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Pratarmė

MRU – pasaulio ir Europos aukštojo mokslo erdvėje pripažintas universitetas. 2012 metų pa-

baigoje MRU buvo Europos Komisijos įvertintas vadinamąja ECTS etikete. Tai – aukščiausias 

tarptautinis veiklos kokybės pripažinimo ženklas. ECTS etiketė reiškia, kad MRU yra patikima 

tarptautinio lygmens aukštoji mokykla, kokių Europoje yra tik kelios dešimtys, liudija studijų 

tarptautiškumą ir gerą kokybės valdymą.

Vienas iš universiteto veiklos prioritetų – jungtinės studijų programos, kurias baigusie
ji tampa dviejų arba trijų universitetų magistrais. Nuo ateinančių mokslo metų bus žengtas 
dar vienas, kokybiškai naujas žingsnis ta linkme – pradės veikti MRU ir Londono Midlsekso 
universiteto verslo ir medijų mokykla (Business and Media School, BMS). Ši mokykla kuriama 
nepaneigiant pamatinio principo, kuriuo grindžiama Universiteto veikla – tarnauti savai bend
ruomenei, valstybei, ugdyti tautinę tapatybę.

Siekdamas būti paslankus ir imlus pokyčiams, gyvybingas savo studijų turiniu ir forma, 
kryptingas ir nuoseklus moksline veikla, Mykolo Romerio universitetas ugdo visapusišką as
menybę – brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, sąmoningą pilietį. Universitetas išsiskiria 
iš kitų daugeliu parametrų – nuolat atnaujinamomis studijų programomis, kurios atitinka tarp
tautinius standartus ir yra vienos iš populiariausių tarp jaunimo, puikiomis studijų sąlygomis, 
studentų namais, dėmesiu besimokantiesiems, plačiais tarptautinio bendradarbiavimo ryšiais. 

Aukštosios mokyklos siekis – išugdyti absolventą, gebantį ne tik siekti asmeninės darbo kar
jeros, bet ir kurti darbo vietas sau bei kitiems. Būtent tokia pozicija leistų ne tik išlaikyti daugiau jau
nimo Lietuvoje, puoselėti ir išsaugoti Lietuvos tapatybę, bet ir optimistiškai žvelgti į šalies ateitį. Kul
tūra ir mokslas, kurių bene svarbiausi šaltiniai yra universitetai, sudaro tautinės tapatybės pagrindą.

Palyginti su daugeliu Vakarų valstybių, mūsų šalies aukštąjį išsilavinimą turinčių gyvento
jų rodiklis – žemas ir nepakankamas valstybės augimui ir tobulėjimui užtikrinti, o darbo rinkoje 
aukštąjį išsilavinimą turintys geri specialistai itin vertinami dėl nuolat jaučiamo jų trūkumo. 
Stengiamės išsaugoti jaunus žmones Lietuvoje, sudaryti jiems sąlygas įgyti norimą išsilavinimą 
neišvykstant į užsienį, siūlydami šalies rinkoje paklausias ir palankias siekti tarptautinės karje
ros studijas. Šiuolaikiškos aukštosios mokyklos, neišskiriant ir MRU, persiorientuoja ir pradeda 
rengti ne tiek darbgavius, ieškančius darbo, bet visų pirma darbdavius, gebančius susikurti 
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darbo vietas sau ir kitiems. Studijų procesą Universitete visose specialybėse siekiama orientuo
ti taip, kad studentai verslumo būtų mokomi nuo pat pirmųjų studijų dienų, susipažįstant su 
verslo kūrimo pagrindais, įsisavinant komunikacijos, teisinius verslo plėtojimo ypatumus, kad 
įgytų gebėjimus, būtinus pradėtam verslui suklestėti.

Didžiausia vertybė ir visuomenės bei valstybės pažangos varomoji jėga yra ne techno
loginis įrenginys (kad ir pats tobuliausias), o kiekvienas žmogus, jo gebėjimas susikurti gerovę 
ir bendrauti bei bendradarbiauti su kitais. Todėl šių laikų visuomenėje vis didesnę svarbą įgau
na socialiniai ir humanitariniai mokslai. Tai liudija ir Europos mokslo bendruomenėje vykstantys 
procesai, kai vis daugiau dėmesio ir lėšų skiriama socialiniams bei humanitariniams mokslams. 
UNESCO į socialinius ir humanitarinius mokslus žvelgia kaip į „jungiamąją švietimo, mokslo ir kul
tūros grandį, teorijos ir praktikos sintezę, tarpdisciplininius tyrimus ir studijas skatinantį sektorių“. 
Technologijų plėtra, neparemta humanistiniu pradu ir socialinių mokslų įžvalgomis, tampa ne
rezultatyvi, o neretai net ir grėsminga. Šiuo metu dažnai spekuliuojama visuomenės nuomone, 
kad mums reikia tik pramonės specialistų, inžinierių, aukštųjų technologijų specialistų. Lietuvoje 
tik apie 4 proc. BVP sukuriama žemės ūkyje, apie 33 proc. – pramonėje ir apie 64 proc. – paslaugų 
srityje. ES paslaugų srityje sukuriama net 70 proc., o JAV – 77 proc. BVP. Kuo labiau išsivysčiusi 
šalis, tuo didesnė dalis BVP kuriama paslaugų sektoriuje, bet ne pramonėje ir ne žemės ūkyje.

Nuolat atgyja kalbos apie valstybei reikalingų specialybių poreikio nustatymą. Daugelis 
valstybių tai mėgino daryti, tačiau įgyta patirtis akivaizdžiai liudija, kad toks planavimas įma
nomas tik autoritarinėse, uždaros ekonomikos valstybėse. Juk šiuolaikinė globali žinių visuo
menės darbo rinka yra ypač lanksti, ją lemia daugybė nenuspėjamų veiksnių. Sumodeliuoti 
poreikį galima labai abstrakčiai, bet neįmanoma ateičiai planuoti konkrečių darbo vietų.

Lietuva yra pasaulio erdvės dalis. Jei tik bus suvokta, kad mūsų šalis – ne pasaulio cent
ras, o jo dalis, tai atsiras ir parama aukštajam mokslui, ir inovatyvumo bei verslumo skatinimas. 
Pasaulyje vyksta labai intensyvūs procesai, kuriuos galima būtų prilyginti intelekto karams. Jei 
tik mes skirsime mažiau dėmesio viduriniam ir aukštajam mokslui, jaunų žmonių puoselėjimui 
šiuo itin reikšmingu metu, tai iš globalizacijos partnerio virsime globalizacijos auka. O tarptau
tinė patirtis, visos aplinkybės primygtinai nurodo: visų pirma pradėkime labai rimtai vertinti 
mokyklos mokytoją. Ne viename forume esame išsakę mintį: jei kyla klausimas, ką labiau rem
ti – universitetą ar mokyklą, mes sakome – visų pirma puoselėkime mokyklą.

Būtų labai sveikintina įgyvendinti Lietuvos Konstitucijos normą: labai gerai ir gerai be
simokantiems jaunuoliams užtikrinti nemokamą mokslą. Lig šiol, per 20 Konstitucijos gyvavi
mo metų, šis 41 Konstitucijos straipsnis neveikia. Į tai nuolat žiūrėta per vienokios ar kitokios 
konjunktūros prizmę. Konstitucijoje labai aiškiai formuluojama: „Aukštasis mokslas prieina
mas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus.“ Tai reiškia, kad stojantieji į universitetą 
turi atsidurti vienodoje starto pozicijoje. Ir tik studijų metu paaiškėja, kuris jaunuolis sugeba 
studijuoti, o kuris – ne. Toliau šiame Konstitucijos straipsnyje sakoma: „Gerai besimokantiems 
piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.“ Kai jau pa
aiškėja, kad studentas mokosi gerai ir labai gerai, tada jam gali būti suteikiama padidinta vals
tybės globa. Valstybė įsipareigoja remti geriausiuosius, o starto pozicijos, kaip jau minėjome, 
turi būti visų vienodos. Tai būtų sąžininga, tinkama ir labai remtina. Užsibrėžęs įgyvendinti šias 
nuostatas, naujos kadencijos Seimas būtų pirmoji politikų karta, kuri šią pažangią normą po  
20 metų realizuotų. Tuo tarpu valstybės užsakymų diegimas, kvotų ir krepšelių sistema – aki
vaizdus prieštaravimas minėtam 41 Konstitucijos straipsniui. Žinoma, didesnis valstybės inte
resas tam tikrose srityse gali būti. Tarkime, branduolinės energetikos, informatikos, žemės ūkio 
ar kt. Tačiau tą interesą reikėtų formuoti skatinančia parama – stipendijomis ar kitais atitinka
mų studijų patrauklumą didinančiais būdais. Bet jokiu būdu ne tokiu ribojančiu būdu, kaip 
kvotos, kur matomas akivaizdus prievartinis noras dirbtinai pastumti jaunimą į tam tikras sritis.
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 Mykolo Romerio universitetas  
2012 metais 

Santrauka

Mykolo Romerio universitetas ir toliau išlieka antruoju universitetu pagal studijas besi
renkančiųjų teikiamą pirmenybę Lietuvoje. Nors pastaraisiais metais stebimas nežymus MRU 
bendro studentų skaičiaus mažėjimas, tačiau vis tiek Universitetas išlaiko vieno iš patraukliau
sių universitetų Lietuvoje pozicijas. Pagal oficialią statistiką 2011 m. spalio 1 d. Universitete 
studijavo 19 385 studentai, 2012 m. spalio 1 d. – 18 531 studentas. 

2012 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) užregistruotos 8 pirmosios pakopos, 
12 antrosios pakopos ir 1 laipsnio nesuteikianti studijų programa.

Jau keletą metų bakalauro ir magistrantūros studijose yra vykdomos programos anglų 
kalba, kurias renkasi užsienio šalių piliečiai. 2012 m. buvo priimta studentų iš 14 valstybių: 
Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Graikijos, Gruzijos, Indijos, Izraelio, Jamaikos, Nigerijos, 
Norvegijos, Pakistano, Slovakijos, Turkijos, Ukrainos ir t. t.

Universiteto strategija numato visas Universiteto studijų programas pertvarkyti į jungti
nes, įgyvendinamas kartu su užsienio partneriais. 2012 m. Mykolo Romerio universitetas vykdė 
tris jungtines studijų programas. Socialinės politikos fakulteto Lyginamosios socialinės politi
kos ir gerovės jungtinė magistrantūros studijų programa vykdoma kartu su Tamperės (Suomi
ja) ir Linco Johano Keplerio (Austrija) universitetais. 2012 m. studijas pradėjo trečioji studentų 
laida. Antroji studijų programa – tai Universiteto Teisės fakulteto Europos Sąjungos ir valdymo 
magistrantūros programa, vykdoma kartu su Bordo IV Monteskje (Prancūzija) universitetu. So
cialinės informatikos fakulteto programa Elektroninio verslo vadyba, vykdoma su Armėnijos 
Eurazijos tarptautiniu universitetu, nuo 2011 metų suteikia galimybę absolventams iš Armėni
jos gauti du – Mykolo Romerio ir Eurazijos tarptautinio universitetų – diplomus. 

Mykolo Romerio universitetas, siekdamas puoselėti inovacijų kultūrą, skatinti visuome
nės raidą ir valstybės konkurencingumą, kelti gyvenimo kokybę, plėtoja socialinių, humanita
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rinių, fizinių, technologinių ir biomedicinos mokslų fundamentinius ir taikomuosius, discipli
ninius ir tarpdisciplininius mokslo tyrimus. Universiteto mokslininkai dalyvauja tarptautinėse 
ir nacionalinėse mokslinių tyrimų programose ir projektuose, vykdo užsakomuosius tyrimus 
ir viešai pristato mokslinių tyrimų rezultatus mokslo bendruomenei bei plačiajai visuomenei. 
2012 m. publikuota daugiau kaip 1 500 mokslo darbų, surengta per 70 aukšto tarptautinio ly
gio mokslo renginių, vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama elektroni
nė leidyba. Pastaraisiais metais pastebimas ženklus kiekybinis ir kokybinis mokslo publikacijų 
augimas, kasmet daugėja publikacijų užsienio kalba.

2013 m. valstybės biudžeto asignavimai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
veiklai buvo skirstomi atsižvelgiant į 2009–2011 m. mokslinės veiklos rezultatus. Pažymėtina, 
kad pagal suminį mokslinės veiklos vertinimo rezultatą 2011 m. Mykolo Romerio universitetas 
užėmė lyderio pozicijas socialinių mokslų srityje. 

2012 m. visa mokslinė veikla Mykolo Romerio universitete buvo vykdoma pagal 2010–
2014  m. tarpdisciplininę prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį „Socialinės inovacijos globaliai 
plėtrai“ ir penkias mokslo programas: Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės; Socialinės 
technologijos; Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis; Užimtumo galimybių didinimas ir 
gyvenimo kokybės gerinimas; Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje.

2012 m. Universitete buvo surengtas 31 tarptautinis ir 43 nacionaliniai mokslo renginiai, 
pritraukta daugiau kaip 130 000 Lt išorinio finansavimo. Verta paminėti, kad 2012 m. buvo 
inicijuotos ir didelio pasisekimo sulaukė visas mokslo programas vienijančios Mokslo dienos ir 
tarptautinė konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ (SOCIN).

Mykolo Romerio universitetas didelį dėmesį skiria naujosios mokslininkų kartos rengi
mui, plėtojamos doktorantūros studijos. Mykolo Romerio universitetas kartu su kitomis mokslo 
ir studijų institucijomis vykdo socialinių mokslų srities teisės, vadybos ir administravimo, eko
nomikos, psichologijos, edukologijos mokslo krypčių ir humanitarinių mokslų filologijos moks
lo krypties doktorantūros studijas. 2012 m. priėmime į doktorantūros studijas dalyvavo 66 kan
didatai, priimta 30 doktorantų. Nuo 2009 m. pastebimas kandidatų iš kitų universitetų skaičiaus 
didėjimas, kuris 2012 m. beveik pasiekė lygų pasiskirstymą (priėmimo konkurse dalyvavusių 
MRU absolventų buvo 52 procentai, o kitų universitetų – 48 procentai). 2012 m. sėkmingai stu
dijas baigė ir daktaro disertacijas apgynė 24 mokslininkai: 19 – teisės, 3 – vadybos ir adminis
travimo bei 2 – psichologijos mokslo kryptyje.

Buvo toliau plėtojamas elektroninių knygų portalo projektas. Pakeitus jo koncepciją į 
MRU elektroninių knygų portalą MRU eBooks, 2012 m. portale buvo paskelbti 46 nauji MRU 
mokslo leidiniai. Iš viso portale yra 110 e. knygų, iš jų 33 – atviros prieigos. Taip pat verta pa
minėti, kad 2012 m. buvo prenumeruotos 62 knygos, o bendras prenumeratų skaičius – 124. 

Universiteto vadybos uždavinys yra įgyvendinti svarbiausius strateginius Universiteto 
tikslus: kurti naujas patrauklias nacionalines ir jungtines su užsienio universitetais studijų 
programas, gerinti studijų kokybę, aktyvinti mokslo veiklą.

Pasikeitus Mokslo ir studijų įstatymui, buvo keičiamas ir Mykolo Romerio universiteto sta
tutas. Naujajame statute pagal įstatymo nuostatas pakoreguotos Universiteto tarybos, Senato, 
rektoriaus funkcijos, praplėstos galimybės pagal poreikius nustatyti Universiteto struktūrą.

2012  m. buvo įgyvendinta pertvarka, kurią planuojant visų pirma įvertintos sparčiai 
besikeičiančios aplinkos sąlygos, demografiniai pokyčiai Lietuvoje. Universitetas pasirengė 
šiems pokyčiams pertvarkydamas struktūrą, efektyvindamas vadybą, didindamas darbuotojų 
motyvaciją. Pertvarka buvo atlikta pagal aiškius principus bei kriterijus. Reforma susidėjo iš 
trijų nuosekliai viena su kita susijusių dalių. Visų pirma buvo patvirtinti centrų, skyrių, kitų 
padalinių, akademinių padalinių pareigybių normatyvai. Etatų skaičius centruose, skyriuose, 
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kituose padaliniuose, akademiniuose padaliniuose buvo susietas su aiškiais rodikliais, tokiais 
kaip studentų skaičius arba pritrauktos lėšos. Antrasis žingsnis – atlikti Universiteto struktū
ros ir etatų pakeitimai. Akademiniuose padaliniuose panaikinti prodekanų (išskyrus prodeka
nų studijoms), vyresniųjų metodininkų, metodininkų, dekano padėjėjų, prodekano padėjėjų 
etatai. Pagal patvirtintus normatyvus fakultetuose ir Humanitarinių mokslų institute įsteigti 
Studentų skyriai, o juose – vyresniųjų metodininkų, vadybininkų, dekano padėjėjų etatai. Stu
dentų skyriams numatyta vadovauti prodekanams. Šalia katedros siūlomas naujas akademinis 
padalinys – fakulteto institutas. Trečioji pertvarkos dalis – įvykdyti darbo užmokesčio sistemos 
pokyčiai, didinant darbuotojų motyvaciją. Gerokai padidinti Universiteto vadybininkų maksi
malūs tarnybinio atlyginimo koeficientai, taip pat ir kitų Universiteto specialistų, darbuotojų 
maksimalūs tarnybinio atlyginimo koeficientai.

Iki struktūrinės pertvarkos Universitete buvo 6 fakultetai, 1 institutas, 39 katedros. Po 
pertvarkos Universiteto struktūroje liko 5 fakultetai, šalia jų numatant galimybę įkurti fakultetą 
arba mokyklą kartu su Londono Midlsekso universitetu, 1 institutas, 11 fakulteto institutų ir  
15 katedrų. Įkurtas Azijos centras, kurio vadove tapo tarptautinė dėstytoja bei ekspertė  
doc. dr. Kyoko Koma.

2012 m. Universitete įvyko esminiai pokyčiai dokumentų valdymo srityje: sukurtas ir 
pradėtas naudoti elektroninių dokumentų ADOC valdymo ir pasirašymo elektroniniu parašu 
mechanizmas, dokumentų valdymo sistemoje (DVS) įdiegta elektroninių dokumentų valdymo 
posistemė, atsisakyta dalies ilgo saugojimo popierinių dokumentų. Tai atlikta kartu tobulinant 
Universiteto vadybą, optimizuojant informacijos srautus ir atsisakant nebūtinų dokumentų, 
dokumentų projektų vizavimą atliekant DVS priemonėmis. Kuriami elektroniniai dokumentai, 
formuojamos elektroninių dokumentų ir skenuotų dokumentų skaitmeninės bylos. DVS elek
troniniu parašu pasirašytų teisės aktų duomenys sistemos priemonėmis perkeliami į Norminių 
aktų duomenų bazę (anksčiau tai buvo atliekama rankiniu būdu), o iš pastarosios į padalinių 
elektroninius paštus išsiunčiami pranešimai apie struktūriniam padaliniui aktualų pasirašytą 
vidaus teisės aktą.

Per 2012 m. Universitete tarptautinis bendradarbiavimas pasiekė naują kokybinį lyg
menį. Apie tai byloja naujų jungtinių dvigubo diplomų programų kūrimas, didėjanti studijų 
programų užsienio kalba pasiūla, augantis mobilumo ir kitų projektų, renginių su užsienio par
tneriais skaičius. Siekdamas įvertinti vykdomas veiklas, 2012 m. Mykolo Romerio universite
tas dalyvauja Europos universitetų asociacijos vykdomoje Institucinio vertinimo programoje 
(EUA, IEP). Tai suteikia universitetui galimybę atlikti institucijos strateginių planų įgyvendini
mo, personalo valdymo, akademinės veiklos proceso, finansų valdymo savianalizę. 

Sėkmingas tarptautiškumo veiklos rezultatas yra sutarties su Londono Midlsekso uni
versitetu pasirašymas įsteigiant naują jungtinį dviejų universitetų padalinį – Verslo ir medijų 
mokyklą. Studentams siūloma rinktis dviejų diplomų bakalauro ir magistro studijų programas, 
kurios įgyvendinamos kartu su Midlsekso universitetu, užtikrinant Jungtinės Karalystės studijų 
kokybės standartus. 

2012 m. buvo pasirašyta 12 dvišalio tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių, suteikusių 
teisinį pagrindą kurti naujas jungtines studijų programas, vykdyti jungtinius mokslinius tyrimus 
bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti globalios studijų ir mokslo erdvės kūrimosi procese.

Universitetas, vadovaudamas partnerių konsorciumui, kurį sudaro 21 aukštojo mokslo 
institucija, sėkmingai įgyvendina projektą „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai 
ir Moldovai – EMPAIM“.

2012 m. bendradarbiaujant su Kalkutos universiteto profesoriumi Raj Sekhar Basu, at
vykusiu į Mykolo Romerio universitetą 2011 m., Indijos studijų centras surengė 20 paskaitų 
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apie Indiją, jos ekonomiką, verslą, socialinę raidą, užsienio politiką, kurias skaitė diplomatai, 
verslininkai, Mykolo Romerio universiteto ir Indijos dėstytojai.

Iš viso 2012 m. įgyvendindamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos mokslo tarybos finan
suojamus bei tarptautinius mobilumo projektus ir programas Universitetas atliko darbų už 
8 183 035 litus. Palyginti su 2011 m. rezultatais, šis atliktų darbų rodiklis 2012 m. išaugo dau
giau negu 1,5 karto.

2013 metų pradžioje Universitetas įgyvendina 29 projektus ne tik pagal ES Žmogiškųjų 
išteklių programos 1.2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemones, bet ir prisideda prie 
projektų įgyvendinimo pagal 1.3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemones, Ekono
mikos augimo veiksmų programos priemonę, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos 
2011 m. programą bei Lietuvos ir jaunimo mainų fondą.

Siekdami pereiti prie ilgalaikio, konkursais grįsto mokslinių tyrimų finansavimo, 2012 m. 
Universiteto mokslininkai pateikė 48 projektų paraiškas, iš kurių finansavimas skirtas 5 paraiš
koms, 17 projekto paraiškų atmesta, 30 paraiškų dar vertinamos. Palyginti su 2011 metais, Uni
versiteto mokslininkai aktyviau dalyvavo konkursuose dėl finansavimo skyrimo mokslo pro
jektams. 2012 m. Universitetas pateikė 24 paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę 
Nr. VP13.1ŠMM07K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklą (visuotinė dotacija)“. 

2012aisiais MRU pasiekė visus Rinkodaros strategijoje iškeltus tikslus, o nuoseklus rin
kodaros priemonių įgyvendinimas padidino rinkos dalį Lietuvoje nuo 16,12  proc. 2011 me
tais iki 16,78 proc. 2012 metais (skaičiuojant studijuojančiuosius universitetuose). Atitinkamai 
konstatuotinas rinkos dalies padidėjimas studijuoti užsiregistravusiųjų pirmuoju pageidavi
mu – nuo 5,8 proc. (2011 m.) iki 6,1 proc. (2012 m.).

Lietuvos darbo biržos duomenys liudija apie labai gerą situaciją Lietuvos darbo rinkoje 
mūsų Universiteto absolventams. 2013 m. sausio 1 dieną Lietuvos darbo biržoje buvo regis
truoti tik 208 MRU absolventai, tai sudaro vos 3,03 proc. nuo visų aukštųjų mokyklų absolven
tų, registruotų Lietuvos darbo biržoje, ir tik 0,1 proc. nuo visų bedarbių, registruotų Lietuvos 
darbo biržoje. Labai svarbus ir tas faktas, kad net ir užsiregistravę Darbo biržoje, bedarbiais 
Universiteto absolventai būna tik labai trumpą laiką. Darbo biržos duomenimis, per pastarąjį 
pusmetį įsidarbino ar patys susikūrė sau darbo vietas 177 užsiregistravę bedarbiais MRU ab
solventai.

2012 metais buvo galutinai įtvirtintas naujas universiteto korporatyvinis įvaizdis. Prie 
šio įvaizdžio formavimo labiausiai prisidėjo universiteto komunikacijos kampanija, skirta infor
muoti Lietuvos visuomenę apie labai gerą Universiteto absolventų įsidarbinamumą. 

Buvo įtvirtintas universiteto lyderiavimas tarp Lietuvos universitetų socialiniuose tink
luose. MRU Facebook puslapis 2012 metais tapo ne tik skaitlingiausias, bet ir aktyviausias. Prieš 
prasidedant 2012 metų pavasario komunikacijos kampanijai MRU Facebook paskelbtą žinutę 
pamatydavo vidutiniškai 30 000 vartotojų per savaitę. Kampanijos piko metu šis skaičius išau
go daugiau nei 6 kartus ir siekė beveik 200 000 vartotojų per savaitę. Universiteto interneto 
svetainė www.mruni.eu išliko lankomiausia Lietuvos universitetų interneto svetaine.

