš jų: 20 624,5 22 095,6 +1 471,1 22 095,6 21 531,8 –563,8

3. Nematerialusis turtas 2 031,6 2 308,9 +277,3 2 308,9 2 383,5 +74,6

4. Ilgalaikis turtas
iš viso 113 620,5 117 512,8 +3 892,3 117 512,8 117 504,6 +8,2

2011 m. ilgalaikio turto įsigijimui iš įvairių finansavimo šaltinių sunaudota 1 210,7 tūkst. Lt, 
tai 59,5 procentais mažiau nei 2010 m. 

Vykdant Universiteto veiklas 2011 m. išleista 67 979,9 tūkst. Lt, 
iš jų pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Lt 

Pavadinimas Išlaidos
Procentais 

nuo visų 
išlaidų

Iš jų 
darbo užmo-

kesčiui ir socia-
linio draudimo 

įmokoms

išlaidos (be darbo 
užmokesčio ir  

socialinio  
draudimo įmokų)

Valstybės biudžetas 18 894,8 27,8 15 453,4 3 441,4
Specialioji programa pajamos už 
teikiamas paslaugas 462,9 0,7 462,9

Nuosavos lėšos (gauta už teikimas 
paslaugas) 42 034,1 61,8 30 675,8 10 385,2

Finansavimo sumos iš tarptautinių 
organizacijų, Europos Sąjungos, 
tikslinės valstybės biudžeto ir kitų 
šaltinių lėšos projektams, progra
moms, sutartiniams darbams

6 588,1 9,7 2 184,1 4 404,0

Iš viso 67 979,9 100,0 48 313,3 18 693,5
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2011 m. nuosavų lėšų ir specialiosios programos išlaidos – 42 497,0 tūkst. Lt, lyginant su 
2010 m., išlaidos sumažėjo 11,0 procentų. Tikslinės paskirties ir iš kitų finansavimo šaltinių lėšų 
išlaidos 2011 m. padidėjo 84,7 tūkst. Lt (1,3 proc.).

2010 m. išlaidų struktūra

2011 m. išlaidų struktūra

Statybos ir remonto darbai
2011 m. Universiteto lėšomis atlikti statybos ir remonto darbai 
Suremontuota 17 Studentų namų (Didlaukio g. 86) dušinių. Atliktų darbų kaina –  

769 389,73 Lt. Kiekvienoje dušinėje įrengta po tris šiuolaikiškas dušo kabinas, sumontuota ko
kybiška vandenį taupanti santechnika, įrengta efektyvi ventiliacija.

I korpuso antro aukšto auditorijų patalpos pertvarkytos bibliotekos reikmėms. Atliktų 
darbų kaina – 54 tūkst. Lt. Įrengta Interneto skaitykla, skaityklos studentams ir darbuotojams.

Atnaujinti šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai Centriniuose ir Pirmuosiuose rūmuose. 
Seni susidėvėję vamzdynai pakeisti naujais, vamzdynai izoliuoti šiuolaikinėmis izoliacinėmis me
džiagomis. Atliktas remontas pagerino šiluminės energijos racionalų naudojimą ir taupymą.

 Studentų namuose (Didlaukio g. 57 ir Didlaukio g. 86) įrengtos papildomos skalbyklos. 
Kiekvienoje skalbykloje yra po penkias skalbimo mašinas ir po dvi skalbinių džiovykles. 

Visi atlikti darbai labai pagerino studentų buities sąlygas.

Bendra Universiteto lėšomis atliktų darbų kaina – 823, 58 tūkst. Lt.

2011 m. Europos struktūrinių fondų lėšomis atlikti statybos ir remonto darbai
Baigti Viešojo saugomo fakulteto Kaune pastatomokyklos rekonstrukcijos darbai. Šie 

sienų ir pastogės šiltinimo darbai kainavo 448 tūkst. Lt. Atlikti darbai pagerino studentų ir dar
buotojų darbo sąlygas ir kasmet bus sutaupoma 15 procentų pastato šildymui skirtų lėšų.
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 Svarbiausi Universiteto  
įvykiai 2011 metais

Sausio 19 d. per 150 Vilniaus mokyklų ir gimnazijų vadovų rinkosi į metodinį seminarą 
Mykolo Romerio universitete. Seminaro tikslas – mažinti takoskyrą tarp mokyklos ir universi
teto. Renginio metu rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos 
direktorė Aldona Grušnienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

Sausio 21 d. NASDAQ OMX Baltijos vertybinių popierių biržos 2010 m. apdovanojimuo
se prizą pelnė Mykolo Romerio universiteto magistras Vytautas Šenavičius.

Sausio 27 d. Universiteto senatas nutarimu patvirtino naują studijų tvarką. 

Sausio 31 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Indijos Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius J. E. Deepak Vohra pasirašė sutartį dėl Indijos studijų centro steigimo 
Universitete. 