2012 m. buvo plėtojamas Universiteto kompiuterių tinklas, atnaujintos kompiuterinės 
darbo vietos studentams ir darbuotojams, plėtojama kompiuterių tinklo paslaugų infrastruk
tūra, plečiamos informacinės sistemos STUDIJOS, dokumentų valdymo ir kitų sistemų gali
mybės. 2012 m. plėtojant kompiuterių tinklą Studentų namuose ir Viešojo saugumo fakultete 
įrengti 473 nauji tinklo taškai, o šiuo metu visame kompiuterių tinkle yra 4 076 duomenų per
davimo tinklo taškai. Universitete sparčiai didėjo nešiojamųjų kompiuterių ir mobiliųjų įrengi
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nių naudojimas. Per 2012 m. bendras apsilankymų skaičius svetainėje www.mruni.eu,  palygin
ti su 2011 m., išaugo beveik 10 proc., o naudojant mobiliuosius įrenginius – beveik 250 proc.

Universitete puoselėjamos meninės estetinės tradicijos organizuojant įvairius kultūros 
renginius. Ugdomas meninis išprusimas, jautrumas grožiui ir kūrybiškumas. Atsižvelgiama į 
kiekvieno akademinės bendruomenės nario saviraiškos poreikius – sudarytos galimybės daly
vauti 11 meno kolektyvų veikloje. Vienas ryškesnių metų įvykių – Mykolo Romerio universiteto 
akademinis choras ir styginių ansamblis koncertavo 20ųjų Lietuvos Respublikos Konstituci
jos metinių proga Prezidentūroje. Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ dalyvavo TAFISA Pasaulio 
sporto žaidynių atidaryme, kur kartu su kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų tautinių šokių kolekty
vais bei dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“ pristatė Lietuvos etninę kultūrą.

2012 m. vyko didžiausias pasaulio sporto forumas – Londono olimpinės žaidynės. Į Lie
tuvos delegacijos olimpiečių būrį sėkmingai įsiliejo ir MRU universiteto studentai. Olimpiadoje 
sėkmingiausiai varžėsi 2010 m. universiteto absolventė Laura AsadauskaitėZadneprovskienė, 
kuri iškovojo aukso medalį (šiuolaikinė penkiakovė). Sidabro medaliu apdovanotas kanojų ir
klavimo meistras, Politikos ir vadybos fakulteto magistrantūros I kurso studentas Jevgenijus 
Šuklinas. Aukštą 6ąją vietą iškovojo to paties fakulteto studentai Saulius Ritteris ir Rolandas 
Maščinskas, kurie irklavo dvivietę porinę valtį. Dar penki mūsų universiteto atstovai iškovojo 
aštuntas olimpines prizines vietas. Nudžiugino ir I kurso Ekonomikos ir finansų valdymo fakul
teto studentė Gintarė Venčkauskaitė (šiuolaikinė penkiakovė) iškovojusi 12ą vietą. 

Geriausiu Lietuvos studentu sportininku 2012 m. išrinktas mūsų universiteto kanojinin
kas Jevgenijus Šuklinas. Šioje rinkimų kategorijoje dar du mūsų irkluotojai, Mindaugas Griško
nis ir Tomas Gadeikis, užėmė atitinkamai septintą ir devintą vietas.

2012 m. svarbiausias renovacijos darbas – Studentų namų Didlaukio g. 86 remontas už 
678 tūkst. Lt. Suremontuota 17 virtuvių, kurios aprūpintos naujais baldais ir virtuvine įranga, 
įrengta erdvi kompiuterių klasė, atliktas skalbyklos remontas, viso stogo remontas, įrengta 
moderni priešgaisrinė signalizacija. Centrinių rūmų IV korpuse įrengtos archyvo patalpos.

Pagrindinis dėmesys, teikiant socialines paslaugas, 2012 metais skirtas Universiteto 
bend ruomenės narių sveikatos stiprinimui, studentų, turinčių negalią, ir studentų našlaičių 
poreikių tenkinimui.

Universitete studijuoja 53 studentai, turintys negalią. Jiems skiriamas ypatingas dėme
sys. Renkama informacija apie tai, kokią negalią turi šie studentai, kokie jų poreikiai studijuo
jant Universitete. Teikiamos konsultacijos dėl materialinės paramos gavimo. Kasmet daliai stu
dentų sumažinamas mokestis už studijas arba studentai nuo jo visai atleidžiami. 2011–2012 
studijų metų pavasario semestrą nuo mokesčio už studijas atleisti arba mokestis sumažintas 
234 studentams (suma 232,8 tūkst. Lt), o 2012–2013 studijų metų rudens semestrą – 224 stu
dentams (suma 245,7 tūkst. Lt).

Universiteto bendruomenės nariai aktyviai įsitraukia į Universitete organizuojamą kultūri
nę ir laisvalaikio veiklą. Darbuotojai gali sportuoti Universiteto atletinėje bei sporto salėse, mo
terims 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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DARBAI IR LAIMĖJIMAI 

Studijos

Mykolo Romerio universiteto studentų  
ir klausytojų skaičius 2012 m.
Mykolo Romerio universitetas ir toliau išlieka Lietuvos antruoju universitetu pagal stu

dijas besirenkančiųjų teikiamą pirmenybę. Nors pastaraisiais metais pastebimas nežymus 
Mykolo Romerio universiteto bendro studentų skaičius mažėjimas, tačiau bendras studijuo
jančiųjų skaičius rodo, kad Universitetas išlaiko vieno iš patraukliausių universitetų Lietuvoje 
pozicijas. Pagal oficialią statistiką, 2011 m. spalio 1 d. Universitete studijavo 19 385 studentai, 
2012 m. spalio 1 d. – 18 531 studentas (ŠV01 metinė statistinė ataskaita LR švietimo ir mokslo 
ministerijai). Studentų skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo į Universitetą priimtų studentų skai
čiaus pokytis, t. y. 2012 metais bendras Universiteto studentų ir klausytojų skaičius sumažėjo 
4,88 proc. (tarp jų studentų – 4,41 %), tačiau į bakalauro studijas įstojusiųjų skaičius nežymiai 
padidėjo, kadangi buvo pradėtos vykdyti naujos studijų programos. Atsižvelgiant į Universi
teto siūlomas studijas pasirinkusių klausytojų skaičių, bendras Universitete studijuojančiųjų 
skaičius buvo atitinkamai 20 993 (2011 m.) ir 19 969 (2012 m.). 

Bendras Universiteto studentų ir klausytojų skaičius 2012 m.

Bakalauro studijos 11 681

18 531

19 969

Magistrantūros studijos 6 701

Doktorantūros studijos 149

Papildomosios studijos 973 973

Atvykę studentai pagal ES programas 123

465Tęstinės modulinės studijos 206

Nuotolinės studijos 136

Šaltinis: Mykolo Romerio universiteto IS „Studijos“.
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Studentų ir klausytojų skaičių palyginimas pagal metus

Mykolo Romerio universiteto studentų skaičiaus pagal studijų finansavimo būdą 2010, 
2011 ir 2012 m. palyginimas 

Metai
Bendras  
studentų  
skaičius

Visiškai valstybės  
finansuojamų  

studentų skaičius

Iš dalies valstybės  
finansuojamų  

studentų skaičius

Mokančių už  
studijas studentų  

skaičius

Bakalauro studijos

2010 11 388 1 932 469 8 987
2011 12 005 1 845 241 9 919
2012 11 681 1 688 41 9 952

Magistrantūros studijos

2010 8 481 563 23 7 895
2011 7 211 696 11 6 504
2012 6 701 742 6 5 953

Doktorantūros studijos

2010 180 148 0 32
2011 169 142 0 27
2012 149 105 0 44

Šaltinis: Mykolo Romerio universiteto IS „Studijos“.

Pastarųjų trejų metų statistiniai duomenys rodo, kad nuolatinėse studijose studijuojan
čių studentų skaičius augo (išskyrus doktorantūros studijas), tuo tarpu ištęstinėse studijose ir 
vakarais vykdomose nuolatinėse studijose buvo stebimas studentų skaičiaus mažėjimas.
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Mykolo Romerio universiteto studentų skaičiaus pagal studijų formą  
2010, 2011 ir 2012 m. palyginimas

Studijų forma Studentų skaičius 
2010 m.

Studentų skaičius 
2011 m.

Studentų skaičius 
2012 m.

Bakalauro studijos 11 388 12 005 11 681
Nuolatinės 5 498 6 463 6 582
Nuolatinės (vykdomos vakarais) 520 408 285
Ištęstinės 5 370 5 134 4 814

Magistrantūros studijos 8 481 7 211 6 701
Nuolatinės 1 416 1 542 1 669
Nuolatinės (vykdomos vakarais) 161 129 99
Ištęstinės 6 904 5 540 4 933

Doktorantūros studijos 180 169 149
Nuolatinės 135 123 103
Ištęstinės 45 46 46

Iš viso studentų 20 049 19 385 18 531
Papildomosios 1 032 1 069 973
Nuotolinės 103 180 136
Tęstinės modulinės 238 206 206
Dalinės (pagal ES programas atvykę 
studentai)

114 153 123

Iš viso studentų ir klausytojų 21 536 20 993 19 969
Šaltinis: Mykolo Romerio universiteto IS „Studijos“.

Pasikeitus Mykolo Romerio universiteto teisės aktams, kito studijas sustabdžiusių stu
dentų skaičius, t. y. nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2011 m. spalio mėn. buvo stebimas studijas 
sustabdžiusiųjų skaičiaus laipsniškas didėjimas. Ši tendencija stiprėjo 2012 m., tačiau 2012 m. 
metų pabaigoje studijas stabdančių studentų skaičius pradėjo mažėti. 

Mykolo Romerio universiteto studentų, sustabdžiusių studijas arba esančių  
akademinėse atostogose, skaičiaus pokytis 2010–2012 m.

Studijas sustabdžiusių studentų skaičiaus dinamika 2012 m.

Sausio 1 d. Balandžio 1 d. Liepos 1 d. Spalio 1 d.

5 897 6 414 6 575 6 410
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Žemiau pateikta studentų, sustabdžiusių studijas arba esančių akademinėse atostogose, 
lentelė iliustruoja, kad daugiausiai studijas stabdo II pakopos studijų paskutiniųjų kursų stu
dentai. Praktika rodo, kad dažniausiai studijos stabdomos prieš baigiamųjų darbų gynimą arba 
prieš baigiamųjų egzaminų laikymą.

Mykolo Romerio universiteto studentų, sustabdžiusių studijas arba esančių  
akademinėse atostogose, skaičiaus pagal kursus palyginimas 2012 m. 

Kursas, kuriame  
sustabdytos studijos

Bakalauro  
studijos

Magistrantūros 
studijos

Doktorantūros 
studijos

Papildomosios 
studijos

I 258 370 3 157

II 524 2 426 4 25

III 614 12* 7 –

IV 1 999 – 11 –

*Tik 3 magistrantūros studijų programos turi trečią kursą, visos kitos magistrantūros  
studijų programos trunka dvejus metus.

Šaltinis: Mykolo Romerio universiteto IS „Studijos“, 20121001 duomenys.

STOJIMAS
Remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 

duomenimis, 2012 m. į aukštąsias mokyklas stojančiųjų skaičius padidėjo: 2011 m. konkurse 
užsiregistravo 40 998, o 2012 m. – 43 921 abiturientas. Tačiau tais pačiais stojimo metais bai
gusių abiturientų skaičius sumažėjo nuo 28 564 iki 25 380 asmenų. Dėl demografinės padėties 
Lietuvoje abiturientų skaičius ir toliau mažės, atitinkamai mažės ir stojančiųjų skaičius.

2012 m. susidomėjimas socialiniais mokslais tarp stojančiųjų išliko toks pat didelis, kaip 
ir per pastaruosius šešerius metus. Nors stojančių asmenų skaičius į šią sritį sumažėjo maždaug 
5 proc., ji liko ryškia stojančiųjų pasirinkimo lydere Lietuvoje. 2012 m. buvo stebimas padidėjęs 
abiturientų susidomėjimas biomedicinos mokslų studijomis. 

Bendrojo priėmimo į universitetines studijas Lietuvoje 2012 m.  
metu gautų prašymų pagal studijų kryptis skaičius, proc.

Nuo Universiteto nepriklausančios priežastys, pavyzdžiui, ekonominė padėtis, auganti 
Lietuvos jaunimo emigracija, nedarbas, demografiniai procesai, lemia ir priėmimo į MRU rezul
tatus. Sumažėjo bendras stojančiųjų skaičius, atitinkamai buvo priimta 8 proc. mažiau studen
tų į bakalauro ir magistrantūros studijas.
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Studijuoti MRU pateiktų pageidavimų ir įstojusiųjų skaičiai 2011 ir 2012 m.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo stebimi magistrantūros studijas besirenkančiųjų susido
mėjimo studijų kryptimis pokyčiai, t. y. kai kuriose kryptyse (pvz., teisės ir viešojo administravi
mo kryptyse) stojančiųjų į magistrantūros studijas skaičius sumažėjo, tuo tarpu susidomėjimas 
kitų krypčių studijų programomis (pvz., ekonomikos ir finansų kryptyse) išliko didelis. 

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

Bendras pageidavimų studijuoti skaičius aukštojoje mokykloje bendrojo  
priėmimo metu 2011 ir 2012 m.
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Pagal pirmuoju pageidavimu nurodytą aukštąją mokyklą Universitetas pakilo iš ketvir
tos vietos į trečią.

Prašymų, kuriuose aukštoji mokykla nurodyta pirmuoju pageidavimu,  
skaičius 2011–2012 m.

Įdomu paminėti faktą, kad 2012 m. Teisės ir muitinės veiklos studijų programa pateko 
į pirmąjį populiariausių studijų programų dešimtuką (pirmu pageidavimu). Iš šio dešimtuko 
iškrito Viešojo administravimo programa, 2011 metais buvusi dešimta.

Stojančiųjų į skirtingas studijų programas pirmu pageidavimu skaičiai  
Lietuvos universitetuose

Nr.  Studijų programa Universitetas Pageidavimų skaičius

1 Medicina LSMU 795
2 Ekonomika VU 543
3 Teisė VU 525
4 Medicina VU 521
5 Politikos mokslai VU 417
6 Kūrybinės industrijos VGTU 417
7 Teisė ir muitinės veikla MRU 378
8 Odontologija LSMU 377
9 Psichologija VU 319

10 Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba VGTU 313

2012 m. Universitetas išliko antras pagal stojančiųjų, kurie savo prašymuose nurodė 
bent vieną tos aukštosios mokyklos studijų programą, skaičių. 

2012 m. konkursai į nuolatines studijas įvairiose studijų programose siekė nuo 19 iki 5 
stojančiųjų į vieną vietą. Pagal bendrą pageidavimų skaičių populiariausiomis išliko Viešojo 
administravimo ir Teisės programos. Teisės ir muitinės veiklos programa pagal pageidavimų 
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skaičių aplenkė 2011 m. aukštesnėse pozicijose buvusias Finansų ekonomikos, teisės ir valdy
mo studijų programas. Didelio populiarumo sulaukė nauja Teisės ir ikiteisminio proceso pro
grama, tačiau kitos naujos programos (Viešoji istorija, Sociologija, Finansų informatika) tokio 
susidomėjimo nesulaukė.

Pageidavimų ir vietų skaičius pagal programas 2012 m. (stojo, priimta)

Atitinkamų studijų krypčių koleginių studijų absolventams, siekiantiems universitetinio 
bakalauro laipsnio, Universitetas siūlo dvejų metų studijas. Po šių studijų įgiję universiteto ba
kalauro laipsnį kolegijų absolventai turės galimybę pasirinkti platesnį magistrantūros studijų 
programų spektrą. Didžiausia paklausa tarp stojančiųjų buvo Teisės, Viešojo administravimo 
bei Finansų ekonomikos programose. Daugiausia stojančiųjų į bakalauro studijas buvo iš Tarp
tautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, Kauno ir Vilniaus kolegijų. 
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Stojančiųjų į bakalauro studijas statistika pagal kolegijas 2012 m.
Kaip ir kiekvienais metais, 2012 m. Mykolo Romerio universitetas į magistrantūros studi

jas priėmė nemažai studentų, baigusių studijas kituose šalies universitetuose. Tuo Universite
tas išsiskiria iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 2012 m. apie 60 procentų visų priimtų į Univer
siteto magistrantūros studijas studentų yra kitų universitetų absolventai.

Studentų, baigusių studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimas į MRU 
magistrantūros studijas 2012 m. (priimta)

Į Universiteto magistrantūros studijas 2012 m. daugiausia stojo Lietuvos edukologijos 
universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vytauto Didžiojo 
universitetų absolventų. Pagal bakalauro studijų kryptį į magistrantūros studijas Universitete 
daugiausia stojo edukologo, filologo, vadybininko, ekonomisto, psichologo, sociologo specia
lybes kituose universitetuose įgiję asmenys.

Bendras stojančiųjų į Universiteto magistrantūros studijas pageidavimų skaičius 2012 m. 
nežymiai padidėjo, tačiau priimtųjų skaičius sumažėjo. Dalis stojančiųjų pretendavo tik į vals
tybės finansuojamas vietas, o 2012 metais valstybės finansuojamų vietų skaičius sumažėjo iki 
8,3 proc. Galima teigti, kad daugumai aukštųjų mokyklų absolventų finansinis aspektas daro 
nemažą įtaką siekiant magistro laipsnio. Priimtų studentų skaičius visuose fakultetuose mažė
jo, kiek daugiau – Politikos ir vadybos fakultete. Daugiau stojančiųjų sulaukė Viešojo saugumo 
fakultetas dėl antrus metus gyvuojančios Aplinkosaugos teisės programos.

Universitetas plečia galimybes kolegijų absolventams rinktis daugiau magistrantūros 
programų. Po vienerių metų papildomųjų studijų siekti magistro laipsnio gali įvairesnių stu
dijų krypčių kolegijų absolventai. Sėkmingai pradėtos ekonomikos, viešojo administravimo 
papildomosios studijos Klaipėdoje, atitinkamai išaugo stojančiųjų skaičius iš Klaipėdos krašto 
kolegijų. Utenoje taip pat buvo atidarytos viešojo administravimo ir socialinio darbo papildo
mos studijos. Daugiausia pretendentų yra iš Vilniaus kolegijos bei Tarptautinės teisės ir verslo 
aukštosios mokyklos. 
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Stojančiųjų į papildomąsias studijas statistika pagal kolegijas 2012 m.

Populiariausios papildomųjų studijų kryptys tarp kolegijas baigusių stojančiųjų buvo 
viešojo administravimo, ekonomikos, vadybos ir politikos mokslai.

Stojančiųjų į papildomąsias studijas po kolegijų statistika pagal studijų kryptis 2012 m.

Jau keletą metų bakalauro ir magistrantūros studijose yra vykdomos programos anglų 
kalba, kurias renkasi užsienio šalių piliečiai. 2012 m. buvo priimta studentų iš 14 valstybių: 
Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Graikijos, Gruzijos, Indijos, Izraelio, Jamaikos, Nigerijos, 
Norvegijos, Pakistano, Slovakijos, Turkijos, Ukrainos ir t. t.
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Užsienio piliečių priėmimo skaičiai 2010–2012 m.

STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS IR ATNAUJINIMAS
2012 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) užregistruotos 8 pirmosios pakopos ir 

12 antrosios pakopos studijų ir 1 laipsnio nesuteikianti studijų programa. 

2012 m. parengtos ir akredituotos naujos studijų programos

Nr. Studijų programa, studijų pakopa

1. Viešoji istorija (BA)
2. Finansų informatika (BA)
3. Internetinis valdymas ir komunikacija (BA)
4. Sociologija (BA)
5. Teisė ir ikiteisminis procesas (BA)
6. Socialinė pedagogika (BA)
7. Sociokultūrinė edukacija (BA)
8. Socialinės inovacijos (MA)
9. Taikomoji filosofija (MA) 

10. Vertimas ir redagavimas (MA)
11. Anglų ir rusų filologija ir verslo komunikacija (MA) 
12. Logistikos vadyba (MA)
13. Viešųjų ryšių vadyba (MA)
14. Švietimo politika ir vadyba (MA)
15. Nepaprastųjų situacijų valdymas (MA)
16. Teritorijų ir aplinkosaugos planavimas (MA)
17. Verslo informatika (MA)
18. Komunikacija ir kūrybinės technologijos (MA)
19. Edukacinių technologijų valdymas (MA)
20. Sveikatos ugdymas (MA)
21. Pedagogika (laipsnio nesuteikianti studijų programa)
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2012 m. Universiteto senatas patvirtino 4 antrosios pakopos studijų programų specia
lizacijas: Tarptautinė rinkodara (II pakopa, programos „Tarptautinė prekyba“ specializacija), Ug
domasis vadovavimas (II pakopa, programos „Lyderystė ir pokyčių valdymo“ specializacija), 
Energetikos politika ir vadyba (II pakopa, programos „Viešasis administravimas“ specializacija), 
Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga (II pakopa, programos „Teisės“ 
specializacija). Didelis dėmesys buvo skiriamas studentų verslumo gebėjimų ugdymui, numa
tant juos kaip ypač reikalingus studijų programų siekinius / rezultatus ne tik verslo ir verslo ir 
vadybos studijų krypčių programose, bet ir kitose, su jomis nesusijusiose studijų programose.

2012 m. buvo akredituotos vykdomos studijų programos: 10 pirmosios ir antrosios stu
dijų programų buvo pateiktos vertinti Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR) pri
klausiančiai Sveikatos ir socialinių mokslų studijų programų akreditavimo agentūrai AHPGS 
(Akkreditierunsagentur fur su umliautu Studiengange im Breich Gesundheit und Soziales, Vokie
tija). Visos prog ramos buvo įvertintos gerai. Remdamasis šiuo tarptautiniu įvertinimu, SKVC 
joms suteikė maksimalų akreditacijos terminą.

2012 m. akredituotos Universiteto studijų programos

Eil. 
Nr.

Valstybinis 
kodas

Kodas 
pagal 
ISCED

Studijų 
programos 

pavadinimas

Fakul-
tetas

Suteikiamas 
laipsnis 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 valdy

mas 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.
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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.

Universiteto pirmojoje studijų pakopoje yra galimybė studijuoti ir gretutinių studijų 
programas bei įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. 

Universitete siūlomos gretutinių studijų programos

Eil. Nr. Gretutinės krypties studijų programos Fakultetas

1 Ekonomika Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
2 Verslas Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
3 Dalykinė anglų kalba (filologija) (šaka) Humanitarinių mokslų institutas
4 Etika (praktinė filosofija) (šaka) Humanitarinių mokslų institutas
5 Filosofija Humanitarinių mokslų institutas
6 Vertimas Humanitarinių mokslų institutas
7 Viešasis administravimas Politikos ir vadybos fakultetas
8 Informatika Socialinės informatikos fakultetas
9 Psichologija Socialinės politikos fakultetas

10 Socialinis darbas Socialinės politikos fakultetas
11 Socialinis pedagogas Socialinės politikos fakultetas
12 Sociologija Socialinės politikos fakultetas
13 Švietimas ir ugdymas Socialinės politikos fakultetas
14 Teisė Teisės fakultetas
15 Teisė Viešojo saugumo fakultetas
16 Visuomenės saugumas Viešojo saugumo fakultetas

STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistema grindžiama Europos aukštojo 

mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, Lietuvos švietimo politikos dokumentais 
ir Universiteto teisės aktais. Remiantis visuotinio Universiteto bendruomenės susitarimo dėl 
kokybės kultūros diegimo ir plėtros bei subsidiarumo principais, atsakomybė už studijų koky
bę paskirstoma visiems Universiteto bendruomenės nariams bei akademiniams padaliniams, 
ir kiekvienas bendruomenės narys bei akademinis padalinys pagal savo pareigas, kompeten
ciją ir įgaliojimus prisiima atsakomybę už studijų proceso kokybę. 

2012 m. sudarytas Universiteto studijų kokybės užtikrinimo komitetas, kurio tikslas – to
bulinti Universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistemą, padėti formuoti Universiteto studijų 
kokybės politiką, ugdyti studijų kokybės kultūrą, pagrįstą akademinės bendruomenės akty
vumu ir iniciatyva. Universiteto studijų kokybės užtikrinimo komiteto iniciatyva atlikti Studijų 
tvarkos ir Studijų rezultatų vertinimo tvarkos pakeitimai dėl plagiato sąvokos apibrėžimo, kar
tu patvirtinta „Patvirtinimo apie atlikto darbo savarankiškumą“ forma.