Vasario 3–5 d. MRU dalyvavo parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“ Vilniaus 
„Litex po“ rūmuose. Parodos lankytojams buvo siūlomos Universiteto atstovų paskaitos aktu
aliomis ir įdomiomis temomis, būsimieji studentai galėjo sužinoti, kaip MRU jungtinių studijų 
programų virusas plinta po pasaulio žemėlapį arba kas yra gretutinės studijos, suvokti kon
kursinio balo sandarą ar pakamantinėti prodekaną apie karjeros galimybes jaukioje privačios 
MRU zonos oazėje, išmėginti socialines technologijas realioje ir virtualioje erdvėje. 

Vasario 8 d. Universitete surengtas Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Tarptautiš
kumo lygmens (savianalizės) programos (ISAS Program – Internationalization Strategy Advisory 
Service Program) seminaras. Pasak seminare dalyvavusios PUA ekspertės, projekto vadovės 
dr. Madeleine Green, Europoje šią Taptautiškumo programą pirmasis pradeda vykdyti MRU. 

Vasario 15 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas puikiai įvertino 2010 m. atliktus 
akademiko prof. habil. dr. A. Buračo ir dr. L. Štarienės bei studenčių G. Blažytės ir S. Survilaitės 
mokslo darbus bei skyrė premijas. 

Kovo 15 d. Universitete lankėsi GangneungWonju nacionalinio universiteto (Pietų Ko
rėja) delegacija, vadovaujama rektoriaus prof. Song Han. Rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis 
ir Gang neungWonju universiteto rektorius pasirašė bendradarbiavimo ir studentų mainų su
tartis. 
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Kovo 16–20 d. PPO būstinėje Ženevoje vykusiame teismo proceso inscenizacijos kon
kurse Mykolo Romerio universitetui atstovavusi studentų komanda iškovojo pirmą vietą tarp 
pasaulio geriausiųjų tarptautinės prekybos teisės žinovų. 

Kovo 18 d. Mykolo Romerio universitete organizuota Žemės dienos paminėjimo šventė. 
Renginio metu šalia Universiteto iškelta Žemės vėliava, vyko gamtosaugos akcijos: apsauginių 
paukščių siluetų klijavimas ant Universiteto langų ir inkilų sparnuočiams kėlimas. 

Kovo 23 d. surengtas metodinis seminaras Vilniaus miesto profesinio orientavimo spe
cialistams. 

Kovo 23 d. Universiteto taryba išklausė rektoriaus pateiktą 2010 m. veiklos ataskaitą ir jai 
pritarė. Ataskaitos pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultū
ros komiteto nariai, Mykolo Romerio universiteto tarybos, senato ir rektorato nariai, studentai, 
prodekanai, katedrų vedėjai, rengiamų jungtinių studijų programų vadovai, centrų ir skyrių 
vadovai, socialiniai partneriai, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai. 

Kovo 25 d. Universitete vyko Europos Komisijos inicijuojami debatai dėl pridėtinės 
vertės mokesčio ateities. Pirmą kartą Lietuvoje vykusioje tokio lygio mokslinėjepraktinėje 
konferencijoje dalyvavo Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta, finansų ministrė Ingrida 
Šimonytė, Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis, Lietuvos pramonininkų konfedera
cijos prezidentas dr. Bronislovas Lubys, pagrindinių tarptautinių audito kompanijų vyriausieji 
specialistai ir partneriai, MRU mokslininkai. 

Kovo 30 d. lankėsi Indijos Respublikos užsienio reikalų ministrė Preneet Kaur. Viešnią iš 
Indijos priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Ministrė gausiai susirinkusiems studen
tams, akademinei bendruomenei skaitė paskaitą apie Indiją XXI amžiuje. 

Kovo 30–31 d. vyko „Mokslinės minties šventė 2011“.

Kovo pabaigoje Mykolo Romerio universiteto komanda 52 Philip C. Jessup Tarptautinio 
Teisingumo Teismo inscenizacijos tarptautiniame ture Vašingtone (JAV) iš 120 komandų užė
mė 33 vietą. Asmeniniuose pasirodymuose I. Petkevičiūtė užėmė 13, o L.Vaštakas – 51 vietą 
geriausių kalbėtojų sąraše. 

Balandžio 11–14 d. Universitete vyko „Karjeros savaitės“ renginiai, į kuriuos buvo kviečia
mi studentai bei visi besidomintys karjeros galimybėmis viešajame ir privačiajame sektoriuo
se. Darbdavių atstovai pasakojo apie įsidarbinimo galimybes jų institucijose, atskleidė karjeros 
„paslaptis“, atsakė į klausimus. 

Balandžio pabaigoje startavo BalticeBooks.eu tinklalapis, jame Mykolo Romerio uni
versiteto elektroninės knygos studentams ir darbuotojams yra pasiekiamos nemokamai. 

Balandį Mykolo Romerio universitete patvirtintas ir pristatytas naujasis logotipas. Iki šiol 
reprezentacijai naudotas Universiteto herbas tapo tik oficialių raštų ir dokumentų dalimi bei 
ypatingų iškilmių atributu. Naujasis logotipas perteikia Universiteto atsinaujinimą ir pagrindi
nes vertybes bei prioritetus, grindžiamus 10 metų strategine vizija. 

Balandžio 28–gegužės 2 d. MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Univer
sitetui IV tarptautiniame folkloro ir šiuolaikinio meno festivalyje „Le spiegge d’Italia“ Jesolo 
mieste, Italijoje. 

Gegužės 5 d. Universitete vyko Ekonomikos ir finansų fakulteto rengiama tarptautinė 
mokslinė konferencija „Privatus ir viešasis sektorius: praktika ir tyrimai“. 

Gegužės 6 d. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos savivaldybių 
asociacija ir Mykolo Romerio universitetas Seime rengė tarptautinę konferenciją „Europos vie
tos savivaldos chartija ir Lietuva“. 

Gegužės 7 d. Universiteto mišrus choras, pelnęs Aukso diplomą tarptautiniame Roberto 
Schumanno chorų konkurse, koncertavo Vilniaus taikomosios dailės muziejuje. 

Gegužės 10 d. Mykolo Romerio universitetas kartu su BaltijosTurkijos draugija „Baltur
ka“ ir Fatih universitetu (Stambulas) organizavo tarptautinę konferenciją Surviving the Global 
Financial Crisis: Turkey as a role model (Ko galime pasimokyti iš Turkijos išgyvenant pasaulinę 
finansų krizę?). 

Gegužės 11 d. Mykolo Romerio universitete susirinkę jaunimo, švietimo ir politikos sek
torių atstovai tarptautinio AzijosEuropos dialogo metu aptarė temą „Demografiniai pokyčiai 
Azijoje ir Europoje: iššūkiai jaunimui“. Dialogą inicijavo ir organizavo AzijosEuropos fondas 
(AsiaEurope Foundation, ASEF), ASEF universiteto Alumnų tinklas (ASEF University Alumni 
Network, ASEFUAN) bei Mykolo Romerio universitetas. 

Gegužės 23 d. (Nr. 21) žurnalas „Veidas“ jau 14ą kartą publikavo Lietuvos universitetų 
reitingus. Trečius metus iš eilės šiuose reitinguose Mykolo Romerio universitetas – trečias. Žur
nale skelbiama, kad pagal naują tarptautiškumo kriterijų vienvaldžiu lyderiu laikytinas MRU. 

Birželio 7 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos nutarimu įsteigtas Edukologijos ins
titutas patvirtintoms edukologijos studijų programoms vykdyti. Edukologijos institute veikia 
dvi katedros – Socialinio darbo ir Edukologijos. 

Birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu MRU kartu su Lietuvos ir užsienio part
nerinėmis institucijomis suteikta šešių socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių doktorantū
ros teisė. 

Birželio 21 d. MRU Užsienio kalbų katedros koordinuotas projektas „Neformaliojo ir sa
vaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“ pripažintas gerosios 
patirties pavyzdžiu ir pateiktas oficialiame Europos agentūros CEDEFOP tinklalapyje. 

Birželio 27 d. Mykolo Romerio universitete vyko Seimo grupės „Už piliečių talką, kuriant 
Lietuvą be korupcijos“ narių susitikimas su MRU mokslininkais. 

Birželio 27 d. Universiteto taryba nusprendė įsteigti Akademinės etikos centrą. Centro 
vizija: pažangus, socialiai atsakingas, skaidrus Universitetas, kuriantis, įgyvendinantis aukš
čiausius etiškos akademinės veiklos standartus, plėtojantis akademinės etikos mokslinius tyri
mus ir skleidžiantis jų rezultatus. 

Birželio 28–30 d. Mykolo Romerio universitetas, siekdamas prisidėti prie aukštojo  
mokslo reformos ir skatinti socialiai atsakingą akademinę veiklą, rengė tarptautinę mokslinę 
konferenciją  „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“. 

Birželio 29 d. Europos Komisija informavo Mykolo Romerio universitetą, kad MRU ab
solventas Tadas Žukas išrinktas Erasmus studentų ambasadoriumi atstovauti Lietuvai 2012 m. 
Europos Komisijos renginiuose, skirtuose Erasmus programos 25mečiui. 

Liepos 2–3 d. Berlyne, Vokietijoje, vykusiame Pasaulio kultūros festivalyje dalyvavo MRU 
tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“. 

Liepos 7 d. Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra AHPGS gerai įver
tino dešimt Mykolo Romerio universitete vykdomų pirmosios ir antrosios pakopos studijų 
prog ramų. Daugiausiai programų – šešias – šiam nepriklausomam tarptautiniam vertinimui 
buvo pateikęs Teisės fakultetas, po dvi programas – Socialinės politikos ir Viešojo saugumo 
fakultetai. Visos studijų programos AHPGS agentūros įvertintos teigiamai, pasiūlyta jas akredi
tuoti maksimaliam laikotarpiui – šešeriems metams. 