2012 m. Universitetas pateikė paraišką Europos Komisijai ECTS (Europos kreditų perkėli
mo ir kaupimo sistema) etiketei gauti. ECTS – tai sistema, pagrįsta studento darbo laiku, skirtu 
mokymosi programos tikslų ir kompetencijų pasiekimams, kuriuos turi įgyti studentas. Tai į 
studentą orientuota sistema. Studijų rezultatai ir studentų darbo laikas yra šios sistemos pa

Lentelės tęsinys
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grindas. ECTS etiketė – tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas. Todėl 
pasirengimas teikti paraišką ECTS etiketei – didelis žingsnis tobulinant Universiteto studijų ko
kybę. Sukurtas naujas Universiteto ECTS tinklalapis, kuriame pateikta bendra informacija apie 
ECTS, Informacijos / Studijų programų ir dalykų aprašų katalogas lietuvių bei anglų kalbomis. 
Pateikta paraiška Europos ekspertų buvo įvertinta teigiamai ir 2012 m. pabaigoje Universitetui 
suteiktas Europos Komisijos kokybės ženklas – ECTS etiketė.

2012 m. parengti ir papildyti Universiteto dokumentai, reglamentuojantys studijas: pa
tvirtinta Studijų rezultatų vertinimo tvarka, Studentų praktinio mokymo nuostatai, Studento 
praktinio mokymo sutarties forma, atsiskaitymo lapo forma; atlikti Studijų tvarkos, Studijų re
zultatų vertinimo tvarkos, Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimų, Antrosios pako
pos studentų papildomos praktikos organizavimo tvarkos pakeitimai ir papildymai.

Elektroninės ir nuotolinės studijos
Vienas iš strateginių Universiteto studijų plėtros aspektų yra elektroninių studijų vysty

mas. Taikant modernias technologijas siekiama populiariausias Universiteto studijų programas 
padaryti prieinamas studijuoti 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 nuotolinį mokymą (akivaizdinės paskaitos ir jų transliacijos internetu) su asinchroniniu 
(mokomoji medžiaga ir užduotys pasiekiamos prisijungiant prie Elektroninių studijų grupės tarny
binių stočių), plėtoja virtualaus mokymosi aplinką, toliau tobulina elektroninio mokymosi sąlygas.

2012 m. birželio 29 d. patvirtinta Elektroninio nuotolinio egzaminavimo tvarka leidžia 
studentus egzaminuoti namuose ir dėl techninių reikalavimų ir individualaus pobūdžio užtik
rina skaidrų egzaminavimo procesą. 2012 m. rugpjūčio mėn. elektroninio nuotolinio egzami
navimo būdu patikrintos 11 ne Europos Sąjungos šalių piliečių, ketinančių studijuoti Universi
tete, anglų kalbos žinios.

Nuotolinėms studijoms pritaikyta mokomoji medžiaga yra prieinama visiems studen
tams Moodle elektroninių studijų aplinkoje. Ši aplinka Universitete yra labai populiari: per dar
bo dieną prie jos jungiasi iki 3 000 registruotų sistemos lankytojų.

2012 metais dėstytojai vis aktyviau naudojo elektroninių studijų aplinką tradicinių studi
jų procese. Moodle sukurtose e. aplinkose (e. klasėse) ne tik skelbiama paskaitų, seminarų me
džiaga, bet ir rengiami tarpiniai studentų žinių patikrinimai atliekant testus ar siunčiant rašto 
darbus, organizuojamos konsultacijos bei seminarai.

Elektroninėms studijoms pritaikytų dalykų pokyčiai 2012 metais

Fakultetas, institutas 2011-12-30 2012-12-30

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 85 146
Politikos ir vadybos fakultetas 84 131
Socialinės informatikos fakultetas 73 125
Socialinės politikos fakultetas 77 225
Teisės fakultetas 128 179
Viešojo saugumo fakultetas 32 90
Humanitarinių mokslų institutas 34 89
Iš viso 513 985
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Moodle aplinka Universitete naudojama ne tik tradicinių studijų procese ar nuotolinėms 
studijoms, bet ir būsimiems studentams – Jaunojo teisininko akademijos dalyviams e. aplinko
je pateikiama mokomoji medžiaga, savitikros testai.

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 konferen
cijų 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. Studija naudojama konferencijoms, doktoran
tūros posėdžiams, seminarams. Ši įranga iki šiol buvo naudojama įvairiems renginiams: 
čia galima skaityti paskaitas nutolusiose auditorijose esantiems studentams, transliuoti 
paskaitas internetu, archyvuoti paskaitų transliacijas.

2012 m. rudens semestre tradicinių studijų studentams, esantiems nutolusioje auditori
joje Klaipėdoje, vaizdo konferencijos būdu tiesiogiai buvo transliuojamos paskaitos iš Univer
siteto Centriniuose rūmuose esančios specializuotos auditorijos ir užtikrintas dvipusis ryšys. 

Nuo 2012 m. lapkričio mėn. e. studijų aplinka Moodle prieinama per iPhone išmaniojo 
telefono programėlę. Taip nuotolinėms ir e. studijoms pritaikyta studijų dalykų medžiaga tam
pa dar labiau prieinama studentams.

Dėl visuomenėje vykstančių didelių pokyčių (tradicinio amžiaus studentų skaičiaus ma
žėjimo, emigracijos augimo ir pan.) atsiranda lankstesnių studijų būdų, kurie užtikrintų galimy
bę mokytis visą gyvenimą kuo mažiau atsitraukiant iš darbo ir gyvenamosios vietos, poreikis. 
Universitetas siūlo atvirąsias nuotolines studijas, kurių metu ne tik įgyjama žinių, bet ir ugdo
mos naujos kompetencijos.

2012–2013 m. m. studijų programų pritaikymas atvirosioms nuotolinėms studijoms

Studijų programa

Programoje esančių 
dalykų skaičius*

Nuotolinėms studi-
joms parengti privalo-

mieji dalykai*

Programos pritai-
kymas nuotolinėms 

studijoms

2011–
2012 m. m.

2012–
2013 m. m.

2011–
2012 m. m.

2012–
2013 m. m.

2011–
2012 m. m.

2012–
2013 m. m.

TEISĖS FAKULTETAS
Bakalauro studijų programos

Teisė 40 40 38 38 95 % 95 %
Teisė ir valdymas 39 40 38 38 97 % 95 %

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

SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETAS
Bakalauro studijų programos

Socialinis darbas 40 41 19 30 47 % 73 %
Teisė ir penitencinė 
veikla 39 38 31 29 80 % 76 %
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EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS
Finansų ekonomika 29 30 6 10 21 % 33 %
Teisė ir muitinės veikla 39 38 33 33 85 % 86 %

SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETAS
Verslo informatika 30 29 3 2 10 % 7 %

POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Bakalauro studijų programos

Viešasis administra
vimas 35 28 17 21 66 % 75 %

Magistrantūros studijų programos
Viešasis administra
vimas 14 14 10 12 71 % 86 %
Viešasis administravi
mas (papildomosios 
studijos) 10 10 5 8 50 % 90 %
Savivaldos institucijų 
administravimas 15 15 7 7 47 % 47 %
Sveikatos apsaugos įs
taigų administravimas 14 14 6 6 43 % 43 %

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

PASTABA. Į lentelę neįtrauktos naujai parengtos programos, programos, kurios dėl savo specifikos negali 
būti dėstomos nuotoliniu būdu (psichologija, teisė ir policijos veikla, teisė ir valstybės sienos apsauga), ar 

tos programos, kuriose atvirosioms nuotolinėms studijoms pritaikyti vos keli dalykai.

Analizuojant studijų programų pritaikomumą atvirosioms nuotolinėms studijoms, pas
tebimi kai kurių studijų programų pritaikomumo procentų pokyčiai, kurie susiję su pokyčiais 
atnaujintuose studijų planuose. 2012 m. nuotolinėms studijoms buvo pritaikyti 34 dalykai. Per 
šį laikotarpį atvirųjų nuotolinių studijų dalykų skaičius pakito nuo 171 iki 205. 

STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMAS
Universiteto strategija numato visas Universiteto studijų programas pertvarkyti į jung

tines, įgyvendinamas kartu su užsienio partneriais. Tokios programos studentams suteiks pa
pildomų galimybių studijuoti užsienio universitetuose, pasiekti papildomų studijų rezultatų 
ir konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje. 2012 m. Mykolo Romerio universitetas vykdė tris 
jungtines studijų programas. Socialinės politikos fakulteto Lyginamosios socialinės politikos 
ir gerovės jungtinė magistrantūros studijų programa vykdoma kartu su Tamperės (Suomija) 
ir Linco Johano Keplerio (Austrija) universitetais. Šios programos absolventams 2010 m. pir
mą kartą Lietuvoje buvo įteikti trijų šalių universitetų rektorių pasirašyti magistro diplomai, o 
2012 m. studijas pradėjo trečioji studentų laida. Antroji studijų programa – Universiteto Teisės 
fakulteto kartu su Bordo IV Monteskje (Prancūzija) universitetu vykdoma Europos Sąjungos ir 
valdymo magistrantūros programa. Sėkmingai baigusiems šią studijų programą absolventams 
jau 2013 metų pradžioje bus įteikti abiejų šią studijų programą vykdančių universitetų magis
tro diplomai. Socialinės informatikos fakulteto programa Elektroninio verslo vadyba, vykdoma 
su Tarptautiniu Eurazijos universitetu (Armėnija), nuo 2011 metų suteikia galimybę absolven
tams iš Armėnijos gauti du – Mykolo Romerio ir Tarptautinio Eurazijos universitetų – diplomus.

Lentelės tęsinys
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Universitete sudarytos darbo grupės, bendradarbiaudamos su užsienio mokslo ir studi
jų institucijomis, rengia šias jungtines magistrantūros studijų programas:

1. „Europos ekonomika ir rinkos“: vadovė – prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskie
nė, Ekonomikos ir verslo instituto profesorė. Nariai: prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomi
kos ir verslo instituto profesorius; Vaida Servetkienė, Ekonomikos ir verslo instituto lektorė;  
prof. dr. Rima Žitkienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė.

2. „Klimato kaitos valdymo politika“: vadovas – doc. dr. Pranas Mierauskas, Viešojo 
administravimo instituto docentas. Nariai: doc. dr. Algimantas Bakas, Viešojo administravimo 
instituto docentas; prof. dr. Imantas Lazdinis, Viešojo administravimo instituto profesorius;  
dr. Julija Naujėkaitė, Viešojo administravimo instituto lektorė; doc. dr. Paulo Alexandre da Silva 
Pereira, Viešojo administravimo instituto docentas.

3. „Viešasis valdymas“: vadovas – doc. dr. Dangis Gudelis, Viešojo administravi
mo instituto docentas. Nariai: dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto lektorius;  
doc. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto docentas; doc. dr. Vainius 
Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius; doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo 
administravimo instituto docentas; prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto direktorius;  
doc. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto docentė; doc. dr. Žilvinas Židonis, 
Viešojo administravimo instituto docentas.

4. „Žmogiškųjų išteklių vadyba“: vadovas – prof. dr. Vladimiras Gražulis, Vadybos insti
tuto profesorius. Nariai: Aurimas Paulius Girčys, Vadybos instituto lektorius; doc. dr. Jonas Jag
minas, Vadybos instituto docentas; dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto lektorius.

5. „Europos Sąjungos projektų valdymas“: vadovė – prof. dr. Birutė Mikulskienė, Vady
bos instituto profesorė. Nariai: dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto lektorius; doc. 
dr. Ignas Dzemyda, Vadybos instituto docentas; prof. dr. Saulius Katuoka, Teisės fakulteto Tarp
tautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius; doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos 
mokslų instituto docentas; prof. habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas, Politikos mokslų insti
tuto profesorius; prof. dr. Birutė PitrėnaitėŽilėnienė, Politikos ir vadybos fakulteto prodekanė; 
Agnė Prakapienė, Vadybos instituto asistentė; doc. dr. Rita Vilkė, Vadybos instituto docentė.

6. „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“: vadovė – prof. dr. Valdonė Indrašienė, 
Edukologijos instituto direktorė. Nariai: prof. dr. Vida Gudžinskienė, Socialinio darbo katedros 
vedėja; doc. dr. Odeta Merfeldaitė, Edukologijos instituto docentė; doc. dr. Alina Petrauskienė, 
Socialinio darbo katedros docentė; doc. dr. Jolanta Pivorienė, Socialinio darbo katedros do
centė; doc. dr. Rita Raudeliūnaitė, Socialinio darbo katedros docentė; doc. dr. Daiva Skučienė, 
Socialinio darbo katedros docentė.

7. „Darbo ir organizacinė psichologija“: vadovas – doc. dr. Alfredas Laurinavičius, Psi
chologijos instituto direktorius. Nariai: prof. dr. Rita Bandzevičienė, Psichologijos instituto pro
fesorė; doc. dr. Aistė Diržytė, Psichologijos instituto docentė; prof. habil. dr. Viktoras Justickis, 
Psichologijos instituto profesorius; doc. dr. Jolanta Sondaitė, Psichologijos instituto docentė.

8. „Socialinės technologijos“: vadovė – prof. dr. Aelita Skaržauskienė, Socialinių tech
nologijų fakulteto dekanė. Nariai: Rūta Tamošiūnaitė, Socialinės politikos fakulteto Komunika
cijos ir informatikos instituto lektorė; Gintarė Paražinskaitė, Socialinės politikos fakulteto Ko
munikacijos ir informatikos instituto lektorė.

9. „Verslo informatika“: vadovė – prof. dr. Aelita Skaržauskienė, Socialinių technologijų 
fakulteto dekanė. Nariai: prof. dr. Dalė Dzemydienė, Socialinės politikos fakulteto Informatikos 
ir programų sistemų instituto profesorė; Marius Kalinauskas, Socialinės politikos fakulteto Ko
munikacijos ir informatikos instituto lektorius; Rūta Tamošiūnaitė, Socialinės politikos fakulte
to Komunikacijos ir informatikos instituto lektorė.



Studijos

31

10. „Lyginamoji teisė“: vadovas – prof. dr. Justinas Žilinskas, Tarptautinės ir Europos 
sąjungos teisės instituto profesorius. Nariai: doc. dr. Laurynas Biekša, Tarptautinės ir Europos 
Sąjungos teisės instituto docentas; doc. dr. Ramūnas Birštonas, Civilinės justicijos instituto do
centas; Laima Vaigė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė; prof. dr. Ignas 
Vėgėlė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius.

11. „Europos ir tarptautinė verslo teisė“: vadovė – doc. dr. Lina Novikovienė, Vers
lo teisės katedros docentė. Nariai: doc. dr. Virginijus Bitė, Verslo teisės katedros docentas;  
prof. dr. Asta Dambrauskaitė, Civilinės justicijos instituto profesorė; Gintarė Jakuntavičiūtė, 
Verslo teisės katedros lektorė; dr. Rūta Lazauskaitė, Verslo teisės katedros lektorė; doc. dr. Rai
mundas Moisejevas, Verslo teisės katedros docentas; doc. dr. Olga Petroševičienė, Verslo teisės 
katedros docentė; doc. dr. Tomas Talutis, Verslo teisės katedros docentas; doc. dr. Regina Valu
tytė, Teisės fakulteto prodekanė.

Viena svarbiausių finansinių priemonių, skirtų Lietuvoje plėtoti akademinius mainus, yra 
ES remiama Mokymosi visą gyvenimą Erasmus programa. 2011–2012 m.  m. iš visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus programą išvyko 2 736 studentai. 
Iš jų net 294 studentai išvyko iš Mykolo Romerio universiteto. Tais pačiais metais dėstyti ar sta
žuotis pagal Erasmus programą iš Lietuvos universitetų išvyko 972 dėstytojai ir kiti darbuoto
jai. Iš jų 86 dėstytojai ir darbuotojai išvyko iš Mykolo Romerio universiteto. Taigi, Universitetas 
pagal Erasmus mainų programą išsiųstų studentų bei dėstytojų ir kitų darbuotojų skaičių yra 
trečias daugiausiai dalyvių išsiunčiantis universitetas Lietuvoje. 

Atvykstančių į Universitetą Erasmus ir kitų mainų studentų 2011–2012 m. m. išaugo iki 168 
(2010–2011 m. m. buvo atvykęs 131 studentas, 2009–2010 m. m. – 116 studentų). Daugiausia 
mainų studentų atvyko iš Turkijos (25), Prancūzijos (20), Italijos (16), Ispanijos (16) ir Čekijos (14). 

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

Intensyvioms studijoms pagal Universiteto vykdomus edukacinius projektus bei daly
vauti vasaros mokyklose buvo atvykę 110 užsienio studentų.
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Užsieniečių studentų skaičius laipsnį suteikiančiose Universiteto  
programose anglų arba rusų kalbomis

Kaip matome lentelėje viršuje didėjo užsienio šalių piliečių, norinčių siekti bakalauro ar 
magistro laipsnio, susidomėjimas Universitetu. Universitete užsienio šalių piliečiai studijavo ba
kalauro studijose pagal vykdomas Psichologijos, Socialinio darbo, Viešojo administravimo ir Fi
nansų ekonomikos programas. Magistrantūros studijose užsieniečiai studijavo pagal 9 progra
mas. 2012 m. didesnio stojančiųjų dėmesio sulaukė Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės, 
Elektroninio verslo vadybos, Socialinio darbo studijų programos. 2012 m. Universitete studijavo  
111 užsienio šalių piliečių, iš jų 71 – bakalauro, o 40 – magistrantūros studijų programose. Pa
lyginti su 2011 m. Universitete studijavusių užsienio šalių piliečių skaičiumi (68 studentai), šis 
rodiklis išaugo 63 procentais. 

Išvykstančių iš Universiteto ir atvykstančių į Universitetą Erasmus dėstytojų ir kitų 
darbuotojų statistika
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2011–2012 m. m. Erasmus judumas buvo organizuojamas remiantis pasirašytomis sutar
timis su 258 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 2012 m. įgyvendintus projektus 
net 41 Universiteto studentas intensyviai po 2–3 savaites studijavo užsienyje. 2012  m. Uni
versitetas jau antrus metus iš eilės buvo apdovanotas Švietimo mainų paramos fondo (admi
nistruojančio Mokymosi visą gyvenimą programą Lietuvoje) už kokybiškiausiai įgyvendintą 
Erasmus intensyvią programą. Šį kartą apdovanotas Socialinės politikos fakulteto Psichologijos 
kated ros koordinuotas projektas „Iššūkiai identitetui globalizacijos sąlygomis: tarpdisciplininė 
ir tarpkultūrinė perspektyvos (IP CHALID)“. 

Erasmus IP CHALID projekto koordinatorei doc. dr. Jolantai Sondaitei įteiktas 
apdovanojimas už kokybiškiausiai įgyvendintą Erasmus intensyvią programą

Analizuojant Universiteto akademinius mainus 2012 kalendoriniais metais, pažymėtina, 
kad, palyginti su 2011 m., Mykolo Romerio universitete išaugo akademinių mainų dalyvių skai
čius – iš viso 2012 m. akademiniuose mainuose iš / į MRU dalyvavo 824 studentai, dėstytojai ir 
kiti darbuotojai (2011 m. buvo 717 dalyvių, 2010 m. – 581 dalyvis).

Studijų mainuose (studijoms, praktikai, intensyvioms programoms) dalyvavo 614 stu
dentų: išvyko 324, atvyko 290. Palyginti su 582 studentais 2011 m. (išvyko 400, atvyko 182 
studentai), akademinio studentų judumo apimtys padidėjo 5 procentais.
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Išvykstančių iš Universiteto ir atvykstančių į Universitetą studentų statistika 
kalendoriniais metais

Akademiniuose mainuose (dėstymui, mokymams, intensyvioms programoms) dalyvavo 
210 dėstytojų: išvyko 93, atvyko 42 dėstytojai. Palyginti su 135 dėstytojais 2011 m. (išvyko 93, 
atvyko 42 dėstytojai), akademinio darbuotojų judumo apimtys padidėjo 50 procentų, ypač dėl 
didesnio atvykusių užsienio dėstytojų ir darbuotojų skaičiaus.

Išvykstančių iš Universiteto ir atvykstančių į Universitetą dėstytojų statistika 
kalendoriniais metais

Siekdamas pritraukti studijuoti užsienio studentus pagal mainų programas bei nuolati
nėms laipsnį suteikiančioms studijoms, 2012 m. Universitetas užtikrino plačią studijų dalykų, 
dėstomų užsienio kalbomis, pasiūlą: užsienio studentams buvo siūloma rinktis iš 200 studijų 
dalykų – užsienio studentai pasirinko ir buvo dėstyti 114 studijų dalykų anglų kalba. 2012 m. 
buvo siūlomos 5 bakalauro studijų programos ir 18 magistrantūros studijų programų anglų 
ir rusų kalbomis. 2012 m. užsienio šalių studentai priimti studijuoti į 13 šiomis kalbomis vyk
domų studijų programų. Svarbu pažymėti, kad nuo 2012 m. Universitetas sudaro galimybes 
užsienio šalių piliečiams pradėti studijas ne tik nuo rugsėjo, bet ir nuo vasario mėnesio. 

Lentelės tęsinys
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2012 metais Universiteto siūlomos studijų programos anglų arba rusų kalbomis

Studijų pakopa Studijų programos pavadinimas Dėstymo kalba

Bakalauras Socialinis darbas anglų
  Psichologija anglų
  Viešasis administravimas anglų
  Organizacijų vadyba anglų
  Finansų ekonomika rusų
Magistrantūra 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
  ES teisė ir valdymas anglų
  Naujų technologijų teisė (New Technologies Law)* anglų
  Elektroninio verslo 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 2012 m. užsienio šalių piliečiai jos nestudijavo.

Siekdamas rengti jungtines studijų programas ir įgyvendinti tarptautinius edukacinius 
projektus, Universitetas pateikė 13 paraiškų ES Mokymosi visą gyvenimą, Erasmus Mundus, 
NordPlus ir kitoms tarptautinėms programoms, iš jų 6 naujos paraiškos buvo sėkmingos. Tarp 
svarbiausių tarptautinių edukacinių studentų ir dėstytojų judumą skatinančių projektų, ku
riuose MRU dalyvavo 2012 m., paminėtini penki Erasmus intensyvių programų projektai bei 
koordinuojamas Erasmus Mundus partnerysčių projektas „Erasmus Mundus partnerystė Balta
rusijai, Ukrainai ir Moldovai (EMPAIM)“. 

Universiteto absolventai
2012 metais Mykolo Romerio universiteto absolventų skaičius išliko panašus kaip ir 2011 

metais. Tačiau 2012 m., palyginti su 2011 m., sumažėjo proporcijos tarp Universiteto pirmosios 
ir antrosios pakopos studijas baigusių absolventų, t. y. I pakopos absolventų skaičius padidėjo  
28 proc. iki 1 737, o II pakopos absolventų sumažėjo 18,3 proc. iki 1 691. 2012 m., kaip ir 2011 m., 
Teisės fakultetas išleido daugiausia absolventų po bakalauro studijų (595), antroje pozicijoje yra 
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (304). Politikos ir vadybos fakultetas (610) pirmauja 
pagal absolventų skaičių po magistrantūros studijų, nedaug atsilieka Teisės fakultetas (540). 
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Mykolo Romerio universiteto absolventų skaičius 2008–2012 m.

MRU I pakopos 2012 m. absolventų skaičius pagal fakultetus ir studijų programas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų ekonomika 227
Teisė ir muitinės veikla 77

Iš viso EFVF 304
Politikos ir vadybos fakultetas
Viešasis administravimas 279

Iš viso PVF 279
Socialinės informatikos fakultetas
Verslo informatika 69

Iš viso SIF 69
Socialinės politikos fakultetas
Psichologija 63
Socialinis darbas 140
Teisė ir penitencinė veikla 59

Iš viso SPF 262
Teisės fakultetas
Teisė 295
Teisė ir valdymas 300

Iš viso TF 595
Viešojo saugumo fakultetas
Teisė ir policijos veikla 141
Teisė ir valstybės sienos apsauga 29
Policijos veikla (ne universitetinės studijos) 58

Iš viso VSF 228
Iš viso universitete 1 737
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MRU II pakopos 2012 m. absolventų skaičius pagal fakultetus ir studijų programas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Finansų rinkos 113
Finansų valdymas 52
Mokesčių administravimas 2
Muitinių administravimas 8
Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla 14
Viešojo sektoriaus ekonomika 50
Tarptautinė prekyba 26

Iš viso EFVF 265
Politikos ir vadybos fakultetas
Viešasis administravimas 295
Sveikatos politika ir vadyba 4
Strateginis organizacijų valdymas 70
Veiklos auditas 34
Viešoji politika 13
Lyderystė ir pokyčių vadyba 10
Europos Sąjungos politika ir administravimas 56
Savivaldos institucijų administravimas 40
Programų ir projektų valdymas 4
Aplinkos apsaugos politika ir administravimas 64
Strateginis inovacijų valdymas (Mokslo vadyba) 1
Darnios aplinkos politika ir vadyba 4
Europos kaimynystės politika 15

Iš viso PVF 610
Socialinės informatikos fakultetas
Elektroninio verslo vadyba 40
Elektroninis viešasis administravimas 7
Naujų technologijų teisė 15

Iš viso SIF 62
Socialinės politikos fakultetas
Gerovės sociologija 3
Lyginamoji socialinė politika ir gerovė 10
Socialinis darbas 58
Socialinė gerontologija 10
Socialinė psichologija 18
Teisės edukologija 24
Teisė ir penitencinė veikla (Atkuriamasis teisingumas ir tarpininkavimas) 3
Teisės psichologija 14
Verslo psichologija 12
Verslumo edukologija 16
Vaiko teisių apsauga 23

Iš viso SPF 191
Teisės fakultetas
Teisė (civilinė teisė) 112
Teisė (baudžiamoji teisė ir kriminologija) 50
Teisė (tarptautinė teisė) 3
Teisė ir valdymas (Viešoji teisė) 144
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Tarptautinė jūrų teisė 16
Tarptautinė žmogaus teisių apsauga 5
Verslo teisė 53
Transporto teisė 2
Intelektinės nuosavybės teisė 14
Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos 8
Tarptautinė teisė (anglų k.) 9
Administracinė teisė 34
Bioteisė 22
Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė 29
Europos Sąjungos teisė 21
Finansų teisė 10
Europos verslo teisės (anglų k.) 8

Iš viso TF 540
Viešojo saugumo fakultetas

Teisė ir policijos veikla 21
Teisė ir valstybės sienos apsauga 1
Kriminalistiniai tyrimai 1

Iš viso VSF 23
Iš viso universitete 1 691

Lentelės tęsinys
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Mokslinė veikla ir doktorantūra

Mykolo Romerio universitetas, siekdamas puoselėti inovacijų kultūrą, skatinti visuomenės 
raidą ir valstybės konkurencingumą, kelti gyvenimo kokybę, plėtoja socialinių, humanitarinių, 
fizinių, technologinių ir biomedicinos mokslų fundamentinius ir taikomuosius, disciplininius ir 
tarpdisciplininius mokslo tyrimus. Universiteto mokslininkai dalyvauja tarptautinėse ir naciona
linėse mokslinių tyrimų programose ir projektuose, vykdo užsakomuosius tyrimus ir viešai pri
stato mokslinių tyrimų rezultatus mokslo bendruomenei bei plačiajai visuomenei. 2012 m. pub
likuota per 1 500 mokslo darbų, surengta per 70 aukšto tarptautinio lygmens mokslo renginių, 
vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama elektroninė leidyba. 

Kiekvienam žmogui ir valstybei itin svarbi institucija yra universitetas, nes čia generuo
jamos, brandinamos ir skleidžiamos naujos žinios, ugdomos laisvai, drąsiai, kritiškai ir kūrybin
gai mąstančios asmenybės, skatinamas bendravimas ir partnerystė. Šiuolaikiniai universitetai 
veikia paradigmų kaitos sąlygomis. Tradicinę universitetų veiklos paradigmą, kuriai būdingas 
elitinis aukštasis mokslas, vienakrypčiai moksliniai tyrimai, atskaitomybės visuomenei stoka, 
keičia korporatyvinės veiklos paradigma. Pastarajai būdingas masinis, į rinkos poreikius orien
tuotas aukštasis mokslas, daugiakrypčiai, tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, mokslinių tyri
mų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) komercializavimas ir pelno siekimas, korporatyvinis uni
versiteto vadybos modelis, atskaitomybė visuomenei. 

Paradigmų kaita atsispindi ir finansuojant mokslinę veiklą. Tradicinės paradigmos sąlygo
mis visa mokslinė veikla nacionaliniu lygiu buvo finansuojama iš valstybės biudžeto bazinio fi
nansavimo pagrindu, t. y. biudžeto asignavimai buvo apskaičiuojami pagal praėjusių laikotarpių 
mokslinės veiklos rezultatus. Korporatyvinės paradigmos sąlygomis dalis MTEP veiklos, kaip ir 
tradicinės paradigmos atveju, yra finansuojama iš valstybės biudžeto bazinio finansavimo pa
grindu, atsižvelgiant į praėjusių laikotarpių mokslinės veiklos rezultatus, o kitą dalį universitetai 
ir mokslo institutai yra skatinami užsidirbti iš išorės – dalyvauti konkursuose pagal tarptautines ir 
nacionalines mokslo finansavimo programas ir projektus, vykdyti užsakomuosius tyrimus. 

Skirstant valstybės biudžeto asignavimus universitetų MTEP veiklai yra vertinami pas
tarųjų trejų metų mokslinės veiklos rezultatai. 2013 m. valstybės biudžeto asignavimai MTEP 
veiklai buvo skirstomi atsižvelgiant į 2009–2011 m. mokslinės veiklos rezultatus. Aukštųjų mo
kyklų mokslinė veikla vertinta pagal tris kriterijus: bendrą taškų už mokslo publikacijas sumą, 
lėšas, pritrauktas iš tarptautinių programų, bei lėšas iš užsakomųjų mokslinių tyrimų. Pažymė
tina, kad pagal suminį mokslinės veiklos vertinimo rezultatą 2011 m. Mykolo Romerio univer
sitetas užėmė lyderio pozicijas socialinių mokslų srityje. 
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Lietuvos aukštųjų mokyklų 2009–2011 m. mokslinės veiklos vertinimo  
suminiai rezultatai socialinių mokslų srityje

Lyderio pozicijas socialinių mokslų srityje lėmė Universitete diegiamas inovatyvus 
mokslo vadybos modelis, sukurtas atsižvelgiant į korporatyvinę universitetų vadybos paradig
mą lemiančius veiksnius. Pirma, palaipsniui pereinama nuo individualių atskirose katedrose 
mokslininkų vykdomų vienos disciplinos mokslinių tyrimų prie tarpdisciplininių, kuriuos vyk
do įvairioms mokslo sritims ir kryptims atstovaujančios tarpfakultetinės mokslininkų grupės. 
Mokslininkų grupių veiklą koordinuoja ir prižiūri skirtingiems fakultetams atstovaujantys ir 
mokslininkus telkiantys mokslo programų komitetai. Antra, palaipsniui pereita prie apmokėji
mo už mokslinės veiklos rezultatus sistemos, išmokant papildomą kintamąją darbo užmokes
čio dalį tyrėjams už viršytą mokslo krūvį. 

Mokslo programos
2012 m. visa mokslinė veikla Mykolo Romerio universitete buvo vykdoma 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.
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Mokslo programa, 
vadovas

Mokslo pro-
gramos temos, 

vadovai 
Uždaviniai, vadovas, mokslininkų skaičius grupėje

1. Teisingumas, sau-
gu mas ir žmogaus 
teisės 
(prof. dr. V. E. Ku
rapka, 311 moksli
ninkų)

1.1. Teisingumo 
įgyvendinimo 
teisiniai, socialiniai, 
ekonomi niai, poli
tiniai ir kultūriniai 
veiksniai 
(prof. dr. J. Žilins kas, 
prof. dr. A. Dam b
raus kaitė,  
doc. dr. A. G. Rai
šienė)

1.1.1. Lyginamoji teisė kaip civilizacijų komunikacinio dis
kurso instrumentas
(prof. dr. J. Žilinskas, justisz@mruni.eu, 6 tyrėjai)
1.1.2. Teisėkūros ir teisingumo įgyvendinimo politika ir jos 
poveikis valstybės raidai
(doc. dr. G. Šapoka, gsapoka@mruni.eu, 15 tyrėjų)
1.1.3. Teisė į teisminę gynybą, e. teisingumas ir teisingumo 
vykdymo kokybė
(prof. dr. E. Stauskienė, stauskiene@mruni.eu, 18 tyrėjų)
1.1.4. Konstitucionalizmo raidos, teisės konstitucionalizacijos, 
konstitucinės justicijos problemos
(prof. dr. V. Sinkevičius, sinkevicius@mruni.eu, 9 tyrėjai)
1.1.5. XXI a. iššūkiai ir besikeičianti tarptautinė teisė: prob
lemų identifikavimas ir sprendimų būdai
(prof. dr. S. Katuoka, skatuoka@mruni.eu, 24 tyrėjai)
1.1.6. Privatinės teisės institutų kaita globalizacijos įtakoje
(prof. dr. A. Dambrauskaitė, asta.dambrauskaite@mruni.eu, 
17 tyrėjų)
1.1.7. Socialinio teisingumo transformacijos
(dr. J. Bieliauskaitė, jolanta.bieliauskaite@yahoo.com, 8 tyrėjai)
1.1.8. Baudžiamosios justicijos optimizavimo perspektyvos 
nacionaliniu, regioniniu ir globaliu lygmeniu
(prof. dr. R. Jurka, rjurka@mruni.eu, 24 tyrėjai)
1.1.9. Atkuriamasis teisingumas: taikymo galimybės ir plėtra
(doc. dr. A. Sagatys, sagatys@mruni.eu, 6 tyrėjai)
1.1.10. Šeimos santykių socialinio turinio ir formos tyrimai
(prof. dr. G. Akelaitis, gintautas.akelaitis@mruni.eu,13 tyrėjų)
1.1.11. Teisingumo, saugumo ir žmogaus teisių terminijos ir 
retorikos mokslinė problematika 
(doc. dr. R. Moisejevas, raimundas11@yahoo.com, 8 tyrėjai)
1.1.12. ES teisinės sistemos vystymasis ir aktualijos
(prof. dr. I. Vėgėlė, ivegele@mruni.eu, 13 tyrėjų)

1.2. Šiuolaikiniai 
žmo gaus teisių 
apsaugos mecha
nizmai: nacionali
niai ir tarptautiniai 
aspektai 
(prof. dr. J. Morkū
nienė,  
prof. dr. E. Bilevi
čiūtė,  
doc. dr. A. Kiškis)

1.2.1. Alternatyvių ginčų sprendimo būdų taikymas pozity
viai socialinei kaitai
(prof. dr. E. Bilevičiūtė, eglek@mruni.eu, 7 tyrėjai)
1.2.2. Mediacija socialinės politikos kontekste 
(prof. dr. J. Morkūnienė, jurate.morkuniene@mruni.eu, 12 tyrėjų)
1.2.3. Civilinio, administracinio ir baudžiamojo proceso da
lyvių teisių bei teisėtų interesų užtikrinimas: saugumo prie
laida ir žmogaus teisių apsaugos garantas
(doc. dr. J. Zajančkauskienė, zajan@mruni.eu, 23 tyrėjai)
1.2.4. Biomedicinos ir biotechnologijų pasiekimų įtaka 
žmogaus teisių apsaugai
(prof. dr. J. Juškevičius, jjusk@mruni.eu, 5 tyrėjai)
1.2.5. Naujų technologijų bei medijų taikymas žmogaus tei
sių apsaugai
(prof. dr. M. Kiškis, mkiskis@mruni.eu, 8 tyrėjai)
1.2.6. Vartotojų teisių apsaugos sistemų kūrimo ir funkcio
navimo prielaidos
(doc. dr. L. Novikovienė, linan@mruni.eu, 6 tyrėjai)
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1.3. Saugumo užti
krinimas globaliza
cijos procese 
(prof. dr. V. E. Ku
rapka,  
prof. habil.  
dr. V. Justickis,  
doc. dr. B. Pitrė
naitė)

1.3.1. Kompleksinės gyventojų saugumo stebėjimo, įverti
nimo ir kontrolės sistemos Lietuvai ir Europai sukūrimas 
(prof. dr. V. Justickis, vjust@mruni.eu, 5 tyrėjai)
1.3.2. Naujos nusikaltimų tyrimų technologijos ir žmogaus 
saugumas 
(prof. dr. V. E. Kurapka, ekurapka@mruni.eu, 11 tyrėjų)
1.3.3. Šiuolaikinės vidaus ir išorės grėsmės ir jų valdymas 
civilizacijų sandūroje 
(doc. dr. A. Survila, arvydas.survila@mruni.eu, 17 tyrėjų)
1.3.4. Institucijų veiklos inovacijos užtikrinant visuomenės 
saugumą 
(doc. dr. S. Greičius, s.greicius@mruni.eu, 6 tyrėjai)
1.3.5. Kompleksiniai su nusikalstamumu susiję veiksniai, jų 
valdymas ir nusikalstamumo rizikos vertinimas 
(doc. dr. J. Sondaitė, jsondait@mruni.eu, 16 tyrėjų)

2. Socialinės tech-
nologijos 
(prof. dr. A. Skar
žauskienė)

2.1. Socialinės tech
nologijos versle
(doc. dr. S. Norvai
šas)

2.1.1.Verslo sistemų integruotos transformacijos 
(doc. dr. S. Norvaišas, saunor@mruni.eu, 5 tyrėjai)
2.1.2. Verslumo elektroninėje erdvėje pokyčiai 
(prof. dr. M. Kiškis, mkiskis@mruni.eu, 5 tyrėjai)
2.1.3. Verslo ir medijų socialinėkultūrinė sinergija 
(doc. dr. R. Brūzgienė, ruta.bruzgiene@mruni.eu, 4 tyrėjai)

2.2. Socialinės tech
nologijos viešajame 
sektoriuje (prof. dr. 
R. A. Petrauskas)

2.2.1. Socialinių technologijų diegimo viešajame valdyme 
tyrimai 
(prof. dr. R. A. Petrauskas, rpetraus@mruni.eu, 20 tyrėjų)
2.2.2. Kūrybingos žinojimo visuomenės konkurencingumo 
tyrimai, technologijų ir inovacijų politikos tyrimai 
(prof. dr. R. A. Petrauskas, rpetraus@mruni.eu, 3 tyrėjai)
2.2.3. Žinių visuomenės vystymosi perspektyvų tyrimai 
(doc. dr. G. Aleknonis, aleknonis@mruni.eu, 6 tyrėjai)

2.3. Socialinių tech
nologijų teisinė 
aplinka 
(doc. dr. L. Noviko
vienė)

2.3.1. Socialinių santykių teisinio reguliavimo elektroninėje 
erdvėje problemų tyrimai 
(prof. dr. E. Bilevičiūtė, eglek@mruni.eu)
2.3.2. Privatumo ir asmens duomenų teisinės apsaugos 
elektroninėje erdvėje tyrimai 
(doc. dr. D. Štitilis, stitilis@mrun.eu, 6 tyrėjai)
2.3.3. Elektroninio verslo aplinkos teisiniai tyrimai 
(doc. dr. T. Limba, tlimba@mruni.eu, 4 tyrėjai)

2.4. Socialinių ir 
technologinių  
sistemų modeliavi
mas ir kūrimas 
(prof. dr. D. Dzemy
dienė)

2.4.1. Naujų technologijų taikymas socialinėse sistemose 
(prof. dr. D. Dzemydienė, daledz@mruni.eu, 4 tyrėjai)
2.4.2. Sudėtingų sistemų modeliavimas 
(prof. dr. A. Baležentis, a.balezentis@mruni.eu, 15 tyrėjų)
2.4.3. Dirbtinio intelekto metodai ir sistemų projektavimas 
(prof. dr. A. Baležentis, a.balezentis@mruni.eu, 6 tyrėjai)

2.5. Socialinės 
technologijos moky
mo ir mokymosi 
procese 
(doc. dr. V. Vaičiū
nienė)

2.5.1. Technologijomis pagrįstų inovatyvių mokymo meto
dų kūrimas 
(doc. dr. S. Norvaišas, saunor@mruni.eu)
2.5.2. Technologijomis pagrįstų inovatyvių mokymosi me
todų panaudojimo socialiniuose ir humanitariniuose moks
luose analizė 
(doc. dr. V. Vaičiūnienė, vvaiciun@mruni.eu)
2.5.3. Technologijomis pagrįstų inovatyvių mokymo meto
dų fiziniuose moksluose tyrimai 
(doc. dr. J. Skūpienė, jurate.skupiene@mruni.eu)

Lentelės tęsinys
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3. Šalies darni 
plėt ra globalizaci-
jos sąlygomis 
(prof. dr. E. Kazlaus
kienė)

3.1. Tvarios ekono
mi nės plėtros ir 
fi  nan sų sistemos 
trans formacijos 
glo ba lizacijos sąly
gomis 
(doc. dr. A. Dobra
volskas)

3.1.1. Tvarios ekonominės plėtros trukdžiai ir paskatos 
(doc. dr. I. Dzemyda, ignas@mruni.eu, 17 tyrėjų)
3.1.2. Finansų sistemos transformacijos globalizacijos sąly
gomis 
(prof. dr. R.  Kanapickienė, rasa.kanapickiene@mruni.eu,  
29 tyrėjai)
3.1.3. Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų racionalizavimo 
ir optimizavimo galimybės 
(doc. dr. L. Birškytė, lbirskyte@mruni.eu)
3.1.4. Tvarios socialinės ekonominės plėtros terminijos ir re
torikos mokslinė problematika 
(doc. dr. A. Žemienė, ausraz@mruni.eu, 5 tyrėjai)

3.2. Inovacijų 
sistemos ir žinių po
tencialo didinimas 
darniai regioninei 
plėtrai 
(prof. dr. I. Mače
rinskienė)

3.2.1. Inovacijų ekonomikos plėtros skatinimo galimybės 
(prof. dr. A. Baležentis, a.balezentis@mruni.eu, 15 tyrėjų)
3.2.2. Žinių regionų šalyje kūrimo galimybės 
(doc. dr. I. Dzemyda, ignas@mruni.eu)
3.2.3. Šalies ir regionų plėtros galimybių globalioje aplinko
je projektavimas 
(doc. dr. G. Kazėnas, gkazenas@mruni.eu)

3.3. Darni verslo 
plėtra bei teisinio 
jo reglamentavimo 
tobulinimas 
(prof. dr. E. Kazlaus
kienė)

3.3.1. Paslaugų ir prekybos pokyčių valdymas bei darnaus 
vartojimo įgūdžių skatinimas 
(prof. dr. E. Kazlauskienė, 
egle.kazlauskiene@mruni.eu, 10 tyrėjų)
3.3.2. Naujų verslo valdymo, smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros modelių kūrimas
3.3.3. Verslo teisinio reglamentavimo tobulinimas 
(doc. dr. R. Moisejevas, raimundasm@mruni.eu, 27 tyrėjai)

3.4. Aplinkosaugos 
problemų sprendi
mai ir alternatyvios 
energetikos vysty
mo galimybės 
(prof. dr. I. Lazdinis)

3.4.1. Ekosistemų modeliavimas ir vertinimas 
(doc. dr. P. Mierauskas, mierauskas@mruni.eu, 7 tyrėjai)
3.4.2. Saugomų, gamtinę ir kultūrinę vertę turinčių teritori
jų ekologinisekonominis vertinimas 
(doc. dr. P. Mierauskas, mierauskas@mruni.eu, 4 tyrėjai)
3.4.3. Aplinkosaugos pažeidimų prevencija, konfliktų 
sprendimas; teisinio reguliavimo disfunkcijos
3.4.4. Išteklių tausa, alternatyvios energetikos vystymo są
lygos ir galimybės 
(prof. dr. D. Štreimikienė, daliastreimikiene@mruni.eu, 6 ty
rėjai)

3.5. Viešojo admi
nistravimo sistemų 
ir partnerystės 
tinkluose modelia
vimas 
(doc. dr. V. Smalskys)

3.5.1. Viešojo administravimo sistemų kaita ir efektyvus or
ganizacijų valdymas 
(doc. dr. A. Patapas, patapas@mruni.eu, 10 tyrėjų)
3.5.2. Vadybos sistemų efektyvumo didinimas ir strateginio 
valdymo tobulinimas tvariai šalies ir organizacijų plėtrai 
(doc. dr. A. Survila, arvydas.survila@mruni.eu, 16 tyrėjų)
3.5.3. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo raidos 
vertinimas (5 tyrėjai)
3.5.4. Viešojo ir privataus sektorių bei visuomenės partne
rystės tobulinimas 
(doc. dr. D. Gudelis, dgudel@mruni.eu, 12 tyrėjų)
3.5.5. Žmogiškųjų išteklių potencialo vystymas 
(prof. dr. V. Gražulis, vlad.gra@mruni.eu, 12 tyrėjų)

Lentelės tęsinys
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4. Užimtumo gali-
mybių didinimas 
ir gyvenimo koky-
bės gerinimas 
(prof. dr. O. G. Ra
kauskienė)

4.1. Teoriniai meto
dologiniai gyveni
mo kokybės tyrimai 
(prof. dr. O. G. Ra
kauskienė)

4.1.1. Gyvenimo kokybės koncepcija. Gyvenimo kokybės są
vokų įvairovės tyrimai 
(prof. dr. O. G. Rakauskienė, ona.rakaus@mruni.eu)
4.1.2. Pasaulyje taikomų gyvenimo kokybės vertinimo me
todų analizė 
(prof. dr. S. Puškorius, spusk@mruni.eu, 3 tyrėjai)

4.2. Ekonominiai, 
socialiniai ir politi
niai gyvenimo ko
kybės ir užimtumo 
didinimo veiksniai  
(prof. dr. I. Mačer
nytėPanomario
vienė)

4.2.1. Lietuvos ekonominės ir socialinės plėtros modelis 
globalizacijos ir europeizacijos kontekste 
(prof. dr. A. Guogis, arvydasg@mruni.eu, 11 tyrėjų)
4.2.2. Lietuvos socialinės politikos modelio kūrimas 
(prof. dr. A. Guogis, arvydasg@mruni.eu, 11 tyrėjų)
4.2.3. Verslumo ugdymo tyrimai gyvenimo kokybės gerini
mo ir užimtumo galimybių didinimo kontekste 
(prof. dr. I.  MačernytėPanomariovienė, macernyte.ingri
da@gmail.com, 10 tyrėjų)
4.2.4. Socialiai atsakingos darbo rinkos kūrimas 
(prof. dr. A. Laurinavičius, allaur@mruni.eu, 12 tyrėjų)
4.2.5. Gyventojų socialinės apsaugos tyrimai 
(lekt. V. Servetkienė, vaida@mruni.eu)

4.3. Lietuvos gy
ventojų gyvenimo 
kokybės analizė 
globalizacijos ir ES 
narystės kontekste  
(prof. dr. O. G. Ra
kauskienė)

4.3.1. Sveikatos, sveikos gyvensenos analizė ir prognozė 
(prof. dr. V. Gudžinskienė, vida.gudzinskiene@mruni.eu, 18 
tyrėjų)
4.3.2. Lietuvos gyventojų raidos ir jų kokybinių charakteris
tikų tyrimas 
(prof. dr. S. Mikulionienė, sarmite@mruni.eu, 10 tyrėjų)
4.3.3. Užimtumo galimybių didinimas: esamos padėties, 
pokyčių analizė 
(doc. dr. T. Bilevičienė, tbilev@mruni.eu)
4.3.4. Emigracijos iš Lietuvos problema ir jos sprendimo gairės 
(lekt. V. Servetkienė, vaida@mruni.eu, 11 tyrėjų)
4.3.5. Gyventojų materialinės gerovės analizė ir perspektyvos: 
pajamos, vartojimas, santaupos, būstas ir gyvenamoji aplinka 
(lekt. V. Servetkienė, vaida@mruni.eu, 4 tyrėjai)
4.3.6. Subjektyvios ir psichologinės gerovės tyrimai 
(doc. dr. J. Sondaitė, jsondait@mruni.eu, 4 tyrėjai)

4.4. Gyvenimo ko
kybės gerinimo ir 
užimtumo didi
nimo strateginės 
gairės 
(doc. dr. J. Šlioge
rienė)

4.4.1. Kultūros ir moraliniai etiniai gyvenimo kokybės as
pektai 
(prof. dr. E. Bilevičiūtė, eglek@mruni.eu, 4 tyrėjai)
4.4.2. Mokslo, studijų politika bei mokslinių tyrimų plėtra 
(dr. V. Navickienė, vida.navickiene@yahoo.com, 7 tyrėjai)
4.4.3. Darni švietimo politika ir mokymasis visą gyvenimą 
(doc. dr. J. Šliogerienė, j.sliogeriene@mruni.eu, 17 tyrėjų)
4.4.4. Kompetencijų formavimas: kūrybiškumo, kritimo 
mąstymo ir veržlumo ugdymas 
(prof. dr. N. Burkšaitienė, n.burksaitiene@mruni.eu, 27 tyrėjai)
4.4.5. Darbo rinkos paklausos (specialistų poreikio) Lietuvos 
ūkio sektoriams ir veikloms analizė ir prognozė (3 tyrėjai)