Liepos 3–6 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis Groningeno universitete (Nyderlanduo
se) dalyvavęs Arabų ir Europos universitetų asociacijos (AEUA) organizuojamame rektorių susitiki
me tarėsi dėl naujų galimybių plėtoti MRU santykius su pažangiausiais Arabų šalių universitetais. 
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Liepos 8 d. Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų rektoriai prof. dr. Al
vydas Pumputis ir prof. habil. dr. Petras Baršauskas pasirašė sutartį, kuria patvirtino bendrą 
pasiryžimą bendradarbiauti akademinio personalo, studentų ir doktorantų bendruose moks
liniuose tyrimuose ir projektinėje veikloje, teikti savitarpio pagalbą tobulinant visų mokslo 
sričių specia listų rengimą, plėtojant kultūrinę ir meno veiklą. 

Liepos 11 d. Universitetui suteikta teisė vykdyti jungtinę Erasmus Mundus doktorantūros 
studijų programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ (Law, Science and Technology). Tai pirmo
ji tokia Universiteto kartu su užsienio partneriais parengta prestižinė doktorantūros studijų 
programa, kurią baigus ir apsigynus disertaciją doktorantams bus įteikiamas jungtinis daktaro 
diplomas.

Liepos 11–15 d. Mykolo Romerio universitete antrą kartą vyko tarptautinė Transparen-
cy International antikorupcinė vasaros mokykla. Mokyklos atidarymo ceremonijoje dalyva
vo ir renginio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Liepos 
11–19 d. Universitete taip pat vyko tarptautinė vasaros mokykla „Tarptautinės žmogaus teisių 
vasaros studijos“. 

Liepos 15 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Valsty
bės kontrolierė Giedrė Švedienė pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą. 

Į Mykolo Romerio universitetą 2011 m. įstojusių studentų skaičius, palyginti su 2010 m., 
padidėjo ir bakalaurų, ir magistrantūros studijų programose. Kaip ir kasmet, Mykolo Rome
rio universitetas suformavo ir visiškai užpildė savo studijų programas pagrindinio priėmimo 
metu. 

Rugsėjo 1 d. iškilmingame Senato posėdyje dalyvavusi Lietuvos Respublikos Seimo Pir
mininkė Irena Degutienė pasveikino Universiteto akademinę bendruomenę ir palinkėjo jai 
kurti ateities Lietuvą. Senato posėdžio metu taip pat buvo įteikti diplomai disertacijas apgy
nusiems mokslo daktarams, pagerbti dėstytojai, kuriems praėjusiais mokslo metais suteikti 
docento ar profesoriaus mokslo vardai, bei įteiktos padėkos Universitetą garsinantiems jo 
bendruomenės nariams.

Rugsėjo 6–12 d. MRU sporto salėje, atitikusioje FIBA reikalavimus, treniravosi Lietuvoje 
vykusio vyrų Europos krepšinio čempionato antrojo etapo dalyvės – Ispanijos, Prancūzijos, 
Lietuvos, Serbijos, Vokietijos ir Turkijos rinktinės. 

Rugsėjo 8 d. Universiteto bendruomenės nariai gausiai rinkosi aptarti šių studijų metų 
siekių. Rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis supažindino su planais studijų, mokslo, vadybos, 
infrastruktūros plėtros srityse. Susirinkusiems sėkmingų studijų metų linkėjo Universiteto ta
rybos pirmininkas Rimas Varkulevičius, Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis. Ben
druomenės nariams buvo pristatytas naujai J. E. kardinolo Audrio Juozo Bačkio paskirtas Uni
versiteto akademinės sielovados kapelionas kunigas Povilas Narijauskas. 

Rugsėjo 17 d. atnaujinta Mykolo Romerio universiteto svetainė, pakeistas jos dizainas, 
svetainė tapo patogesnė naudotis. 

Rugsėjo 22–23 d. Universitete vyko tarptautinio universitetų tinklo Dorich House moks
lininkų susitikimas, kuriame dalyvavo Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, 
Ispanijos, Turkijos mokslininkai. 2011 m. Dorich House tinklui pirmininkavo Mykolo Romerio 
universitetas.

Spalio 3 d. MRU biblioteka bendruomenei pristatė naujas erdves. Naujose patalpose 
įrengta Dėstytojų skaitykla, Interneto bei dvi Tyliosios skaityklos, veikia Informacinis stalas. 
Įrengtos 103 naujos darbo vietos.

Spalio 6 d. Europos Komisijos Švietimo, audiovizualinė ir kultūros vykdančioji agentūra 
patvirtino Mykolo Romerio universiteto teiktą Erasmus Mundus partnerystės projekto paraišką 

„Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai“. MRU yra pirmasis Lietuvoje, 
gavęs teisę koordinuoti Erasmus Mundus partnerystės projektą.

Spalio 6 d. Socialinės politikos fakulteto Edukologijos katedra organizavo tarptautinę 
mokslinę konferenciją „Saugi vaikystė globaliame pasaulyje“.

Spalio 11–13 d. Universitete lankėsi tarptautinė ISAS programos ekspertų grupė, vado
vaujama projekto vadovės dr. Madeleine Green. Ekspertai susitiko su Universiteto bendruo
menės nariais, analizavo tarptautiškumo strategijos įgyvendinimą ir pristatė savo rekomenda
cijas.