Lentelės tęsinys
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5. Vertybių tęs-
tinumas ir kaita 
globalioje visuo-
menėje  
(doc. dr. 
P. Aleksandravičius)

5.1. Vertybinių sis
temų pagrindimas 
globalioje visuo
menėje 
(prof. dr. J. Morkū
nienė)

5.1.1. Etinės mąstymo dimensijos reikšmė globalizacijos są
lygomis. Klasikinių kultūros ir mokslo vertybių sistemų glo
balioje visuomenėje tyrimas 
(prof. dr. J. Morkūnienė, jurate.morkuniene@mruni.eu, 18 ty
rė jų)
5.1.2. Socialinių ir moralinių vertybių sistemų globalioje vi
suomenėje tyrimas 
(prof. dr. S. Kanišauskas, sauliusk@mruni.eu, 10 tyrėjų)
5.1.3. Vertybių ir vertybinio mąstymo pagrindimas kalbinė
se struktūrose, menuose ir pasaulio kultūrų sąveikose 
(doc. dr. L. Tamošiūnienė, lora@mruni.eu, 25 tyrėjai)
5.1.4. Vertybinių sistemų kaip socialumo ir pilietiškumo ug
dymo pamato tyrimas 
(prof. dr. M. Briedis, mbriedis@mruni.eu, 4 tyrėjai)

5.2. Vertybinių 
sistemų taikomieji 
aspektai: vertybių 
tęstinumas ir kaita 
įvairiuose globalios 
visuomenės proce
suose 
(prof. dr. V. Šlap
kauskas)

5.2.1. Vertybių vaidmens teisės moksle bei praktikoje, de
mokratijoje, biomedicinoje bei biotechnologijose tyrimas 
(prof. dr. V. Šlapkauskas, slapkauskas@mruni.eu, 12 tyrėjų)
5.2.2. Verslo ir viešojo sektoriaus aksiologinė analizė 
(doc. dr. K. Vitkauskas, k.vitkauskas@mruni.eu, 5 tyrėjai)
5.2.3. Vertybių vaidmens įtinklintoje visuomenėje tyrimas 
(doc. dr. D. Gudelis, dgudel@mruni.eu, 7 tyrėjai)
5.2.4. Vertybių vadybos valstybės institucijose, versle, aka
deminėje bendruomenėje analizė 
(prof. dr. N. Vasiljevienė, nijalex@dokeda.lt, 12 tyrėjų)
5.2.5. Naujas ekonominis mąstymas besikeičiančių vertybių 
sistemoje 
(prof. dr. E. Martinaitytė, eugmart@mruni.eu, 6 tyrėjai)
5.2.6. Vertybiniai švietimo sistemos pokyčiai globalizacijos 
sąlygomis 
(doc. dr. P. Aleksandravičius, povilasal@mruni.eu,12 tyrėjų)

5.3. Vertybinė 
sistema Europos 
visuomenėje ir eu
ropinės tapatybės 
dinamika 
(doc. dr. D. Gudelis, 
doc. dr. P. Aleksan
dravičius)

5.3.1. Europinės tapatybės kaip vertybinio proceso tyrimas 
sąsajoje su lietuviškąja tapatybe 
(doc. dr. P. Aleksandravičius, povilasal@mruni.eu, 19 tyrėjų)
5.3.2. Politinių sistemų kaitos tyrimai ir jų vertybinės reflek
sijos politologijos, sociologijos ir istorijos moksluose 
(doc. dr. D. Janušauskienė, djanus@mruni.eu)

Mokslo publikacijos 
Mokslo darbų publikavimas ir sklaida tarptautinėje mokslo bendruomenėje yra pagrin

dinis mokslinės veiklos vertinimo rodiklis. Vykdydami mokslo programas, 2012 m. Mykolo Ro
merio universiteto mokslininkai publikavo 38 monografijas ir mokslo studijas, 18 vadovėlių, 53 
straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę, 458 
straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautinės mokslo bendruomenės pripažįstamas 
duomenų bazes. Vertinant pastarųjų metų mokslo publikacijas, pastebimas ženklus kiekybinis 
ir kokybinis augimas, kasmet daugėja publikacijų užsienio kalba.

Lentelės pabaiga
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2009–2012 m. publikacijų pasiskirstymas pagal kategorijas

2011 ir 2012 m. publikacijų skirtumas
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Publikacijų užsienio kalba santykis fakultetuose 2011 ir 2012 m.

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

Produktyviausi 2012 m. MRU mokslininkai

Nr. Mokslininkas Padalinys Mokslinio krūvio įvykdymas  
(įvertintas valandomis)

1. Mindaugas Maksimaitis TF 5 932
2. Vladislav Sotirovič PVF 5 843
3. Pranas Mierauskas PVF 5 745
4. Saulius Spurga PVF 4 992
5. Jautrė Ramutė Šinkūnienė SPF 4 326
6. Milda Vainiutė TF 4 171
7. Vladimiras Gražulis PVF 3 645
8. Arvydas Guogis PVF 2 834
9. Vidmantas Egidijus Kurapka TF 2 604

10. Alvydas Baležentis PVF 2 496
11. Elena Vaitiekienė TF 2 432
12. Audrius Bitinas TF 2 235
13. Juozas Žilys TF 2 198
14. Agota Giedrė Raišienė PVF 2 195
15. Vytautas Šlapkauskas TF 2 053
16. Danielius Serapinas TF 1 830
17. Regina Valutytė TF 1 814
18. Vytautas Sinkevičius TF 1 977
19. Gediminas Davulis EFVF 1 780
20. Darijus Beinoravičius TF 1 772
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MRU mokslininkų straipsniai, turintys didžiausią citavimų  
Thomson Reuters WoS skaičių

  Mokslininkas Fakultetas Citavimų skaičius

1. Štreimikienė Dalia EFVF 62
2. Žukauskienė Rita SPF 29
3. Dzemydienė Dalė SIF 29
4. Baležentis Alvydas PVF 15
5. Briedis Mindaugas HMI 15
6. Daugirdienė Aušra SPF 14
7. Rudzkienė Vitalija EFVF 14
8. Vasiliauskas Raimondas VSF 14
9. Petrauskas RimantasAlfonsas SIF 12

10. Pauliukevičius Alvydas TF 11
11. Tamošiūnienė Rima EFVF 10

Mokslo projektai ir užsakomieji moksliniai tyrimai
Siekiant įgyvendinti mokslo programas, Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo tarp

tautinėse ir nacionalinėse mokslo programose, mokslininkų iniciatyva parengtuose ir kituose 
mokslo projektuose, bendradarbiaudami su viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis vykdė 
užsakomuosius tyrimus. Tarp sėkmingiausių 2012 m. baigtų  mokslo projektų būtina paminėti: 

●    „Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalsta
mumo Lietuvoje tyrime“ (vadovas doc. dr. A. Kiškis, darbo grupės nariai: doc. dr. Rokas 
Uscila, doc. dr. S. Justickaja, prof. dr. V. Justickis, doc. dr. A. Gončarko), projektas vykdytas 
pagal Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“;

●    „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“ (vadovas 
prof. dr. B. J. Kuzmickas, darbo grupės nariai: prof. dr. J. Morkūnienė, doc. dr. P. Alek
sandravičius, prof. dr. A. Mickūnas, R. Bubelis), projektas vykdytas pagal Nacionalinę 
mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“;

●    „Religijos išraiškos laisvės ribojimai demokratinėje visuomenėje“ (vadovė dr. D. Vit
kauskaitėMeurice, darbo grupės narės: doc. dr. R. Valutytė, D. Gailiūtė), projektas vyk
dytas pagal  Mokslininkų grupių projektų finansavimo schemą; 

●    „Saugomų ekosistemų vertinimas socialiniuekologiniu aspektu“ (vadovas prof. dr. I. Laz
dinis, darbo grupės nariai: prof. dr. V. Rudzkienė, V. Azbainis), projektas vykdytas pagal  
Mokslininkų grupių projektų finansavimo schemą;

●    „Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija ir jos realizavimo 
mechanizmas“ (vadovas prof. dr. V. E. Kurapka, darbo grupės nariai: doc. dr. S. Matulie
nė, prof. dr. E. Bilevičiūtė, doc. dr. J. Juškevičiūtė), projektas vykdytas pagal  Mokslinin
kų grupių projektų finansavimo schemą; 

●    „Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti: ES šalių geroji 
praktika“ (vadovas doc. dr. D. Gudelis, darbo grupės narė prof. dr. L. Jakulevičienė),  
projektas vykdytas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ir Užsienio rei
kalų ministerijos užsakymu. 
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Mokslo programų ir 2012 m. vykdytų tarptautinių ir nacionalinių mokslo projektų, 
užsakomųjų tyrimų tematika

Nr. Mokslo  
programa Tarptautiniai ir nacionaliniai mokslo projektai, užsakomieji tyrimai

1.
Teisingumas,  
saugumas ir  
žmogaus teisės

  Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija ir jos reali
zavimo mechanizmas (projekto vadovas prof. dr. V. E. Kurapka)

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

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

  Europos civilinio proceso įrodinėjimo aspektai (vadovė prof. dr. E. Stauskienė)
  Nusikaltėlių priežiūra Europoje (projekto vadovas doc. dr. A. Laurinavičius)

2. Socialinės  
technologijos

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

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

  E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tink
lo perspektyva (projekto vadovė prof. dr. D. Jankauskienė)

3.

Darni šalies  
socialinė  
ekonominė 
plėtra  
globalizacijos 
sąlygomis

  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 perspekty
va (projekto vadovė prof. dr. V. Kanopienė)

  Europos rytinių sienų nustatymas: Rytų Europos periferijos socialinės, mora
linės ir materialinės relokacijos (projekto vadovas doc. dr. V. Sotirovič)

  Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai (projekto vado
vas prof. dr. G. Černiauskas)

  Globalios aplinkos valdymo transformacijos: rizika ir galimybės (projekto 
vadovė I. Misiūnė)

  Universitetų autonomijos stiprinimas Moldovoje (projekto vadovė  
prof. dr. B. Mikulskienė)

4.

Gyvenimo 
kokybės  
gerinimas ir 
užimtumo 
galimybių  
didinimas 

  Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialiniųekonominių 
transformacijų kontekste (projekto vadovė prof. dr. R. Žukauskienė)

  Europos socialinio pažinimo tinklas ESCON2 (projekto vadovė prof. dr. R. Žu
kauskienė)

  Piliečių ir vartotojų socialinioekonominio teisingumo suvokimo formavimo 
gairės (projekto vadovė prof. dr. V. Rudzkienė)

  Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai, Moldovai (projekto vado
vė A. DargytėBurokienė)

  Jungtinė tarptautinė teisės, mokslo ir technologijų doktorantūros programa 
(projekto vadovas prof. dr. M. Kiškis) 

  Šiuolaikinės tarpdisciplininės Rusijos ir Kinijos ekonomikos ir teisės globa
lioje visuomenėje doktorantūros programos sukūrimas (RUCHIN) (projekto 
vadovas prof. dr. J. Žilinskas)

  Vaiko apsaugos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų sąveika Europoje 
(projekto vadovė doc. dr. A. Petrauskienė)
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5.

Vertybių 
tęstinumas ir 
kaita globalioje 
visuomenėje

  Prasmės struktūros (projekto vadovas prof. dr. A.Bielskis)
  Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos (pro

jekto vadovas prof. dr. B. J. Kuzmickas) 
  Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti: Europos 

Sąjungos šalių narių geroji praktika (projekto vadovas doc. dr. D. Gudelis)
  Besikeičiančios auditorijos, besikeičiančios visuomenės (projekto vadovas 

prof. dr. G. Aleknonis)
  Lietuvos lenkų tautinio identiteto, valstybinio identiteto ir multikultūrišku

mo sąveikos tyrimas (projekto vadovas doc. dr. A. Jakubauskas)
  Nauji požiūriai į kalbų mokymą imigrantams (projekto vadovė doc. dr. I. Dar

ginavičienė)
  Anotacijų rengimas istorinio pobūdžio medžiagos pristatymui visuomenei 

(projekto vadovas doc. dr. R. Jurgaitis)

Mokslo renginiai 
Kita svarbi mokslinių rezultatų sklaidos priemonė yra mokslo renginiai, suburiantys įvai

rių mokslo sričių mokslininkus, viešojo ir privataus sektoriaus, įvairių visuomenės grupių lyde
rius. 2012 m. Universitete buvo surengtas 31 tarptautinis ir 43 nacionaliniai mokslo renginiai, 
pritraukta virš 130 000 Lt išorinio finansavimo. Verta paminėti, kad 2012 m. buvo inicijuotos ir 
didelio pasisekimo sulaukė visas mokslo programas vienijančios Mokslo dienos ir tarptautinė 
konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“ (SOCIN). Ateityje planuojama 
kasmet rengti tokio pobūdžio renginius. 

Verta paminėti, kad 2013 m. rugsėjo 23–24 d. Mykolo Romerio universitete vyks Lietu
vos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirta tarptautinė mokslo konferencija „Hori
zontai socialiniams ir humanitariniams mokslams“. Tikimasi, kad renginys pritrauks apie 400 
dalyvių  – mokslininkų, universitetų, verslo įmonių, valdžios institucijų, nevyriausybinių orga
nizacijų, žiniasklaidos ir visuomenės atstovų iš visos Europos.  Renginio ir paruošiamųjų darbų 
finansavimui 2012 m. pateikta paraiška pagal 7ąją Bendrąją programą.

Mokslo renginių dinamika 2009–2012 m.

2009–2012 m. mokslo renginiams gautos lėšos (Lt)

Lentelės tęsinys
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Metai 2009 2010 2011 2012

Dalyvio mokestis – 17 234,37 47 164,11 69 734,10

Gautas finansavimas 33 627,00 60 922,70 62 614,89 62 536,65

Iš viso 33 627,00 78 157,07 109 779,00 132 270,75

Kvalifikacijos kėlimas 
2012 m. didelis dėmesys buvo skiriamas mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimui iš 

tarptautinės mokslininko karjeros perspektyvos. Buvo tęsimas perkeliamųjų gebėjimų paskai
tųseminarų ciklas „Novatoriškas mokslininkas“, kuriame dėstė tarptautinėje mokslo bendruo
menėje pripažinti dėstytojai: 2012 m. sausio mėnesį paskaitas ir seminarus tema „Vertybės. 
Vadyba. Visuomenė“ vedė dėstytoja dr. Lynn Clark (Mančesterio universitetas, Jungtinė Kara
lystė), o gruodžio mėnesį paskaitas ir seminarus tema „Komunikacija. Kūrybingumas. Bendra
darbiavimas“ vedė dr. David FilipovičCarter (Education-Training Ltd., Jungtinė Karalystė). 

Doktorantūros studijų programos 
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. Mykolo Romerio universitetas kartu su 
kitomis mokslo ir studijų institucijomis vykdo 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 Vadybos 
ir ekonomikos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Šiaulių 
universitetas

06S Psichologija Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 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 „Šiuolaikinė Rusijos ir Kinijos komer
cinė teisė globalioje ekonomikoje“ (RuChin) ir „Teisė, mokslas ir technologijos“ (LASTJD). RuChin 
programa rengiama bendradarbiaujant su Laplandijos universitetu (Suomija, koordinuojanti 
institucija), Briuselio Vrije universitetu (Belgija), Maribor universitetu (Slovėnija), Uralo valstybine 
teisės akademija (Rusija) bei Renmino universitetu (Kinija). 2012 m. rugsėjo mėn. Mykolo Rome
rio universitete vyko programos partnerių susitikimas, kurio metu aptarti baigiamieji programos 
kūrimo klausimai. LASTJD programa vykdoma kartu su kitais penkiais Europos universitetais: 
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Bolonijos universitetu (Italija, koordinuojanti institucija), Turino universitetu (Italija), Barselonos 
universitetu (Ispanija), Liuksemburgo universitetu (Liuksemburgas) bei Tilburgo universitetu (Ny
derlandų Karalystė). Be pagrindinių projekto partnerių, programos kokybę užtikrina bei dalines 
studijas šios programos doktorantams siūlo dar daugiau nei 10 socialinių partnerių iš Europos 
bei Jungtinių Amerikos Valstijų. 2012 m. programoje pradėjo studijuoti pirmieji 11 doktorantų iš 
Kinijos, Serbijos, Baltarusijos, Bangladešo, Indijos, Nigerijos bei Lietuvos. 

2012 m. Mykolo Romerio universitetas pradėjo bendradarbiavimą su Lisabonos univer
sitetu (Portugalija), Pazmany Peter katalikiškuoju universitetu (Vengrija), Rygos Stradinš uni
versitetu, Latvijos universitetu (Latvija) bei Vroclavo universitetu (Lenkija) dėl būsimų jungtinių 
doktorantūros studijų programų socialinių bei humanitarinių mokslų srityse. 

Doktorantų skaičiaus dinamika
2012 m. priėmime į doktorantūros studijas dalyvavo 66 kandidatai, priimta 30 doktorantų. 

Nuo 2009 m. pastebimas kandidatų iš kitų universitetų skaičiaus didėjimas, kuris 2012 m. beveik 
pasiekė lygų pasiskirstymą (priėmimo konkurse dalyvavusių MRU absolventų buvo 52 procentai, 
o kitų universitetų – 48 procentai). Sėkmingai 2012 m. priėmimo konkursą užbaigė kiek daugiau 
nei pusė MRU absolventų, palyginti su magistro studijas baigusiais kituose universitetuose. 

Priimtųjų į doktorantūros studijas iš MRU ir kitų universitetų santykis 2009–2012 m.

Doktorantų skaičius Mykolo Romerio universitete 2011 ir 2012 m. pagal mokslo kryptis

2012 m. Mykolo Romerio universitete studijavo 161 doktorantas. Nors pastaraisiais me
tais doktorantų skaičius šiek tiek sumažėjo, tačiau pastebimas didesnis susidomėjimas univer
siteto siūlomomis vadybos ir administravimo, edukologijos bei ekonomikos mokslo krypties 
studijų programomis. 
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Doktorantų ir doktorančių skaičius Mykolo Romerio universitete 2012 m.

2012 m. sėkmingai studijas baigė ir daktaro disertacijas apgynė 24 mokslininkai:  
19 – teisės, 3 – vadybos ir administravimo bei 2 – psichologijos mokslo kryptyje. Mykolo Ro
merio universitete tai pirmosios psichologijos mokslo krypties daktaro disertacijos, parengtos  
dr. R. Pilkauskaitės Valickienės bei dr. L. Ustinavičiūtės, vadovaujant prof. dr. R. Žukauskienei. 
Nors tarp universitete studijuojančių doktorantų gerokai daugiau yra moterų, tačiau skirtingai 
nei ankstesniais metais, 2012 m. išryškėjo žymus skirtumas tarp disertacijas apgynusių vyrų ir 
moterų skaičiaus: 2012 m. disertacijas apgynė 1/3 daugiau vyrų nei ankstesniais metais, tad 
vyrai sudarė net 2/3 visų tais metais apgynusiųjų disertacijas. 

2008–2012 m. Mykolo Romerio universitete apgintų disertacijų skaičiaus dinamika

Doktorantūros tarptautiškumas
2012 m. Mykolo Romerio universitete dvi daktaro disertacijos buvo parengtos bei ap

gintos užsienio kalba, trys disertacijos apgintos tarptautinėse gynimo tarybose bendradar
biaujant su mokslininkais iš Eötvös Loránd universiteto (Vengrija), Rygos Stradinš universiteto 
bei Rygos Technikos universiteto (Latvija). Taip pat buvo pradėtas įgyvendinti Erasmus Mundus 
projektas „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai – EMPAIM“. Pagal šią 
programą į MRU dalinėms studijoms atvyko ekonomikos bei istorijos krypčių doktorantai. Taip 
pat dėl šios programos jaunieji mokslininkai iš Ukrainos ir Baltarusijos 2012 m. MRU pradėjo 
podoktorantūros stažuotes, truksiančias 6–10 mėnesių.
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2012 m. šešiolika doktorantų dalyvavo mokslinėse stažuotėse bei moksliniuose moky
muose užsienyje. MRU doktorantai stažavosi institucijose Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, 
Šveicarijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Danijoje, Vengrijoje, Kipre, JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lat
vijoje. Septyni doktorantai išvyko pagal Erasmus mainų programą. Doktorantų mokslinėms 
stažuotėms užsienio mokslo centruose finansuoti 2012 m. pritraukta daugiau nei 58 000 Lt 
išorinio finansavimo lėšų. 

Mykolo Romerio universiteto narystė Europos vadybos ir verslo administravimo dokto
rantūros studijų asociacijoje EDAMBA suteikia doktorantams galimybę dalyvauti tarptautinėse 
mokslinėse vasaros mokyklose, disertacijų konkursuose, o moksliniams vadovams – kelti va
dovavimo disertaciniams darbams kokybę.

Konkursinis finansavimas 
Nors bendras doktorantų skaičius mažėja dėl visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms 

skiriamo mažesnio valstybės finansavimo, tačiau tikimasi, kad besiplečiantys ryšiai su tarptau
tinėmis organizacijomis, fondais bei verslo įmonėmis padės pritraukti daugiau akademinio 
jaunimo į doktorantūros studijas bei lėšų joms finansuoti. 2012 m. Mykolo Romerio universi
tetui skirtas papildomas konkursinis doktorantūros studijų finansavimas – penki universite
to dėstytojai laimėjo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas papildomoms doktorantūros 
vietoms finansuoti. Iš jų dvi vietos teisės mokslo kryptyje (vadovai prof. dr. A. Dambrauskaitė ir  
prof. dr. R. Norkus) ir trys bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu: dvi sociologijos 
mokslo kryptyje (vadovės prof. dr. V. Kanopienė, prof. dr. S. Mikulionienė) ir viena – politikos 
mokslų kryptyje (vadovas prof. dr. A. Bielskis). Taip pat šiais metais keturiolika MRU doktorantų 
laimėjo Lietuvos mokslo tarybos skirtą doktoranto stipendiją už akademinius pasiekimus. Net 
vienuolikai iš jų paskirta maksimali suma (bendra MRU doktorantams skirta suma yra 79 500 Lt).

Doktorantų bendruomenė
2011 m. Mykolo Romerio universitete įsteigta Doktorantų draugija šiuo metu vienija 46 

narius, atstovaujančius įvairioms mokslo kryptims. 2012 m. birželio 29 d. MRUSA Valdyboje Dok
torantų draugija patvirtino naujus draugijos Veiklos nuostatus, kurių pagrindu sukurti Vidaus rei
kalų ir Plėtros komitetai, atsakingi už skirtingas veiklos sritis bei darbo grupių formavimą. 2012 m. 
birželį vyko draugijos organizuota mokslinė konferencija „Socialinių transformacijų raiška“, kurioje 
dalyvavo jaunieji tyrėjai iš įvairių Lietuvos universitetų bei kolegijų. Išleista konferencijos praneši
mų santraukų elektroninė knyga bei konferencijos pranešimų pagrindu parengtų straipsnių rin
kinys el. formatu. Doktorantų draugija aktyviai bendradarbiauja su Mykolo Romerio universiteto 
Studentų atstovybe ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, organizuoja tikslinius mokslo rengi
nius doktorantams, teikia siūlymus Universitetui doktorantūros studijų organizavimo klausimais.

2012 m. susibūrė Mykolo Romerio universiteto mokslo daktarų Alumni klubas. Klubo 
tikslas – tarpdisciplininis bendradarbiavimas, doktorantūros studijų kokybės vertinimas bei 
tobulinimas, pagalba doktorantams.

LEIDYBA 
Siekiant kuo plačiau, efektyviau ir kuo palankesnėmis sąlygomis pristatyti akademines 

knygas studentams ir plačiajai visuomenei, 2012 m. buvo toliau plėtojamas elektroninių kny-
gų portalo projektas. Pakeitus jo koncepciją į MRU elektroninių knygų portalą MRU eBooks, 
2012 m. portale buvo paskelbti 46 nauji MRU mokslo leidiniai. Iš viso portale yra 110 e. knygų, 
iš jų 33 – atviros prieigos. Taip pat verta paminėti, kad 2012 m. buvo prenumeruotos 62 kny
gos, o bendras prenumeratų skaičius – 124. 
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2011 ir 2012 m. MRU eBooks skaitymo statistika (tūkst.)

Atsižvelgiant į technologijų pažangą ir visuomenės poreikius, 2012 m. pradėtos kurti 
pirmosios MRU e. knygos, skirtos įvairioms skaityklėms, planšetiniams kompiuteriams ir mobi
liesiems įrenginiams (ePUB formatu). Planuojama, kad 2013 m. MRU e. knygos atsiras popu
liariajame Apple iBookstore ir Android Market.