Spalio 15 d. šalies moksleiviams duris atvėrė Mykolo Romerio universitete rengiamos 
akademijos – Jaunojo teisininko, Karjeros planavimo ir Lyderystės. Spalio 22 d. prisijungti 
moksleivius kvietė ir Jaunojo finansininko akademija. 

Spalio 18 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su Vidaus reikalų ministro Rai
mundo Palaičio vadovaujama delegacija aptarti galimybių įkurti Universitete elektroninės 
erd vės saugumo tyrimų centrą. 

Spalio 19–20 d. Universitete viešėjo Mastrichto universiteto rektorius prof. dr. Gerard 
Mols bei Marketingo ir komunikacijos skyriaus projektų vadovas Tijan Ramahi. 

Spalio 20 d. Senatas nutarė suteikti Universiteto garbės daktaro vardus Vokietijos Fede
racinės Respublikos piliečiui, Vokietijos Bundestago nariui dr. Karlui A. Lamersui ir Bolonijos 
universiteto rektoriui prof. Ivano Dionigi.

Spalio 20 d. Profesorių klubas išrinko naują prezidentą – Humanitarinių mokslų instituto 
Filosofijos katedros prof. habil. dr. Bronislavą Juozą Kuzmicką.

Spalio 21 d. Universitete surengta tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija „Nauji iš
šūkiai teisės psichologijoje: teorija ir praktika“.

Spalio 26 d. vyko konferencija „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“. Renginį or
ganizavo Universitetas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 14 d. MRU bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginių atidary
mas, kuriame dalyvavo garbės viešnia Švedijos ambasadorė Cecilia RuthströmRuin.

Lapkričio 9 d. Universitete pirmą kartą lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. Matthias Mülmenstädt.

Lapkričio 10 d. vyko tarptautinė mokslinė videokonferencija „Bridging Cultures: Inno
vative Collaboration“ („Kultūrų sąsajos: inovatyvus bendradarbiavimas“). Videokonferenciją 
rengė MRU Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedra, bendradarbiaudama su 
Bari universitetu (Italija).

Lapkričio 16–17 d. vyko Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto organizuota tarptauti
nė mokslinė konferencija „Kur link mūsų ekonomikos“ („Whither Our Economies“). Konferenci
ja surengta bendradarbiaujant su Fatih universitetu (Turkija), Brno technologijos universitetu 
(Čekija) ir Sofijos technikos universitetu (Bulgarija).

Lapkričio 24–25 d. Universitete organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Nepil
namečių justicijos įgyvendinimas: socioedukacinis aspektas“.

Lapkričio 25 d. vyko nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Proveržio beieškant“.

Lapkričio 17–18 d. Socialinės informatikos fakultetas organizavo tarptautinę konferenci
ją „Socialinės technologijos 2011: IKT socialiniams pokyčiams“. 

Lapkričio 21 d. į Mykolo Romerio universitetą atvyko Kalkutos universiteto profesorius 
Raj Sekhar Basu. Pagal Universiteto ir Indijos kultūros ryšių tarybos (ICCR) pasirašytą sutartį 
profesorius dvejus metus dėstys Indijos studijų centre.
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Lapkričio 23 d. Mykolo Romerio universitetas gavo MRU tarptautiškumo strategiją verti
nusių ekspertų išvadas bei patvirtinimą, kad tarptautiškumo strategija įgyvendinama sėkmingai.

Lapkričio 26 d. Universitete moksleivius į pirmuosius susitikimus kvietė dvi naujos aka
demijos: Jaunojo filologo ir Jaunojo filosofo.

Lapkričio 28 d. iškilmingame Senato posėdyje Vokietijos Bundestago nariui, NATO Par
lamentinės Asamblėjos prezidentui dr. Karlui A. Lamersui buvo įteiktos Garbės daktaro rega
lijos. 

Gruodžio 6–9 d. Mokslo centras mokslininkams, tyrėjams ir doktorantams rengė perke
liamųjų gebėjimų seminarų ciklą „Novatoriškas mokslininkas“. 

Gruodžio 8 d. Mykolo Romerio universiteto bendruomenei buvo pristatyti nauji profe
soriai, docentai, lektoriai, asistentai, laimėję viešą konkursą į pagrindines pareigas.

Gruodžio 8–9 d. Universitete surengta tarptautinė konferencija „Mediacija Europoje – 
patirtis ir iššūkiai“.

Gruodžio 9 d. Universitete lankėsi gimnazijų, mokyklų vadovai iš visos Lietuvos. Svečiai 
susipažino su Universitetu, bendravo su fakultetų dekanais ir prodekanais, prorektoriais, rek
toriumi.

Gruodžio 19 d. Profesorių klube svečiavosi J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir daly
vavo diskusijoje „Bendravimas ir gailestingumas“.

Mykolas Romeris University 2011

Summary

Mykolas Romeris University is a contemporary, modern university, which each year at
tracts a large crop of creative and talented youth. Receptive to change, promoting intellectua
lly stimulating studies and focused on consistent research activities, Mykolas Romeris Uni
versity contributes to the development of a wellrounded personality: a mature, enterprising 
and independent future leader and a responsible citizen. There are almost 22,000 students 
enrolled at the University. They stand out as seriously motivated and insightful in their choice 
of studies. For the second year in a row, the weekly, “Veidas“ has placed Mykolas Romeris Uni
versity in 3rd place in the 2011 ratings of Lithuania’s universities.

University management has been designed to meet the key strategic objectives of the 
university: to create new attractive national and joint study programmes with foreign univer
sities, develop continuing education activities, electronic studies, focus more actively on re
search activities. The structural and management system was strengthened, creating precon
ditions for implementation of these strategic objectives and to improve the quality of studies. 

MRU lecturers and researchers are selected by public tender competitions for their offi
cial posts. The competition is organized by the Lecturers and Researchers Admission Commis
sion. In 2011 there were 139 applications for the 106 announced positions by public tender. By 
way of the public competition, there were 100 lecturers selected: 32 professors, 40 associate 
professors, 27 lecturers and 1 assistant. Of this amount, 58 lecturers are newlyselected to the 
named positions. In 2011, the number of Mykolas Romeris University lecturers, working in pri
mary posts with academic degrees grew from 228 to 265, which is an increase of 16%.

June 7th, 2011, MRU’s Council approved the Mykolas Romeris University Personnel Sal
ary Payment Condition List, according to which the University is implementing a new salary 
payment system oriented at achieved results and University priorities. Uptothenpaid pre
miums have been abolished for a variable salary payment part. It is awarded to lecturers and 
researchers for achieved results: creation and implementation of joint study programmes with 
foreign universities, creation and implementation of study programmes, preparation of stud
ies modules in English, creation of studies modules and implementation in electronic studies, 
research publications. Also, a part of the salary payment is awarded for highquality educa
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tional, scientific and methodological work. The variable wage payment part is also awarded to 
University administration and other employees responsible for University activities and tied to 
achieved results. A more fair salary payment system has been created, which ensures a higher 
quality of studies and improved academic achievements.

Mykolas Romeris University continues to remain the second largest university in Lithua
nia, according to the number of students selecting studies at MRU. Although in the latter years 
there is an apparent slight decrease in the number of students, the University retains its posi
tion as one of the most attractive institutions of higher learning in Lithuania. As of October 
1st, 2010, there were 19,954 students enrolled at the University. As of October 1st, 2011, the 
number of students was 19,385. There was a decrease in the number of students admitted 
to the University during a 1year period from 5,5thous. to 5,2thous. However, there was an 
increase in the number of students admitted to Bachelor’s Degree studies, having begun im
plementing new study programmes. There was an increase in the number of students enrolled 
in fulltime Bachelor’s Degree programmes from 5,498 to 6,463 and in Master’s Degree studies 
from 1,416 to 1,542 students. In 2010 there were a total of 7,730 students enrolled in fulltime 
studies and in 2011 the figure grew to 8,665 students. Therefore, there is a sizable increase in 
the number of fulltime students. Along with auditors, who selected studies offered at the Uni
versity, the general number of students enrolled was 21,536 and 20,993 respectively.

The University’s strategy foresees transforming all University secondcycle study prog
rammes into joint programmes implemented with foreign partners. Such programmes will al
low students opportunities to study in foreign universities, to achieve additional study results 
and compete in the international labour market. In 2011 Mykolas Romeris University offered 
three joint study programmes, in which there were 66 students enrolled.

There is a growing number of foreign students, wanting to seek Bachelor’s or Master’s 
Degrees, that have shown an interest in the University. Those interested in Bachelor’s Degree 
studies can choose from Psychology and Social Work study programmes in English. The Finan
cial Economics programme is taught in Russian. The University offers 18 Master’s Degree study 
programmes in foreign languages and one can choose from 210 subjects. In 2011 those stu
dents applying, showed interest in the Social Work, Welfare Sociology and Electronics Business 
Management programmes. Foreign students accepted for studies in programmes implement
ed in 9 languages. There were 68 foreign nationals studying at the University in 2011. Of this 
number, 42 were enrolled in firstcycle degree studies and 26 in secondcycle degree studies.

One of the strategic University studies’ development aspects is developing electron
ic studies. By applying modern technologies, it is sought to make all University study pro
grammes accessible by distance education and as much as possible to place study course 
material in the electronic sphere. Open distance education studies’ teaching material is acces
sible to all students in the Moodle electronic studies environment. This is a popular tool at the 
University with up to 3,000 registered system users per day. In the summer of 2011, the inter
face system was enhanced between the electronic studies environment and the University’s 
information system, “Studijos“ studies agenda module. This system, simplifies to a maximum, 
student access to course material, which is in the electronic studies environment. 

The MRU Council in 2011 made a decision to abolish the Publishing Centre. This step 
was taken after an evaluation of the effectiveness of the Publishing Centre’s activities, publish
ing service market research data and taking into account the world’s leading publishers of 
research publications. It was decided to choose a more advanced publishing, printing and dis
tribution service model of organization: to purchase services that meet MRU publishing goals 
and standards from external service providers, after selecting them by public open tender.