2012 m. MRU eBooks skaitymo geografija

Siekiant užtikrinti tarptautinę MRU mokslo leidinių kokybę, buvo suformuota Mykolo 
Romerio universiteto periodinių mokslo leidinių kokybės ir atitikimo tarptautiniams kriterijams 
įvertinimo komisija, kuri surinko įvairius mokslo periodinių leidinių rodiklius, įvertino MRU moks
lo žurnalų atitikimą tarptautiniams standartams ir pasaulyje pripažintų tarptautinių duomenų 
bazių reikalavimams, suformulavo pagrindinius reikalavimus mokslo žurnalams ir jų leidybai. 
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2012 m. Universitete buvo leidžiami 9 periodiniai recenzuojami mokslo žurnalai,  
įtraukti į tarptautines duomenų bazes
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Mykolo Romerio universiteto mokslo žurnalai „Jurisprudencija“, „Intelektinė ekonomi
ka“ ir „Viešasis administravimas“ yra iš dalies finansuojami pagal Lietuvos mokslų akademijos 
koor dinuojamą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“, kuris vykdomas nuo 2011 m. pa
gal 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“. 

2012 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp MRU ir viso teksto tarptautinės mokslinių 
straipsnių duomenų bazės PROQUEST dėl visų Universiteto periodinių mokslo leidinių indeksavimo.

Mokslo žurnalo  
pavadinimas

Redaktorių kolegijos 
pirmininkas

Žurnalas referuojamas tarptautinėse  
duomenų bazėse

„Jurisprudencija“ Prof. dr. M. Maksimaitis EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, 
C.E.E.O.L., Ulrichs’s, PROQUEST

„Socialinių mokslų  
studijos“

Prof. dr. B. Kuzmickas EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, 
C.E.E.O.L., Ulrichs’s, PROQUEST

„Viešoji politika ir  
administravimas“

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

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

„Socialinis darbas“ Prof. dr. L. Dromantienė EBSCO Publishing, Inc., International Index Coperni-
cus, C.E.E.O.L., Ulrichs’s, Current Abstracts, SocINDEX, 
SocINDEX with Full Text, TOC Premier, PROQUEST

„Intelektinė  
ekonomika“

Prof. dr. O. G. Ra
kauskienė

EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, 
C.E.E.O.L., Ulrichs’s, EconLin, PROQUEST

„Socialinės  
technologijos“

Doc. dr. S. Norvaišas EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, 
C.E.E.O.L., Ulrichs’s, PROQUEST



Mykolo Romerio universitetas  2012

60

„Verslo sistemos ir  
ekonomika“

Doc. dr. L. Birškytė EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, 
C.E.E.O.L., Ulrichs’s, PROQUEST

„Sveikatos politika ir  
valdymas“

Prof. dr. Danguolė Jan
kauskienė

EBSCO Inc., Ulrich’s, PROQUEST

„Darnaus vystymosi  
strategija ir praktika“

Prof. dr. Imantas Laz
dinis

PROQUEST

Įdiegus naująjį leidybos modelį, 2012 m. išleista daugiau mokslo ir studijų leidinių, išsi
plėtė platintojų tinklas, parduodama daugiau leidinių. Tai užtikrina maksimalią mokslinės lite
ratūros sklaidą ir efektyvų išteklių panaudojimą, patenkina studentų ir visuomenės poreikius.

2009–2012 m. MRU išleisti leidiniai 

Universitete plėtojama mokslinės leidybos etikos infrastruktūra. 2012 m. pabaigoje pa
sirašyta sutartis su Lietuvos mokslo periodikos asociacija dėl plagijavimo prevencijos sistemos 
CrossCheck diegimo MRU žurnaluose ir kituose mokslo leidiniuose. Ši sistema suteikia galimybę 
pateiktus rankraščius patikrinti dėl plagijavimo ne tik pasauliniame tinkle, bet ir akademinių lei
dėjų bazėse. Verta paminėti, kad CrossCheck projektas 2008 metais ALPSP (Association of Learned 
and Professional Society Publishers) buvo apdovanotas už inovacijas akademinėje leidyboje.

Kita veikla 
2012 m. Mykolo Romerio universitete veikė Akademinės etikos centras. Buvo rengiama 

nauja MRU etikos kodekso redakcija, suderinta su Tarptautinės universitetų asociacijos etikos ko

Lentelės tęsinys
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dekso aukštosioms mokykloms gairėmis, buvo dalyvauta Tarptautinio akademinio integralumo 
centro (JAV) veikloje, surengtas mokslinispraktinis seminaras „Etikos kodeksai Lietuvos aukšto
siose mokyklose“, vykdyti empiriniai tyrimai, rengtos publikacijos, teiktos projektinės paraiškos. 

Siekiant populiarinti mokslinius tyrimus ir padėti gabiausiam akademiniam jaunimui 
integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką, studentai yra kviečiami dalyvauti Stu
dentų mokslinės draugijos, kuri vienija 24 mokslines sekcijas, veikloje. Kaip ir kasmet, 2012 m. 
vyko Mokslinės minties šventė, įvairūs seminarai ir diskusijos, išleistas mokslo straipsnių rin
kinys, sulaukta apdovanojimų. Lietuvos aukštųjų mokyklų magistro darbų vadybos tematika 
konkurse, kurį organizavo Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacija kartu su Lietuvos 
vadybos draugija, pirmąją vietą pelnė Mykolo Romerio universiteto magistrės Renatos Blag
nienės diplominis darbas „Seimo narių informacinė elgsena sprendimų priėmimo procese“ 
(vadovas – prof. dr. G. Aleknonis). 

2012 m. Mykolo Romerio universitete veiklą pradėjo Savanorių klubas, kurio misija – 
skleisti savanorystės idėjas, skatinti universiteto vidinę ir išorinę savanorystę. Klubas suorgani
zavo 13 renginių įvairiose Lietuvos vietose, buvo sukurta duomenų bazė, leidžianti registruotis 
asmenims, ieškantiems ir siūlantiems savanorišką veiklą.
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Vadyba

Universiteto vadybos uždavinys yra įgyvendinti svarbiausius strateginius Universi
teto tikslus: kurti naujas patrauklias nacionalines ir jungtines su užsienio universitetais stu
dijų prog ramas, gerinti studijų kokybę, aktyvinti mokslo veiklą. 2012 m. buvo įgyvendinta 
pertvarka, kurią planuojant visų pirma įvertintos sparčiai besikeičiančios aplinkos sąlygos, 
demografiniai pokyčiai Lietuvoje. Universitetas pasirengė šiems pokyčiams pertvarkydamas 
struktūrą, efektyvindamas vadybą, didindamas darbuotojų motyvaciją. Universitete įvyko es
miniai pokyčiai dokumentų valdymo srityje: sukurtas ir pradėtas naudoti elektroninių doku
mentų ADOC valdymo ir pasirašymo elektroniniu parašu mechanizmas, pereita prie elektro
ninės dokumentų valdymo sistemos, atsisakant popierinių dokumentų. Efektyvesnės vadybos 
svarbiausias tikslas – studijų kokybės gerinimas.

Pasikeitus Mokslo ir studijų įstatymui, buvo keičiamas ir Mykolo Romerio universiteto 
statutas. Sudarytai naujojo statuto rengimo darbo grupei vadovavo Politikos ir vadybos fa
kulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius. Naujajame statute pagal įstatymo nuostatas 
pakoreguotos Universiteto tarybos, Senato, rektoriaus funkcijos, praplėstos galimybės pagal 
poreikius nustatyti Universiteto struktūrą. Viena iš paminėtinų naujovių – profesoriams, akty
viai dirbusiems mokslinį ir pedagoginį darbą Universitete, už ypatingus nuopelnus mokslui ar 
menui Senatas gali suteikti profesoriaus emerito vardą. Už išskirtinius nuopelnus akademinei 
bendruomenei Senatas gali suteikti emerito vardą ir kitiems Universiteto darbuotojams. 

Universitete buvo vykdoma kryptinga ir nuosekli veikla studijų kokybei gerinti, užtikri
nant dėstytojų kvalifikaciją, tobulinant jų motyvacijos sistemą. Senatas patvirtino naujus kvali
fikacinius dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimus, labiau orientuotus į tarptau
tiškumą ir pastarųjų metų pasiekimus. Naujojoje dėstytojų ir mokslo darbuotojų parinkimo, 
vertinimo ir atestacijų tvarkoje Senatas patikslino dėstytojų ir mokslo darbuotojų parinkimo 
kriterijus, išryškindamas ne tik mokslo, tačiau visų pirma studijų ir kitus profesinės karjeros 
pasiekimus. Taip pat numatyta eilinės atestacijos, tarpinės atestacijos ir neeilinės atestacijos 
tvarka bei procedūros. Personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo pataisos buvo skirtos dar 
labiau padidinti darbuotojų motyvaciją, veiklą orientuoti į rezultatus. Darbo užmokestis ski
riamas pagal objektyvius kriterijus, todėl dėstytojas gali pats pagal aiškias sąlygas suformuoti 
savo veiklos prioritetus.

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisija 
142 dėstytojams įvykdė tarpinę atestaciją, kuri tapo gera proga dėstytojams įvertinti pasieki
mus ir suplanuoti darbus antrajai kadencijos pusei. 
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Vykdyta vadybos ir struktūros reforma, kurią patvirtino Universiteto taryba, buvo atlikta 
pagal aiškius principus bei kriterijus. Svarbiausias tikslas, efektyvinant vadybą, buvo studijų 
kokybės gerinimas. Ši reforma susidėjo iš trijų nuosekliai viena su kita susijusių dalių.

1.  Buvo patvirtinti centrų, skyrių, kitų padalinių, akademinių padalinių (fakultetų, Huma
nitarinių mokslų instituto) pareigybių normatyvai. Etatų skaičius centruose, skyriuose, 
kituose padaliniuose, akademiniuose padaliniuose buvo susietas su aiškiais rodikliais, 
tokiais kaip studentų skaičius arba pritrauktos lėšos.

2.  Buvo atlikti Universiteto struktūros ir etatų pakeitimai. Akademiniuose padaliniuose 
panaikinti prodekanų (išskyrus prodekanų studijoms), vyresniųjų metodininkų, meto
dininkų, dekano padėjėjų, prodekano padėjėjų etatai. Pagal patvirtintus normatyvus 
fakultetuose ir Humanitarinių mokslų institute įsteigti Studentų skyriai, o juose – vyres
niųjų metodininkų, vadybininkų, dekano padėjėjų etatai. Studentų skyriams numatyta 
vadovauti prodekanams. Šalia katedros siūlomas naujas akademinis padalinys – fakul
teto institutas. Fakulteto institutas paprastai įkuriamas, kai pedagoginio ir mokslinio 
darbo etatų krūvis viršija 30 ir yra pakankamas pedagoginis ir mokslinis potencialas 
arba vertinant aiškią Universiteto strateginės vystymosi krypties bei augimo perspek
tyvą. Jo formavimo ir veiklos principai atitinka katedros formavimo ir veiklos princi
pus. Institutas turi direktorių, kuris gali turėti pavaduotoją. Įvertinant demografines 
tendencijas, taip pat studijų kryptis, siūloma įkurti stambesnius institutus ir katedras. 
Katedras, kurios turi mažiau nei 10 pedagoginio ir mokslinio darbo etatų, siūloma pa
likti išimtiniais atvejais, kai jų studijų ir mokslo sritis yra itin specifinė.

   Iki struktūrinės pertvarkos Universitete buvo 6 fakultetai, 1 institutas, 39 katedros. Po 
pertvarkos Universiteto struktūroje liko 5 fakultetai, šalia jų numatant galimybę įkurti 
fakultetą arba mokyklą kartu su Londono Midlsekso universitetu, 1 institutas, 11 fa
kulteto institutų ir 15 katedrų. Akademinių reikalų centre, panaikinus Studijų mainų 
grupę, įkurtas Tarptautinių studentų biuras.

3.  Buvo įvykdyti darbo užmokesčio sistemos pokyčiai, didinant darbuotojų motyvaciją. 
Gerokai padidinti Universiteto vadybininkų maksimalūs tarnybinio atlyginimo koefici
entai, taip pat ir kitų Universiteto specialistų, darbuotojų maksimalūs tarnybinio atly
ginimo koeficientai. Įtvirtinta nuostata, kad didesnių akademinių padalinių, fakulteto 
instituto arba katedros vadovas galėtų gauti didesnę darbo užmokesčio dalį už va
dovaujančias pareigas. Taip pat akademinių padalinių vadovams sudaryta galimybė 
sumažinti dėstymo darbo krūvį. 

Mykolo Romerio universiteto struktūriniai pokyčiai 2012 m.
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete panaikinta:
Ekonomikos katedra
Tarptautinės prekybos ir muitų katedra
Verslo ekonomikos katedra
Įsteigta:
Ekonomikos ir verslo institutas
Matematinio modeliavimo katedra

Socialinės politikos fakultete panaikinta:
Edukologijos katedra
Psichologijos katedra
Socialinės politikos katedra
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Įsteigta:
Psichologijos institutas
Komunikacijos ir informatikos institutas
Sociologijos katedra

Politikos ir vadybos fakultete panaikinta: 
Aplinkos politikos katedra
Politikos mokslų katedra
Strateginio valdymo katedra
Vadybos katedra 
Viešojo administravimo katedra
Įsteigta:
Politikos mokslų institutas
Vadybos institutas
Viešojo administravimo institutas 

Teisės fakultete panaikinta: 
Administracinės teisės ir proceso katedra 
Baudžiamojo proceso katedra
Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra
Bioteisės katedra
Civilinės ir komercinės teisės katedra
Civilinio proceso katedra
Darbo teisės ir socialinės saugos katedra
Konstitucinės teisės katedra
Lyginamosios teisės katedra
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra
Įsteigta: 
Baudžiamosios teisės ir proceso institutas 
Konstitucinės ir administracinės teisės institutas
Civilinės justicijos institutas
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas

Viešojo saugumo fakultete panaikinta:
Fizinio rengimo katedra
Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra
Metodinė grupė

Humanitarinių mokslų institute panaikinta:
Kalbos kultūros katedra
Užsienio kalbų katedra
Įsteigta:
Retorikos katedra
Taikomosios filologijos katedra

Visuose fakultetuose įsteigti Studentų skyriai. 

Pakeitus universiteto organizacinę struktūrą, fakultetuose įsteigtos naujos pareigybės – 
vyriausieji vadybininkai, studentų skyriuose – vadybininkai. 
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Įsteigtas Socialinių technologijų fakultetas (kartu su Jungtinės Karalystės Londono 
Midlsekso universitetu).

Panaikintas Indijos studijų centras.
Įsteigtas Azijos centras.

Panaikintas Socialinės informatikos fakultetas ir jame esančios katedros: Elektroninio 
verslo, Informatikos ir programų sistemų, Matematinio modeliavimo.

Akademinių reikalų centre panaikinta Studijų mainų grupė, įsteigtas Tarptautinis stu-
dentų biuras.

MRU dėstytojai ir mokslo darbuotojai į pagrindines pareigas priimami viešojo konkurso 
būdu. Konkursą vykdo Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komi
sija. 2012 m. konkurso tvarka išrinkti 6 dėstytojai, 2 profesoriai, 4 docentai. 

Dėstytojams, priimamiems nepagrindinėms pareigoms, buvo nuosekliai ir skaidriai taiko
mi kvalifikaciniai ir kiti atitikimo reikalavimai, sukūrus elektroninę dėstytojų vertinimo sistemą.

Universiteto dėstytojai didžiąją dalį kintamosios darbo užmokesčio dalies gauna pagal 
skaidrią ir objektyvią sistemą už konkrečius atliktus darbus, atitinkančius Universiteto stra
teginės raidos kryptis. Komisija Mykolo Romerio universiteto personalo darbo užmokesčiui 
svarstyti bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimui nepagrindinėms pareigoms likusią 
kintamąją darbo užmokesčio dalį rekomenduoja skirti po atidžios kiekvieno dėstytojo veiklos 
analizės, pasiremdama fakultetų ir institutų darbo užmokesčio komisijų pasiūlymais ir kitais 
objektyviais kriterijais. 

Kiti administracijos ir Universiteto veiklą užtikrinantys darbuotojai į pareigas priimami 
konkurso būdu. 2012 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, kuriems Universitetas yra pa
grindinė darbovietė ir kurie turi mokslo laipsnį, skaičius išaugo nuo 57 iki 64 proc. 2012 m. 
Palyginti su 2011 m., Universiteto dėstytojų amžiaus vidurkis išliko panašus – 42 m. 

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai pagal fakultetus 2012 m.
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2011–2012 m. (užimti etatai)

Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2008–2012 m. (vyrai ir moterys)

Mykolo Romerio universiteto darbuotojai (ne dėstytojai ir mokslininkai)  
2008–2012 m. (vyrai ir moterys)
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Mykolo Romerio universiteto darbuotojų amžius pagal fakultetus 2012 m. 

2012 m. Universitete įvyko esminiai pokyčiai dokumentų valdymo srityje: sukurtas ir pradė
tas naudoti elektroninių dokumentų ADOC valdymo ir pasirašymo elektroniniu parašu mechaniz
mas: dokumentų valdymo sistemoje (DVS) įdiegta elektroninių dokumentų valdymo posistemė, 
atsisakyta dalies ilgo saugojimo popierinių dokumentų. Tai atlikta kartu tobulinant Universiteto va
dybą, optimizuojant informacijos srautus ir atsisakant nebūtinų dokumentų, dokumentų projektų 
vizavimą atliekant DVS priemonėmis. Kuriami elektroniniai dokumentai, formuojamos elektroninių 
dokumentų ir skenuotų dokumentų skaitmeninės bylos. DVS elekt roniniu parašu pasirašytų teisės 
aktų duomenys sistemos priemonėmis perkeliami į Norminių aktų duomenų bazę (anksčiau tai 
buvo atliekama rankiniu būdu), o iš pastarosios į padalinių elektroninius paštus išsiunčiami prane
šimai apie struktūriniam padaliniui aktualų pasirašytą vidaus teisės aktą.

Parengti ir patvirtinti Universiteto dokumentų registrų sąrašas ir Universiteto dokumen
tacijos planas, kuriuose numatyta DVS formuoti 80 skaitmeninių registrų: 42 elektroniniams 
dokumentams ir 38 – skenuotoms dokumentų kopijoms. DVS sukurta 50 elektroninių bylų: 
Tarybos, Senato ir jo komisijų, rektorato, fakultetų tarybų nutarimams ir posėdžių protokolams, 
rektoriaus ir dekanų įsakymams, dekanatų ir įvairių komisijų posėdžių protokolams, teikimams 
įdarbinti papildomoms pareigoms ir kt. Jose jau susegta apie 3 000 elektroniniu parašu pasira
šytų ir užregistruotų elektroninių dokumentų.

Darbui DVS teisės suteiktos 425 universiteto darbuotojams. Prie sistemos atsirado gali
mybė jungtis ne tik iš Universiteto kompiuterių, taip sudarant sąlygas dirbti nuotoliniu būdu.

Tarybos ir Senato posėdžiai prireikus organizuojami elektroninėje erdvėje, naudojama 
Skype programa. Posėdžiuose svarstytini pranešimai, informacija, dokumentų projektai ir kt. 
posėdžių medžiaga iš anksto skelbiama elektroniniuose kataloguose.

Universiteto vadyba yra nuosekliai pagrįsta skaidrumo bei atskaitomybės principais. 
Universiteto administracija nuolat atsiskaito bendruomenei ir įvairioms institucijoms už atlik
tus darbus, Universitete nuolat atliekami įvairios apimties tarptautiniai ir nacionaliniai auditai 
bei patikrinimai. 2012 m. atliktas ne vienas išsamus, plačios apimties auditas.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Universiteto paraišką ECTS (Europos kreditų perkėlimo 
ir kaupimo sistemos) etiketei gauti, atliko Universiteto studijų proceso analizę, kurios metu 
patik rino, ar Universiteto studijų programos atitinka naujausius ES reikalavimus, ypač akcen
tuojant studijų proceso skaidrumą. Po patikrinimo Universitetui suteiktas Europos Komisijos 
kokybės ženklas – ECTS etiketė, kuria gali pasigirti nedaugelis Europos universitetų.
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Universitete atliktas Europos universitetų asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo prog
ramos (IEP) vertinimas, kurio metu analizuoti universitetų strateginio valdymo procesai ir vi
dinė kokybės kultūra. Kelių vizitų metu susitikę su 200 Universiteto bendruomenės narių ir 
susipažinę su Universiteto veiklą reglamentuojančiais dokumentais tarptautiniai ekspertai 
analizavo platų klausimų spektrą – studijų programų kūrimą ir įgyvendinimą, mokslo progra
mų planavimą, ryšius tarp universiteto struktūrinių padalinių, veiklų finansavimo, projektų 
įgyvendinimo ir kitus klausimus. Pristatydamas preliminarias IEP tarptautinių ekspertų grupės 
išvadas jos vadovas prof. Ferdinand Devinsky pažymėjo, kad MRU išsiskiria efektyviu valdymu 
ir aukšta organizacine kultūra.  

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) atliko MRU realiųjų išteklių ro
diklių analizę keturiose vertinamosiose srityse: materialiųjų išteklių studijoms pakankamumą 
ir prieinamumą; pedagoginio ir administracinio personalo sudėtį, struktūrą ir kvalifikaciją; prii
mamų studijuoti asmenų akademinį pasirengimą ir pasirenkamų studijų motyvaciją, studentų 
skaičiaus kaitą; universiteto valstybės biudžeto lėšų naudojimo veiksmingumą. MOSTA kons
tatavo, kad pagal visas keturias vertinamąsias sritis MRU atitinka studijų sąlygų ir organizavimo 
kokybės reikalavimus.

LR valstybės kontrolė MRU atliko valstybinį veiklos auditą „Studijų programų rengimo 
ir vertinimo organizavimas“. Nepriklausomas auditorius UAB „Audito standartas“ atliko finan
sinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių, pinigų srautų auditą ir konstatavo, kad 
MRU ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Universiteto finansinę būklę, 
veiklos rezultatus ir pinigų srautus vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės at
skaitomybės standartais. 

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, aukš
tojo mokslo ir vadybos naujoves. Tam pasitarnauja platūs Mykolo Romerio universiteto ryšiai su 
tarptautinėmis universitetų organizacijomis bei tinklais, pasaulio universitetais. Nuolat dalyvau
jama mokymuose, forumuose, susitikimuose, konferencijose, seminaruose ir diskusijose.

2012 m. startavo dėstytojų tobulinimo programa „Inovatyvus dėstymas“, kurią sudaro  
3 temos ir 9 seminarai. Dėstymas maksimaliai priartintas prie klausytojo, kiekvienam seminarui 
numatytos savarankiško darbo užduotys, sukurta grįžtamojo ryšio anketa. Seminarai nuolat 
vyks kiekvieną savaitę.

Akademinių reikalų centras (ARC) pravedė konsultacijas MRU Studijų programų komite
tų nariams ir individualiai dėstytojams studijų programų ir studijų dalykų aprašų rengimo klau
simais ruošiant paraišką ECTS, konsultacijas MRU studijų programų rengimo grupių nariams ir 
individualiai dėstytojams studijų programų rengimo klausimais ruošiant naujas studijų prog
ramas akreditacijai SKVC (2012 m. buvo parengta ir akredituota 20 naujų studijų programų).

ARC Elektroninių studijų grupė surengė 6 seminarus fakultetų dėstytojams ir adminis
tracijos darbuotojams, kuriuose buvo aiškinamos pagrindinės elektroninių ir nuotolinių studi
jų ypatybės, sąvokos ir kt.

2012 m. didelis dėmesys buvo skiriamas mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimui iš 
tarptautinės mokslininko karjeros perspektyvos. Buvo tęsiamas perkeliamųjų gebėjimų pas
kaitųseminarų ciklas „Novatoriškas mokslininkas“, kuriame dėstė tarptautinėje mokslo bend
ruomenėje pripažinti dėstytojai: 2012 m. sausio mėnesį paskaitas ir seminarus tema „Vertybės. 
Vadyba. Visuomenė“ skaitė dėstytoja dr. Lynn Clark (Mančesterio universitetas, Jungtinė Ka
ralystė), o gruodžio mėnesį paskaitas ir seminarus tema „Komunikacija. Kūrybingumas. Bend
radarbiavimas“ vedė dr. David FilipovičCarter (EducationTraining Ltd., Jungtinė Karalystė). 
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Mokslo centras kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra organizavo informacinę 
dieną „7osios bendrosios programos (7BP) teminė sritis „Saugumas“ – pasiruoškime paskuti
niajam kvietimui teikti paraiškas“.