Mykolas Romeris University, seeking to foster creativity and an innovationfriendly cul
ture, encourages the younger generation of academics to take interest in the world of science 

and to become aware of the importance of scientific advances in the daily life of a person, de
velopment of society and societal competitiveness, development of social sciences, humani
ties, physical and biomedical sciences, both basic and applied interdisciplinary research.

In 2011, university researchers actively participated in national (“Social Challenges to 
National Security,“ “The State and Nation: Heritage & Identity“) and international scientific re
search programmes (7BP, COST), prepared at the behest of researchers and other scientific re
search projects. Overall, there were more than 100 project applications for a variety of research 
activities, of which almost 40 received financing.

Research publication and dissemination of works in the international scientific commu
nity is a key indicator of scientific performance evaluation. In 2011, Mykolas Romeris University 
researchers published 22 monographs and research studies, 17 textbooks, 49 articles included 
in the Thomson Reuters (ISI) data base, 301 articles in publications included in research data
bases recognized in international academic circles. Overall, there were 1,150 publications. In 
2011, there were three new periodic research journals that began publishing.

Seeking to more widely and effectively present academic books to students and the 
wider community, Mykolas Romeris University, along with The Association of Lithuanian Serials 
and Vilnius Gediminas Technical University, created the electronic book portal, Baltic-eBooks. 
In 2011 there were 52 MRU ebooks that were placed in the portal. Already, in the first year,  
ebooks attracted much attention. In 2011 there were 33 international and 25 national scien
tific events organized at Mykolas Romeris University.

Mykolas Romeris University develops doctoral studies, helping talented academic youth 
to integrate into the national and international research sphere. In 2011 Mykolas Romeris Uni
versity, along with its partners, was given the right to implement doctoral studies in Law, Man
agement and Administration, Economics, Psychology, Educology, Philology research areas. In 
conjunction with foreign universities, according to the Erasmus Mundus programme, two joint 
doctoral programmes are being created and implemented.

In 2011 Mykolas Romeris University researchers and students were recognized for their 
contributions to meaningful scientific activity. The Lithuanian Academy of Sciences awarded 
academic Professor Antanas Buračas the Albinas Rimkus prize. MRU Law Faculty Assoc. Prof. 
Liana Štarienė was recognized by the Academy of Sciences for her monograph, “Right to a 
Fair Trial in European Convention on Human Rights,“ and awarded the Academy’s prize in the 
Young Scientists’ Research competition. Giedrė Blažytė, who participated in the higher educa
tion student research publication competition, was awarded a prize (research head was MRU 
Prof. Vida Kanopienė). Simona Survilaitė was awarded a certificate of appreciation in the same 
research publication competition (research head was Prof. Irena Mačerinskienė).

In the Master‘s Degree Thesis Competition of higher education institutions dealing 
with Management, organized by the Lithuanian Science and Technology Association and the 
Lithuanian Management Society A. Karčiauskas was awarded 2nd place (research head Assoc. 
Prof. I. Dzemyda). E. Dabašinskienė won 3rd place (research head Prof. B. Mikulskienė) and  
T. Vedlūga was also recognized (research head Prof. S. Puškorius).

The Academic Ethics Centre was established at Mykolas Romeris University in 2011. It 
is hoped that the Centre will help foster an innovative, socially responsible, and transparent 
university. Researchers of the Academic Ethics Centre have participated in the International 
Academic Integrity Center’s activities in the U.S. 

In order to evaluate the University‘s internationalization, in 2011 the University carried 
out a comprehensive review of its internationalization strategy. It used the Internationali zation 
Strategy Advisory Service Program (ISAS) offered and coordinated by the International Asso
ciation of Universities (IAU). The University was one of the first in Europe to decide to partici
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pate in the ISAS program. During the review, the University‘s internationalization strategy was 
analyzed and evaluated. The program was carried out by IAU experts representing American, 
European and Asian universities. Experts who evaluated the strategy submitted their conclu
sions and noted that the University is making successful progress towards the attainment of 
the goals of its internationalization strategy.

In 2011 there were 7 bilateral international cooperation agreements signed providing a 
legal basis to create new joint study programmes with foreign universities, to take part in joint 
scientific research and student and academic exchanges and to participate in the process of 
creating a global studies and research sphere.

Successful cooperation was established with the Embassy of India – an agreement was 
signed to establish the India Studies Centre (ISC). In November of 2011 Calcutta University 
Prof. Raj Sekhar Basu arrived at MRU for a 2year period to begin organizing a series of lectures 
about contemporary India and its economy, politics and history. In addition, fostering ties with 
India’s universities and implementing student and academic exchanges and culture projects 
are planned. 

In 2011 financing was received for the project, “Erasmus Mundus Partnership for Belarus, 
Ukraine and Moldova.“ Mykolas Romeris University, which is heading the project, is the first 
in Lithuania to have received the right to coordinate an Erasmus Mundus partnership project. 
A consortium of partner universities is implementing the project. It includes 21 institutions 
of higher education: 8 EU universities and 13 Belarus, Ukraine and Moldova universities. The 
duration of the project is 4 years.

The University’s investment in intellectual capacity and human resources increased sig
nificantly in 2011. All in all, University projects carried out in 2011, having received financing 
from EU structural funds, through the Research Council of Lithuania and international mobility 
projects and programmes, totaled 6.739.654 Litas – work carried out or services performed 
increased more than 14% when compared with 2010. There was a twofold increase in the 
number of project applications submitted for evaluation and implemented projects.

A new University Alumni Council was formed and an activities plan was prepared. A 
University graduate career monitoring system was introduced, which will help monitor, col
lect and analyze data about University graduates registered in the State Social Insurance Fund 
Board of Lithuania (SODRA). According to each study programme, the system allows the Uni
versity, as well as social partners, to analyze labour market tendencies, to collect and organize 
information about the situation in the labour market, salary payment tendencies, etc.

The market research agency, “Factus Dominus“ carried out an international standard 
market needs and opinion survey. Respondents indicated that the strengths of the University 
were that it’s a dynamic, flexible, receptivetoinnovation organization with excellent infra
structure, with a developed international outlook, good communication with students, well
developed in the studies area and with advantages in the research sphere.

The University’s corporate image branding system was created. A new visual identity for 
the University was established. On the basis of the new visual identity, the University’s repre
sentation package was renewed.

Mykolas Romeris University’s internet website www.mruni.eu was updated. Taking into 
account the needs of internet users, the way information was presented was transformed. Tak
ing into account principles of visual communication, a new internet website design was creat
ed. In 2011, the www.mruni.eu site was the most frequently visited university internet website 
among the Baltic countries (in 2011 the University internet site was visited 3,969,932 times and 
there were 21,542,142 pages that were opened and the average time online was 5 minutes.). 

After the www.mruni.eu site was updated, visitors at the English language version of the site 
increased more than 3 times. The University‘s social network Facebook site in 2011 became the 
most popular among universities in Lithuania. It had 25,000 active users per month on aver
age. In 2011 there was a design of and the start of production of University prog rams for smart 
phone platforms iOS and Android.

The Library of Mykolas Romeris University is a modern, sophisticated technology and 
equipmentbased academic social, information and study center. The year 2011 was a busy 
year for the Library with expansion of its area by 251 m² and with 3 new Reading rooms set up. 
There were areas for consultation and communication set up and 91 new work stations were 
created. There were 21 new services offered to library users and the Library invited users to 
97 different events and exhibitions. There were 1,01 million visitors at the Library during 2011 
and 840,9 thous. publications were issued. There were 1,003 million searches undertaken in 
the subscribed databases and 209,1 thous. fulltext documents were sent over. The Library 
increased its collection by 12,3 thous. publications. There were 7 new databases that were 
subscribed to, two management tools for bibliographical references were acquired along with 
a selfservice aroundtheclock book return box.

The University fosters artistic aesthetic traditions organizing various cultural events. Ar
tistic sophistication is developed with a heightened sensitivity to beauty and creativity. Each 
academic community member has the possibility to develop his potential – there are oppor
tunities to participate in activities of 11 artistic groups. One of the more memorable events of 
the year – the participation of Mykolas Romeris University’s folk dancing group, “Skalsa“ in the 
Global Cultural Festival in Berlin, where they presented Lithuania’s ethnic culture along with 
other dance groups from Lithuania’s institutions of higher education. The number of students 
attending rehearsals of the artistic groups is growing. The number in 2010 reached 300 and 
increased to 350 students in 2011.

The University encourages an active lifestyle through organized sports and academic ex
ercises as well as individual health promotion. University students have achieved a highlevel of 
skill and with their accomplishments, Lithuania is famous throughout the world. This year the 
biggest surprise was the silver medals, which the VGTU/MRU boys’ volleyball team won in Lithua
nia’s championships. In addition, they won 1st place in the Vilnius City Championships. The MRU 
girls’ Volleyball Team also won the same title. In the Lithuanian Student Beach Volleyball Cham
pionships, volleyball team members were the champions and the boys’ team came in 2nd. Foot
ballers also managed to bring home medals. Last year’s champions came in second only to the 
ŠU team and won 2nd place. In the 20102011 rankings of Lithuania’s higher education student 
championship overall ratings, MRU came in 3rd. MRU athletes were really impressive in the way 
they turned out at the most important sporting event of the year, the SELL Games. Among 50 
universities from 12 countries, which were represented by 1,800 athletes, MRU athletes won the 
most medals – 40. In 2011, among the best university student athletes in Lithuania there were 4 
MRU athletes among the top 10. First place on the list went to MRU student athlete and cham
pion swimmer Giedrius Titenis. Second place went to Tomas Gadeikis.

The University continually provides support to socially underprivileged students and 
those with special needs. Each year some of the students receive reduced tuition or have their 
fees waived. In addition, dormitory fees are also reduced or waived for those living in MRU‘s 
student housing.

University community members actively participate in universityorganized cultural 
and leisure activities. Employees have the opportunity to work out in the University’s sports 
halls. There are aerobic and yoga exercises for female staff employees. The faculty and staff 
men’s basketball, football and table tennis teams are active and have won prizes in various 
competitions.
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