Universitete buvo organizuojami mokymai IS STUDIJOS ir DVS naudotojams, darbuo
tojai buvo supažindinami su informacijos publikavimu internete, naudojant turinio valdymo 
sistemas. Akademinių reikalų centras organizavo 126 valandų mokymus darbuotojams stu
dentų parengimui tarptautinei praktikai pagal Jungtinių Tautų vystymo programos vykdomą 
projektą „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos 
ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Akademinių reikalų centro darbuotojai dalyvavo konferencijose ir seminaruose užsie
nyje: Bergeno universiteto organizuojamame renginyje „Personalo mobilumo savaitėje 2012“, 
Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) metinėje konferencijoje Dubline, tarptautinė
je Erasmus darbuotojų mokymų savaitėje Liublijanos universitete, Prahoje (Čekijos Respubli
ka) vykusiame partnerystės projekto Rinascimento „Esminių kompetencijų europinis tinklas“ 
susitikime, Hanoveryje vykusioje tarptautinėje technologijų parodoje CeBIT 2012, išvykoje į 
Tartu (Estija), kur susipažinta su Tartu universiteto skaitmenine biblioteka ir knygų skaitmeni
nimo sistema, Rygos Verslo mokykloje (Latvija) konferencijoje „Nuotolinis mokymas – be ribų“, 
Navaros viešojo universiteto (Ispanijos karalystė) organizuojamoje „Personalo mainų savaitėje 
2012“ pagal Erasmus personalo darbuotojų mobilumo programą, Europos Sąjungos Komisijos 
tematinės darbo grupės „Dėl aukštojo mokslo modernizavimo“ organizuojamame seminare 
„Aukščiausios kokybės dėstymas aukštajame moksle“ (Excellence in Teaching in Higher Edu-
cation) Berlyne (Vokietijos Federacinė Respublika).

Mokslo centro darbuotojai dalyvavo Tamperės universitete (Suomija) vykusiame 
Grundvigo mokymosi partnerystės projekto „Institucinės strategijos, nukreiptos į socialinių 
tinklų naudojimą suaugusiųjų švietimui“ susitikime, Kipre vykusioje vasaros mokykloje „Ver
tybių ir žinių rekonfigūracija tvarioms visuomenėms“, Bolonijos universitete (Italija) vykusiame 
susitikime dėl tarptautinės jungtinės doktorantūros programos „Teisė, mokslas ir technologi
jos“, Cevro instituto (Čekija) organizuotoje tarptautinėje mokslo konferencijoje.

Komunikacijos ir rinkos skyriaus vadybininkai dalyvavo Europos universitetų ryšių su 
visuomene specialistų (EUPRIO) metinėje konferencijoje Gioteburge (Švedija), kur kėlė kvalifi
kaciją ir dalijosi patirtimi socialinių santykių tarp universitetų ir visuomenės tema. Šiais bei uni
versiteto informacijos sklaidos klausimais dalytasi ir Erasmus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 
kursuose Tamperės universitete Suomijoje.

Universiteto bibliotekos darbuotojai pagal Erasmus darbuotojų mobilumo progra
mą lankėsi ir susipažino su Švedijos Karalystės, Vokietijos ir Vengrijos universitetų bibliotekų  
veikla, stažuotėje Norvegijoje projekto LATINA metu.

Informacinių technologijų centro darbuotojai dalyvavo Europos universitetų informa
cinių sistemų asociacijos konferencijoje, elektroninių dokumentų valdymo konferencijoje, 
tarptautinėse darbuotojų mokymų savaitėse bei programų sistemų projektavimo ir kūrimo 
metodologijos kursuose. Universiteto IT sistemų bei paslaugų administratoriai tobulinosi se
minaruose, kuriuose buvo nagrinėjami įvairūs inovatyvių duomenų saugyklų, virtualizacijos 
sprendimų, šiuolaikinių kompiuterių tinklų kūrimo ir plėtros, sistemų saugumo užtikrinimo bei 
debesų technologijų klausimai.

Universiteto mišraus choro vadovai dalyvavo XVI prof. Eriko Westbergo dirigavimo ir in
terpretavimo kursuose Vilniuje. Styginių kvarteto nariai vyko į stažuotę Austrijoje European 
Chamber Music Academy, kur įgijo aukščiausio lygio styginių instrumentų atlikėjo kvalifikaciją.
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 Universitete kiekvieną savaitę vyko gebėjimų ugdymo paskaitos, į kurias buvo kviečia
mi visi Universiteto darbuotojai. Paskaitas skaitė Universiteto dėstytojai, darbuotojai ir kviesti
niai lektoriai. 2011–2012 studijų metais Universiteto darbuotojams skaityta 21 paskaita. Šiuose 
kursuose apsilankė 250 universiteto bendruomenės narių, iš jų 127 pedagoginio personalo 
darbuotojai ir 123 administracijos darbuotojai. 16ai aktyviausiai lankiusiems gebėjimų ugdy
mo kursų paskaitas įteikti pažymėjimai.

2011–2012 studijų metais skaitytų paskaitų temos apėmė akademinį rašymo stilių, 
darbo planavimą ir organizavimą, bendradarbiavimo kultūros skatinimą universitete, aukš
tojo mokslo politiką ir naujoves, elektroninės erdvės panaudojimo galimybes universitete,  
elektroninių dokumentų valdymą, efektyvius, inovatyvius mokymo metodus, žmonių bendra
vimo ir psichologijos pagrindus, ekonomikos ir verslo pagrindus. Gebėjimų ugdymo paskaitų 
medžiaga buvo skelbiama Universiteto interneto svetainėje. Visos Universiteto kvalifikacijos 
tobulinimo kursų paskaitos buvo tiesiogiai transliuojamos Universiteto intranete, filmuojamos 
ir Universiteto darbuotojai intranete gali peržiūrėti jų vaizdo įrašus.

Įvertinus bendruomenės poreikį mokytis užsienio kalbų buvo organizuojamos anglų, 
prancūzų ir kt. kalbų kursų grupės. 

Jau penkiolika metų, kai  Mykolo Romerio universiteto darbuotojų  pastangomis buvo 
įkurta Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija (jos Tarybos pirmininkas – prof. Petras An
celis), kuri nuosekliai vykdo savo misiją: teikia  pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusi
kaltimų, taip pat  daro nemažą įtaką gerinant nusikaltimų aukų (nukentėjusių asmenų) teisinę 
padėtį. Asociacijos vykdyti pagrindiniai uždaviniai – inicijuoti teisinės pagalbos nukentėjusie
siems teikimą, tobulinti patirtos žalos kompensavimo mechanizmą, įkurti nukentėjusių nuo 
nusikaltimų asmenų fondą. Valstybės Prezidentės dekretais Asociacijai yra atstovaujama Ma
lonės komisijoje ir Generalinės prokuratūros Atestacinėje komisijoje, Policijos departamento 
Visuomeninėje taryboje.

Siekiant puoselėti filantropijos ir savanorystės idėjas, įtraukti į savanorišką veiklą studen
tus ir įvairių Lietuvos bendruomenių žmones, spręsti užimtumo problemas ir skatinti socialinę at
sakomybę, 2012 m. Mykolo Romerio universitete pradėjo veikti Savanorių klubas. Suorganizuota 
13 renginių įvairiose Lietuvos vietose, sukurta duomenų bazė, leidžianti registruotis asmenims, 
ieškantiems ir siūlantiems savanorišką veiklą. Klubas vienija geros valios žmones, kurie nesiekda
mi jokio atlygio savo laiku, energija ir talentais prisideda prie kitų žmonių gerovės kūrimo. 

Universitete veikia daugelis studentų organizacijų, tarp kurių paminėtinos Studentų at
stovybė (jos prezidentas – Andrius Zalitis), Studentų mokslinė draugija, ELSA (European law 
student association), Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius, Psichologijos 
studentų asociacija, Debatų klubas, Investuotojų klubas, Doktorantų draugija bei Krikščionių 
studentų draugija.

Studentų atstovybė organizavo pirmakursių stovyklą bei kitus tradicinius renginius, to
kius kaip „Pirmakursių krikštynos“, „Cementuotė“, „Mediumas“, „Kūrybos mūzų vakaras“. Taip 
pat įgyvendino kuratorių programos projektą, dėl kurio kiekvienai pirmakursių grupei buvo 
priskirti du vyresnio kurso studentai, jų pagrindinis darbas buvo palengvinti pirmuosius stu
dento žingsnius universitete, konsultuoti pirmakursius įvairiais klausimais ir supažindinti su 
studijų proceso pagrindais. 

Studentų atstovybė atliko dvi studentų apklausas dėl bibliotekoje prieinamų išteklių ir 
dėl Universiteto elektroninio pašto. Šių apklausų duomenys buvo svarbūs Universiteto vado
vybei apsisprendžiant investuoti daugiau lėšų į elektronines knygas, taip pat imtasi tobulinti 
studentų universitetinius paštus.
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Atnaujinti bei tarp studentų išplatinti seniūnų nuostatai, reglamentuojantys seniū
nų rinkimų tvarką, jų pareigas bei teises. Sukurta nauja Fakultetų studentų atstovų rinkimo 
tvarka, kuri bus įgyvendinta po Studentų atstovybės įstatų pakeitimo. Seniūnams sukurtos 
komunikacijos platformos draugijos, dėl kurių seniūnai yra nuolat konsultuojami Studentų 
atstovybės narių. 

Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius 2012 m. organizavo projektą 
„Galimybių akademija“, kuriame jaunieji teisininkai galėjo susirasti praktikos vietų, bendrauti 
su specialistais bei vykdyti teisinius tyrimus. Taip pat organizuota „Socialinių reiškinių labora
torija“ – konsultacijų teisiniais klausimais nevyriausybinėms organizacijoms teikimo bazės su
kūrimas.

Debatų klubas organizavo tarptautinio lygio debatų turnyrą „MRU IV 2012“, kurio rezul
tatus pripažino Pasaulio debatų čempionatas. Organizuotą turnyrą laimėjo komanda iš Oksfor
do universiteto. Debatų klubo nariai dalyvavo Pasaulio universitetų debatų čempionate Filipi
nuose, debatų turnyruose „Red cross cup 2012“,  „Estonian open 2012“,  „Berlin 2012“. Debatų 
klubas taip pat atstovavo universitetui pirmajame Europos–Azijos studentų forume.

Studentų mokslinė draugija organizavo kasmetę Mokslinės minties šventę bei publika
vo geriausius mokslinius studentų darbus.

Mastrichte (Olandija) teismo inscenizacijos konkurse Pasaulio prekybos organizacijos 
teisės tema (ELSA Moot Court Competition on WTO Law) Lietuvai atstovavo jungtinė Mykolo 
Romerio ir Vilniaus universitetų komanda. ELSA organizavo seminarą „Žmogaus teisės kine“, 
renginius „Geriausia advokato kalba“ bei „Teisininkas ir praktika“, kurių metu jaunieji teisės stu
dentai galėjo išmėginti savo jėgas teismo imitacijose bei įvairiose praktikos vietose.
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Tarptautiškumas

Per 2012 m. Universitete tarptautinis bendradarbiavimas pasiekė naują kokybinį lyg
menį. Apie tai byloja naujų jungtinių dvigubo diplomų programų kūrimas, didėjanti studijų 
programų užsienio kalba pasiūla, augantis mobilumo ir kitų projektų, renginių su užsienio 
part neriais skaičius. Siekiant įvertinti vykdomas veiklas, 2012 m. Mykolo Romerio universite
tas dalyvauja Europos universitetų asociacijos vykdomoje Institucinio vertinimo programoje 
(EUA, IEP). Tai suteikia universitetui galimybę atlikti institucijos strateginių planų įgyvendini
mo, personalo valdymo, akademinės veiklos proceso, finansų valdymo savianalizę. 

Sėkmingas tarptautiškumo veiklos rezultatas yra sutarties su Londono Midlsekso uni
versitetu pasirašymas įsteigiant naują jungtinį dviejų universitetų padalinį – Verslo ir medijų 
mokyklą. Studentams siūloma rinktis dviejų diplomų bakalauro ir magistro studijų programas, 
kurios įgyvendinamos kartu su Midlsekso universitetu, užtikrinant Jungtinės Karalystės studijų 
kokybės standartus. 

2012 m. buvo pasirašyta 12 dvišalio tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių, suteikusių 
teisinį pagrindą kurti naujas jungtines studijų programas, vykdyti jungtinius mokslinius tyri
mus bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti globalios studijų ir mokslo erdvės kūrimosi 
procese. Pasirašytos sutartys su:

1. Midlsekso universitetu (Didžioji Britanija), 
2. Gruzijos tarptautinių ryšių universitetu (Gruzija), 
3. Kalkutos universitetu (Indija), 
4. SCEShamoon inžinerijos kolegija (Izraelis),
5. Kinijos komunikacijos universitetu (Kinija), 
6. Dongseo universitetu (Pietų Korėja), 
7. Huree informacijos ir komunikacijos technologijų universitetu (Mongolija), 
8. Bordo IV Monteskje universitetu (Prancūzija), 
9. Ittihad privačiu universitetu (Sirijos Arabų Respublika), 
10. Trnava universitetu (Slovakijos Respublika), 
11.  Nacionalinės mokslų akademijos pasaulio ekonomikos ir tarptautinių ryšių institutu 

(Ukraina),
12. Ukrainos nacionalinio banko universitetu (Ukraina).
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2012 m. Universitete lankėsi 83 užsienio delegacijos. Aktyviausiai bendradarbiauta su 
Indijos, Kinijos, Turkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Rusijos, JAV ambasadomis. Uni
versitete buvo priimtos šių ir kitų ambasadų, užsienio universitetų, tarptautinių organizacijų 
atstovų delegacijos. Universiteto bendruomenės nariai – dėstytojai, administracijos darbuo
tojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami mokslinėse konferencijose, seminaruose, susitikimuose, 
stažuotėse. 2012 m. buvo įformintos 318 užsienio komandiruotės. 

Užsienio komandiruočių skaičius (pagal fakultetus / padalinius) 2010–2012 m.

Padaliniai / fakultetai Komandiruočių 
skaičius 2010 m.

Komandiruočių 
skaičius 2011 m.

Komandiruočių 
skaičius 2012 m.

Socialinės politikos fakultetas 58 78 66

Politikos ir vadybos fakultetas 51 58 48

Teisės fakultetas 43 48 45

Socialinės informatikos fakultetas 15 20 26

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 13 21 12

Humanitarinių mokslų institutas 11 24 27

Viešojo saugumo fakultetas 11 12 19

Administracija 58 66 68

Sveikatos ir sporto centras 4 2 7

Iš viso 264 329 318

Komandiruočių išlaidų finansavimo šaltiniai 2012 m., tūkst. Lt

Finansavimo šaltinis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Universiteto nuosavos lėšos 350,00 316,00 250,00

Projektų lėšos 495,00 630,00 688,30

Komandiruotės organizatorių lėšos – – 208,40

Iš viso 845,00 946,60 1 146,70

Tarptautinių ryšių skyrius koordinavo 8 vizituojančių dėstytojų atvykimą į Mykolo Ro
merio universitetą pagal Lietuvos mokslo tarybos ir LR švietimo ir mokslo ministerijos finan
suojamas programas. Studentai taip pat turėjo galimybę klausytis 10 žymių pasaulio politi
kos, diplomatijos atstovų paskaitų, pavyzdžiui, NATO Tarptautinio karinio štabo generalinio 
direktoriaus generolo leitenanto Jürgen Bornemann, Japonijos Nepaprastosios ir Įgaliotosios 
ambasadorės J. E. Kazuko Shiraishi, JAV politikos analitiko ir komentatoriaus David Mark, Vo
kietijos ambasadoriaus Matthias Mülmenstädt ir kt.

2012 m. aktyviai dalyvaujant Tarptautinių ryšių skyriui, Universitetas, vadovaudamas 
partnerių konsorciumui, kurį sudaro 21 aukštojo mokslo institucija, sėkmingai įgyvendino pro
jektą „Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai – EMPAIM“. 

2012 m. buvo rengiami kultūriniai projektai ir parodos. Siekiant supažindinti su Turki
jos kultūra, kartu su asociacija Baltic Turkish Culture Academy (Balturka) buvo organizuojama 
„Turkijos diena“. Mykolo Romerio universitete minint Frankofonijos dienas, vyko prancūziškų 
romansų koncertas, paskaita apie šiuolaikinį prancūzų romaną ir susitikimas su rašytoju Li
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bar M. Fofana. Tarptautinių ryšių skyrius ir biblioteka organizavo fotografijų parodą „Kalkutos 
dienoraštis“. Bendradarbiaujant su Japonijos ambasada, Universitete buvo eksponuojama fo
tografijų paroda „Fukušimos vaizdai“. Universitete taip pat vyko arbatos gėrimo ceremonijos 
demonstracija, kurią vedė garsi Japonijos profesorė Yuko Katsura.

Frankofoniškų šalių studijų centro veikla
2012 m. buvo aktyviai vykdoma frankofoniška veikla. Universiteto dėstytojams ir stu

dentams buvo organizuoti nemokami prancūzų kalbos kursai, kuriuos vedė iš Prancūzijos at
vykę stažuotojai. Šią kalbą mokėsi daugiau kaip 50 universiteto bendruomenės narių.

Bendradarbiaujant su Prancūzijos politikos mokslų institutų konsorciumu bei Prancū
zijos ambasada Lietuvoje, buvo įgyvendintas studijų modulis „Europos identitetas“, kurį lankė 
daug dalyvių, buvo išduoti 43 pažymėjimai.

Bendradarbiaujant su Frankofoniškų universitetų agentūra pasirašyta sutartis dėl „Centre 
de reussite universitaire“ centro steigimo Universitete, pradėti kūrimo darbai. Centras bus skirtas 
frankofonijos plėtojimui ir stiprinimui universitete užtikrinti. Jo steigimui gauta 15 000 eurų. 

Iš Frankofoniškos universitetų agentūros (AUF) gauta finansinė parama 4 dėstytojų ko
mandiruotėms kelti kvalifikaciją seminaruose ir konferencijose, taip pat universiteto studen
tams dalyvauti Frankofoniškų universitetų agentūros organizuotame studentų frankofonų 
festivalyje Bukarešte.

Indijos studijų centro veikla
2012 m. bendradarbiaujant su Kalkutos universiteto profesoriumi Raj Sekhar Basu, atvy

kusiu į Mykolo Romerio universitetą 2011 m., Indijos studijų centras surengė 20 paskaitų apie 
Indiją, jos ekonomiką, verslą, socialinę raidą, užsienio politiką, kurias skaitė diplomatai, vers
lininkai, Mykolo Romerio universiteto dėstytojai ir svečiai iš Indijos – dr. Sanjukta Das Gupta 
iš Kalkutos universiteto, dr. Deepak Kumar iš Džavaharlalo Neru universiteto, prof. dr. Kishore 
M. Joshi iš Bhavnagaro universiteto. Profesorius Raj Sekhar Basu dėsto du pasirenkamuosius 
modulius anglų kalba – „The Coming of the British and the Transition to a Modern State System 
in India“ ir „Journey through the Indian Civilization in Ancient and Medieval Times“. Indijos 
studijų centras organizavo diplomatų, dėstytojų, verslininkų vizitus į Mykolo Romerio univer
sitetą, pasirašytos sutartys su Kalkutos universitetu ir Varšuvos universiteto Tarptautinių ryšių 
instituto Šiuolaikinės Indijos tyrimų ir studijų centru. Rengiami sutarčių projektai su Džava
harlalo Neru universitetu, Bhavnagaro universitetu. Išleistos 7 Indijos mokslininkų publikacijos 
Universiteto moksliniuose žurnaluose.

2013 m. proveržio kryptys, siekiant skatinti tarptautiškumą:
●  Bendradarbiavimo su JAV universitetais skatinimas. Modulių dėstymas suteikiant 

Ohajaus, Čikagos Kento teisės koledžo sertifikatus MRU studentams.

●  Jungtinių programų ir dvigubų diplomų kūrimas su artimiausiais kaimynais – Skan
dinavijos šalimis, Lenkija.

●  Proveržis į Aziją: bendradarbiavimo stiprinimas su Korėja, Japonija, Kinija, Indija.

●  Vizituojančių profesorių skaičiaus didinimas.
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Projektinė veikla

Mykolo Romerio universitetas per projektinę veiklą įgyvendina ne tik 2010–2020 metų 
strateginiame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius, bet ir Nacionalinės Lisabonos įgy
vendinimo programos, 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 
ir kitų Lietuvos strateginių programų prioritetus, kurių vienas iš svarbiausių yra investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą, produktyvių žmogiškųjų išteklių žinių visuomenėje skatinimas.

ES struktūrinių fondų ir kitų fondų įgyvendinami projektai. Kadangi Lietuvoje aukšto
jo mokslo finansavimas yra viena mažiausiai finansuojamų sričių, tai Universitetas, kurdamas ir 
plėtodamas žinių visuomenę, naudojasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 
finansavimu pagal 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemones. Didindamas galimybes 
visuomenei mokytis, Universitetas įgyvendina projektus pagal Žmogiškųjų išteklių programos 
1.2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemones, tuo pačiu įgyvendindamas Nacionalinės 
studijų programos pagrindinius tris tikslus ir jų uždavinius. Studijų kokybės gerinimas, studijų 
tarptautiškumo ir prieinamumo įvairių poreikių asmenims, studijų sistemos efektyvumo didini
mas vyksta per įgyvendinamus projektus, kuriuose pagrindiniai pasiekimai yra šie: 

1.  Parengta nauja Mykolo Romerio universiteto strategija ir vidaus valdymo tobulinimo 
koncepcija, kuri turi teigiamą įtaką institucijos administravimo, paslaugų teikimo ko
kybės gerinimui. 

2.  Siekdami parengti ir įgyvendinti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų formalizavi
mo sistemą Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, MRU patirtį vertinant ir pripažįstant 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas perdavėme 8 Lie
tuvos aukštųjų mokyklų (projekto partnerinėms institucijoms – kolegijoms ir univer
sitetams) darbuotojams.

3.  Atnaujintos ir įgyvendintos 7 bakalauro studijų programos, atnaujintos ir šiuo metu 
įgyvendinamos 4 magistrantūros studijų programos, kuriose buvo įdiegti inovatyvūs 
turinio perteikimo būdai, aktyvūs, savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinantys 
mokymosi metodai, siekiant parengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, atitin
kančius šalies ūkio ir visuomenės poreikius.

4.  Pradėtos atnaujinti 4 magistrantūros studijų programos, kuriose studijų programų tu
rinys pritaikomas dėstymui užsienio kalba. 

5.  Parengtos 3 galimybių studijos, kuriose įvertintas verslo informatikos, tarptautinės vers
lo teisės, tarpdisciplininės lyginamosios teisės jungtinių magistrantūros studijų progra
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mų poreikis, rengimo ir įgyvendinimo galimybės. Šių galimybių studijų parengimo re
zultatas – šiuo metu pradėtos rengti jungtinės magistrantūros studijų programos. 

6.  Siekiant tapti konkurencingiems tarptautiniu lygmeniu, kartu su užsienio aukštosio
mis mokyklomis pradėtos rengti 4 jungtinės magistrantūros studijų programos.

7.  Kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis rengiama tarptautine partneryste pa
grįsta studentų tarptautinės praktikos ir dėstytojų stažuočių organizavimo sistema, 
kuria siekiama sukurti tarptautinės praktikos / stažuočių organizavimo modelius, iš
plėtoti socialine partneryste pagrįstą tarptautinių organizacijų / įmonių tinklą, sukurti 
modelių ir tarptautinio bendradarbiavimo praktinį įgyvendinimą socialinių ir humani
tarinių studijų kryptyse.

8.  Kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis rengiami ir diegiami aukštųjų mokyklų 
studentų ugdymo karjerai modelio ir karjeros stebėsenos modeliai, kuriais siekiama 
sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle Lietuvoje sistemą, 
jungiančią studentų poreikius atitinkančias paslaugas bei jų teikimui reikalingą meto
dinę bazę ir kvalifikuotus specialistus.

9.  Kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis kuriamos palankios studijų sąlygos specia
liųjų poreikių turintiems studentams, siekiant užtikrinti aukštosios mokyklos paslaugų 
kokybę, būtiną specialių poreikių turinčių studentų studijoms.

10.  Patobulinti studentų praktiniai įgūdžiai, verslumo gebėjimai, siekiant įgyvendinti 
studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį.

11.  Pradėtos rengti specialistų perkvalifikavimo programos, skatinant tęstinio mokymo 
paslaugų plėtrą universitete.

12.  Universitetas pristatytas mugėse užsienio šalyse, skatinant užsienio universitetų su
interesuotumą Lietuvos aukštojo mokslo sistema bei siekiant pritraukti į Lietuvą už
sienio studentų.

                 Įgyvendinami ES struktūrinių ir          ES struktūrinių ir kitų fondų 
      kitų fondų projektai (vnt.)                          projektuose atlikta darbų už (Lt)

            

2013 metų pradžioje Universitetas įgyvendina 29 projektus ne tik pagal Žmogiškųjų iš
teklių programos 1.2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemones, bet ir prisideda prie 
projektų įgyvendinimo pagal 1.3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemones, Ekono
mikos augimo veiksmų programos priemonę, Trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. prog
ramą bei Lietuvos ir jaunimo mainų fondą.
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2012 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų  
lėšomis finansuojami projektai

2012 m. MRU vykdyti projektai, finansuojami Europos Sąjungos  
struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšomis

Nr. Projekto  
pavadinimas

Projekto 
vykdyto-

jas

 Projekto 
partneris

Projekto 
vadovas

Projekto 
įgyvendini-
mo laikotar-

pis (data)

Bendra 
projekto 

suma / 
skirta MRU 
suma (Lt)

2012 m. 
atlikta 

darbų už 
(Lt)

2012 m. vykdyti projektai pagal 2007– 2013 m. Žmogiškųjų 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. Sau
lius Spurga

20100308–
20120308 894 643 76 170 

2.

„Neformaliojo suaugu
siųjų švietimo sistemo
je įgytų kompetencijų 
formalizavimas Lietu
vos aukštojo mokslo 

institucijose“

MRU VGTU, ŠU ir 
6 kolegijos

Živilė Sabu
tytė

20120517–
20140517 1 369 426 305 731 

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

3.

„Bakalauro studijų 
programų atnaujini
mas Mykolo Romerio 

universitete“ 

MRU

Vilniaus 
miesto ir 
apskrities 

verslininkų 
darbdavių 
konfedera

cija

Prof. dr. Aelita 
Skaržauskienė

20100401–
20120730 943 512 61 223 

4.

„Inovatyvių mokymo 
metodų taikymas My
kolo Romerio univer

sitete“ 

MRU Lietuvos 
advokatūra 

Doc. dr. Janina 
Balsienė

20100401–
20120331 944 601 83 922 

5.

„Informatikos studijų 
krypties tarptautišku
mo galimybių plėtra 
Mykolo Romerio uni

versitete“ 

MRU – Doc. dr. Sau
lius Norvaišas

20110512–
20120512 250 000 46 125 

6.
„Jungtinės studijų 

programos galimybių 
studijos parengimas“

MRU – Doc. dr. Lina 
Novikovienė

20110728–
20120928 263 253 170 827 

7.

„Galimybių studijos 
tarpdisciplininės 

Lyginamosios teisės 
jungtinės magistrantū
ros studijų programos 

parengimas“ 

MRU –  Prof. dr. Justi
nas Žilinskas

20110728–
20120728 252 046 194 917 

8.

„Jungtinės magistratū
ros studijų programos 

„Socialinės techno
logijos“ rengimas ir 

įgyvendinimas“

MRU – Dr. Rasa Ro
tomskienė

20120328–
20150328 649 436 138 483 
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9.

„Jungtinės magistratū
ros studijų programos 
„Socialinis darbas su 

vaikais ir jaunimu“ 
rengimas ir įgyvendi

nimas“

MRU – Prof. dr. Valdo
nė Indrašienė

20120328–
20150328 850 133 241 592 

10.

„Jungtinės magistran
tūros studijų progra
mos „Verslo informa

tika“ parengimas ir 
įgyvendinimas“

MRU – Prof. dr. Aelita 
Skaržauskienė

20121129–
20151129 737 114 –

11.

„Jungtinės magistran
tūros studijų progra

mos „Lyginamoji socia
linė politika ir gerovė“ 

įgyvendinimas“

MRU – Doc. dr. Svajo
nė Mikėnė

20121129–
20151129 445 503 –

12.
„Jungtinės studijų 

programos parengimas 
ir įgyvendinimas“

MRU – Doc. dr. Lina 
Novikovienė

20121129–
20151129 831 592 –

13.

„Magistrantūros jungti
nės studijų programos 
„Darbo ir organizacinė 
psichologija“ parengi
mas ir įgyvendinimas“

MRU –
Doc. dr. Alfre
das Laurina

vičius

20121129–
20151129 507 481 –

14.
„Tarptautiškumas 

viešojo administravimo 
studijose“

MRU –  Doc. dr. Dan
gis Gudelis

20110728–
20120728 912 039 694 076 

15.
„Magistratūros studijų 

programų tarptautišku
mo didinimas“

MRU – Lina Vyšniaus
kienė

20120419–
20140419 452 094 110 315 

16.
„Žiniomis grįsto 

verslumo skatinimas 
„InoStartas“

Lietuvos 
pramo
nininkų 

konfede
racija

MRU ir 10 
partnerių PRC 20120319–

20140201 – –

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

17.

„Nacionalinės Lietuvos 
aukštųjų mokyklų 

studentų ir dėstytojų 
tarptautinės praktikos 
ir stažuočių sistemos 

sukūrimas ir įgyvendi
nimas“

Jungtinių 
Tautų 

vystymo 
programa 
Lietuvoje, 

organi
zacijos 
biuras, 

veikiantis 
Lietuvoje

MRU, VU, 
VGTU, Vil
niaus kole
gija, Kauno 

kolegija 

JT projekto va
dovė – Vilma 
Venta Jankū
nienė, MRU, 

koordinatorė – 
Audra Dargytė 

Burokienė

20101130–
20130530 75 000 37 497 

18.

„Lietuvos mokslo ir stu
dijų institucijų aukštojo 

mokslo pristatymas 
tarptautinėje erdvėje“

VU MRU ir 10 
partnerių

Kornelija Gul
binskaitė

20120131–
20121230 20 487 20 963 

19. 

„Lituanistikos (Baltisti
kos) centrų užsienyje 
stiprinimas, jų veiklos 
bei bendradarbiavimo 
su Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijomis 

skatinimas“

Lietuvos 
eduko
logijos 

universi
tetas

MRU Prof. dr. Zofija 
Babickienė

20120912–
20140912 38 520 –

Lentelės tęsinys



Projektinė veikla

85

PRIEMONĖ VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra nacionalinėse  
kompleksinėse programose“

20.

„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 –Eve
lina Lesutytė, 
MRU, koordi

natorė – Agne
ta Lisauskienė

20101026–
20131026 414 286 192 148 

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

21.

„Aukštųjų mokyklų stu
dentų ugdymo karjerai 
ir karjeros stebėsenos 

modelių plėtotė ir įdie
gimas, su studentais 
dirbančių profesinio 

orientavimo specialistų 
kvalifikacijos tobu
linimas, jiems skirtų 

priemonių sukūrimas (I 
etapas)“ 

VU

MRU ir 26 
aukštosios 
mokyklos 
(kolegijos, 
universite

tai)

VU projekto 
vadovė – Jo
lanta Vaičiū

naitė, 
MRU, koordi

natorė – 
Rūta Dačiulytė

20100422–
20130422 77 111 27 795 

PRIEMONĖ VP1-2.3-ŠMM-07-V „Studijų prieinamumo užtikrinimas  
specialiųjų poreikių turintiems studentams“

22.

„Studijų prieinamumo 
užtikrinimas specialių
jų poreikių turintiems 

studentams“

Valstybi
nis studijų 

fondas

MRU ir 27 
partneriai Milda Pakulytė 20120410–

20150410 – –

PRIEMONĖ VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo  
mokymo paslaugų teikimas“

23.

„AAS „Gjensidige 
Baltic“ Lietuvos filialo 

darbuotojų kvalifikaci
jos tobulinimas paren
giant bei įgyvendinant 
neformalaus švietimo 
programą „Draudimo 

akademija“

MRU

AAS 
„Gjensidi
ge Baltic“ 
Lietuvos 

filialas

Danguolė 
Jablonskienė

20121017–
20151017 1 638 985 19 398 

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“

24.

„Technologijų perdavi
mo gebėjimų ugdymas 
Lietuvos slėnių mokslo 
ir studijų institucijose 

(TPUni)“

VšĮ „Sau
lėtekio 
slėnis“

MRU ir 11 
partnerių

VšĮ „Saulėtekio 
slėnis“ projek
to koordina
torė – Giedrė 

ŠopaitėŠilins
kienė, MRU, 

koordinatorė – 
prof. dr. Birutė 

Mikulskienė

2011– 2014 3 122 –

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

25. „Periodinių mokslo 
leidinių leidyba“

 Lietuvos 
mokslų 

akademija
MRU

LMA projekto 
vadovė – Di
ana Skubaitė, 
MRU, koordi

natorė – Tatja
na Švec

20101201–
20140621 270 885 96 212 

Lentelės tęsinys
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26. 

„Nacionalinės mokslo 
populiarinimo priemo
nių sistemos sukūrimas 

ir įgyvendinimas“

 Lietuvos 
mokslų 

akademija
MRU

LMA projekto 
vadovė – Di
ana Skubaitė, 
MRU, koordi
natorė – Rūta 
Tamošiūnaitė

20110729–
20140129 84 251 68 181 

2012 m. vykdyti projektai pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą 
1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė 

plėtra 
PRIEMONĖ VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“

27. „Užupio kūrybinis 
klasteris“

Užupio 
Creative 
Cluster

MRU ir 9 
partneriai

Doc. dr. Sau
lius Norvaišas – – –

2012 m. vykdyti projektai pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. programą 
1 prioritetas. Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos 

Europos Sąjungoje principus“
2 veiksmas. „Abipusio tarpkultūrinio pasikeitimo skatinimas“

28.

„Multikultūrinis 
savanorystės centras: 
Lietuvos visuomenės 

ir trečiųjų šalių piliečių 
tarpusavio darna“

Tole
rantiško 
jaunimo 

asociacija

MRU ir 
Vilniaus 
Afrikos 

bendruo
menė

Prof. dr. Vida 
Gudžinskienė 
ir Aistė Bartke

vičienė

20120214–
20130630 74 717 34 020 

2012 m. MRU vykdytas projektas finansuotas iš Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšų 

29. „Socialinis darbas su 
atskirties grupėmis“ MRU – Doc. dr. Rita 

Raudeliūnaitė
20120401–
20120524 6 196 4 291 

 Iš viso 12 781 432 2 450 885 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai. Prisidėdamas prie nacionalinės 
mokslo politikos formavimo bei jos efektyvumo didinimo, Universitetas aktyviai dalyvauja 
konkursuose dėl finansavimo skyrimo moksliniams tyrimams bei sėkmingai įgyvendina pro
jektus pagal Vyriausybės patvirtintas nacionalines mokslo programas, 2010–2015 m. visus 
Universiteto mokslininkus ir tyrėjus vienijančią tarpdisciplininę prioritetinę mokslinių tyrimų 
kryptį „Socialinės inovacijos globaliai plėtrai“ ir penkias ilgalaikes mokslo programas.

Siekiant pereiti prie ilgalaikio, konkursais grįsto mokslinių tyrimų finansavimo 2012 m. 
Universiteto mokslininkai pateikė 48 paraiškas. Finansavimas skirtas 5 projekto paraiškoms, 17 
projekto paraiškų atmesta, 30 paraiškų dar vertinamos. Palyginti su 2011 metais, Universite
to mokslininkai aktyviau dalyvavo konkursuose dėl finansavimo skyrimo mokslo projektams. 
2012 m. Universitetas pateikė 24 paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-
ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklą (visuotinė dotacija)“. 

Įgyvendinamuose mokslo projektuose atliekami moksliniai tyrimai padės realizuoti Uni
versiteto prioritetinių mokslų programų „Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės“, „Socialinės 
technologijos“, „Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas“ tikslus ir uždavi
nius. Juose bus: 1) siekiama ištirti, kaip Lietuvos šeimos susijusios su socialiniais tinklais, atlikti 
religijos laisvės ir žmogaus teisių ribojimo santykio analizę, sukurti moksliškai pagrįstą įrankį 
(dviejų spindulių modelį), skirtą nusikalstamumo ir jo žalos Lietuvoje analizei bei vertinimui, 
suformuluoti specialių mokslo žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinę koncepciją bei jos 
realizavimo kryptis teisinės sistemos reformos kontekste, 2) vertinamas e.  sveikatos plėtros 
mastas ir tendencijos iš suinteresuotųjų pusių tinklinės perspektyvos, siekiant inovatyvumo ir 
tvaros sveikatos sistemoje, 3) sukurta ir įgyvendinta intervencinė programa, skirta pozityvios 
jaunimo raidos skatinimui per kompetencijų stiprinimą, tai suteiks nuorodas naujų programų 
bei politinių strategijų kūrimui ir vystymui, 4) siekiama sukurti saugomų ekosistemų socialinės 

Lentelės pabaiga
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ir ekonominės naudos vertinimo metodologiją ir metodus, pasiūlyti suinteresuotų šalių daly
vavimu grįstą sprendimų priėmimo modelį, paremtą abipusiu socialiniu supratimu. 

Universitetas 2012 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos univer
sitetu dėl projekto įgyvendinimo, kurio pagrindu rengiama mokslo programa „Lietuvos ekono
mikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“. Programos tikslas – kompleksiškai ištirti ekonomi
nes, socialines ir teisines Lietuvos viešojo sektoriaus raidos prielaidas bei parengti moksliniais 
tyrimais ir gerąją užsienio šalių patirtimi paremtas šio sektoriaus plėtros įžvalgas iki 2030 metų. 
Ji konkretizuos ne tik Lietuvos ekonominės plėtros programos prioritetus, bet ir Universiteto 
mokslo programos „Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis“ tikslą. 

2012 m. Universiteto mokslininkai efektyviai įgyvendino 10 Lietuvos mokslo tarybos fi
nansuojamų projektų ir pradėjo įgyvendinti dar 3 projektus, finansuojamus pagal „Tyrėjų ge
bėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP13.1ŠMM07K „Parama mokslininkų ir kitų 
tyrėjų mokslinei veiklą (visuotinė dotacija)“, kuriais bus skatinami patyrusių ir jaunųjų moks
lininkų tarptautinio lygmens moksliniai tyrimai ir mobilumas, pritraukiami aukšto lygmens 
mokslininkai į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinamas jos konkurencingumas pasaulyje.

2012 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai

Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas Projekto  

vadovas

Projekto 
įgyvendi-

nimo laiko-
tarpis

Bendra 
projekto 
suma (Lt)

2012 m. 
atlikta 

darbų už 
(Lt)

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

1.

„Dviejų spindulių“ modelio sukū
rimas ir taikymas registruoto bei 

latentinio nusikalstamumo Lietuvoje 
tyrime“

Doc. dr. Alfredas 
Kiškis 2010–2012 460 000 126 572

2.
„Piliečių ir vartotojų socialinio

ekonominio teisingumo suvokimo 
formavimo gairės“

Dr. Vitalija Ru
dzkienė 2012–2013 157 400 50 305

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“

3. „Individo socialinis ir kultūrinis tapa
tumas: tarp tradicijos ir inovacijos“

Prof. habil. dr. 
Bronislavas Juozas 

Kuzmickas
2010–2012 364 700 108 402

4. „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje 
identiteto tyrimas“

Dr. Adas Jaku
bauskas 2012–2020 239 800 40 393

Mokslininkų grupių projektai

5. „Religijos išraiškos laisvės ribojimai 
demokratinėje visuomenėje“

Dr. Dalia Vitkaus
kaitėMeurice 2011–2012 52 300 18 076

6. „Saugomų ekosistemų vertinimas 
socialiniu – ekologiniu aspektu“

Prof. dr. Imantas 
Lazdinis 2011–2012 148 000 76 855

7.
„Specialių žinių taikymo nusikaltimų 

tyrime mokslinė koncepcija ir jos 
realizavimo mechanizmas“

Prof. dr. Vidman
tas Egidijus 

Kurapka
2011–2012 162 700 81 265

8.
„Viešosios politikos dalyvių intere
sų raiškos formos: socialinių tinklų 

analizė“

Prof. dr. Birutė 
Mikulskienė 2011–2013 158 300 74 858

Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa

9. „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio kon
kurencingumo iššūkiai“

Doc. dr. A. Dobra
volskas 2012–2014 100 000 25 000
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PRIEMONĖ VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų  
tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“

10.
„Šeimos modelių trajektorijos ir 

socialiniai tinklai: tarpgeneracinė 
perspektyva“

Prof. dr. Vida 
Kanopienė

20110324–
20150331 945 384 268 500,78

11.
„E. sveikatos plėtros integruotos 
transformacijos: suinteresuotųjų 

pusių tinklo perspektyva“

Prof. dr. Danguolė 
Jankauskienė

20121002–
20151002 1 226 821 45 812,89

12. „Prasmės struktūros“ Prof. dr. Andrius 
Bielskis

20121002–
20151002 488 628 32 268,03

13.
„Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo 
mechanizmai socialiniųekonominių 
transformacijų kontekste (POSEDIV)“

Prof. dr. Rita Žu
kauskienė

20121002–
20151002 1 399 963 93 331,73

Iš viso 5 903 996 1 041 639

Universiteto mokslininkai, dalyvaudami viešuosiuose konkursuose pagal įvairias progra
mas, 2012 metais pateikė 18 proc. daugiau paraiškų nei 2011 metais. Kilimo tendencija išlaikyta ir 
darbų (paslaugų) atlikimo pagal projektus srityje. 2011 m. minėtų darbų buvo atlikta už 909 499 Lt, 
2012 m. šis rodiklis padidėjo iki 1 041 640 Lt, t. y. pasiektas 15 proc. augimas. Efektyvų mokslo pro
jektų įgyvendinimą užtikrino 66 mokslininkai ir 24 administracinės darbo grupės nariai.

2012 m. mokslo projektų rezultatai

Įgyvendinami mokslo projektai (vnt.)

Mokslo projektuose atlikta darbų už (Lt)

Lentelės tęsinys
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Tarptautiniai projektai. Dėstytojų dalyvavimas tarptautinių projektų paraiškų rengime bei 
projektų įgyvendinime prisideda prie tarptautiškumo plėtojimo, ryšių su užsienio mokslo institu
cijomis užmezgimo, intelektinio kapitalo didinimo bei gerosios patirties ir inovatyvių idėjų mainų. 

Universitetas tarptautiškumą ir mokslinę veiklą dažniausiai siekia plėsti pasinaudoda
mas tarptautinėmis programomis. 2012 m. Universitetas pateikė dvidešimt tris tarptautinių 
projektų paraiškas pagal „Mokymasis visą gyvenimą“ programas: Erasmus, Grundtvig, Come-
nius, Leonardo da Vinci, Europos Komisijos programas: ISEC, Daphne III, Fundamental Rights and 
Citizenship, Health Programme, Criminal Justice, HERA bei pagal 7ąją Bendrąją programą (FP7), 
NordPlus Higher Education, COST, Erasmus Mundus, Tempus ir Competitiveness and Innovation 
Framework programas.

Universitetas 2012 m. iš viso įgyvendino dvidešimt du tarptautinius projektus pagal 
aukščiau nurodytas programas, tuo pačiu paskatindamas studentų, dėstytojų ir kito personalo 
mobilumą, daugiašalį aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą, Europos aukštojo mokslo 
kokybės gerinimą ir kultūrų tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, or
ganizuojant aukštos kokybės Europos magistrantūros ir doktorantūros studijas, remiant tarptau
tinį suaugusiųjų švietimo institucijų ir aukštojo mokslo institucijų kitose šalyse bendradarbiavi
mą bei mobilumą, stiprinant bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų 
institucijų, skatinant kokybės gerinimą ir naujovių diegimą suaugusiųjų švietimo srityje. 

Taip pat pateiktas ir laimėtas projektas pagal 7ąją Bendrąją programą (FP7), kuriame 
Universitetas yra partneris. Šio projekto finansavimo sutartis turėtų būti pasirašyta 2013 m. 
pirmąjį ketvirtį. Pagal tarptautinių programų projektų sutartis Universitetas 2012 m. atliko dar
bų už 2,37 mln. Lt, ir, palyginti su 2011 metais, šios srities darbų apimtys išaugo keturis kartus. 
Dalyvaujant Erasmus programos projektuose pagal Švietimo mainų paramos fondo adminis
truojamas institucines Erasmus sutartis 2012 m. buvo atlikta darbų už 2 121 518 litų. 

2012 m. įgyvendinti tarptautiniai projektai

Nr. Programa Projekto pavadinimas Projekto  
vadovas

Projektą 
vykdan-

tys fakul-
tetai

2012 m. 
atlikta 

darbų už 
(Lt)

1.
Grundtvig  

Multilateral 
Project

REALIZE – Transcultural Biography 
Work for Adult Education

Prof. dr. Irena 
Žemaitaitytė SPF 33 783

2.
Grundtvig  
mokymosi  

partnerystės

Institutional Strategies Targeting the 
Uptake of Social Networking in  

Adult Education (ISTUS)

Giedrė Valūnaitė 
Oleškevičienė HMI 31 448

3.
Grundtvig  
mokymosi  

partnerystės

We CAN! – Cyberbullying Action 
Network for Teachers’ and  

Parents’ Education

Doc. dr. Vilma 
Živilė Jonynienė SPF –

4. Erasmus IP Social Work and Voluntary  
Activities (H.E.L.P)

Dr. Raminta 
Jančaitytė SPF 12 776

5. Erasmus IP Quality of Food Intake &  
Social Exclusion

Prof. dr. Vida 
Gudžinskienė SPF 9 275

6. Erasmus IP Social Work and Sustainable  
Development IP SOS

Dr. Alina Pet
rauskienė SPF 14 289

7. Erasmus IP Theories and Comparative Research  
of Social Welfare (TCOREW)

Prof. dr. Vida 
Kanopienė SPF 4 561

8. Erasmus IP Reconfiguring Values and Knowledge 
for Sustainable Communities

Prof. dr. Eglė 
Bilevičiūtė TF 26 766
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9. Erasmus IP
IP CHALID – Challanges to Identity in 

the Context of Globalization: Multidisci-
plinary and Multicultural Perspectives

Doc. dr. Jolanta 
Sondaitė SPF 108 654

10. Erasmus IP IP Good Governance Doc. dr. Jolanta 
Urbanovič PVF

11. Erasmus IP Law and Economy in a „Global  
Village“ of Financial Crisis

Prof. dr. Irman
tas Rotomskis EFVF 32 228

12.
Erasmus  

Multilateral 
Projects

Creation of a Cross Disciplinary  
Doctoral Programme in Contemporary 
Russian and Chinese Economic Law in 

a Global Economy (RUCHIN)

Prof. dr. Justinas 
Žilinskas TF 11 413

13. Erasmus Children Rights Erasmus Academic 
Network (CREAN)

Doc. dr. Vilma 
Živilė Jonynienė SPF 4 143

14. Erasmus – 
ECUE

On the Borders between Residential 
Child Care and Mental Health  
Treatment in Europe (RESME)

Dr. Alina Pet
rauskienė SPF 1 163

15. Erasmus Mun-
dus Action 2

Erasmus Mundus Partnership for  
Belarus, Ukraine, Moldova (EMPAIM)

Audra Dargytė 
Burokienė

EFVF, TF, 
SPF 2 039 423

16. NordPlus Adult New Approaches for Immigrant  
Language Learning

Doc. dr. Irena 
Darginavičienė HMI 33 520

17.
NordPlus 

Higher Edu-
cation IP

Valid-Kankles: The Pedagogics of 
Values Effective Pepe:  

Innovative Value Education

Agata Katko
nienė SPF 11 498

18. COST Action 
IS0801

Cyberbullying: Coping with Negative 
and Enhancing Positive Uses of New 

Technologies, in Relationships  
in Educational Settings

Prof. dr. Rita 
Žukauskienė SPF –

19. COST Action 
IS1106 Offered Supervision in Europe Doc. dr. Alfredas 

Laurinavičius SPF –

20.

European 
 Commission 
Safer Internet 
Programme

EU kids on line III Doc. dr. Alfredas 
Laurinavičius SPF –

21. TEMPUS Enhancing University  
Autonomy in Moldova

Prof. dr. Birutė 
Mikulskienė PVF –

22. Comenius Teachers Competences for  
Plurilingual Integration

Prof. dr. Lora 
Tamošiūnienė HMI 1 001

 Iš viso 2 375 941

2012 m. rengta ir pateikta paraiška pagal 7ąją Bendrąją programą Lietuvos 
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu rengti Universitete konferenciją. Konferenci
jos tikslas – atskleisti socialinių ir humanitarinių mokslų bei mokslo ir tyrimų politikos svarbą 
„Horizontas 2020“ programoje. Konferencija įvyks 2013 m. rugsėjo 23–24 dienomis ir pritrauks 
mokslininkus, universitetų ir tyrimų institutų, verslo įmonių, įstatymų leidėjų, valstybės institu
cijų, pramonės, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos bei visuomenės atstovus. Šios kon
ferencijos paruošiamiesiems darbams ir renginiui pagal nurodytą programą Europos Komisija 
skirs 150 tūkst. eurų. Į prestižinį Universiteto organizuojamą renginį atvyks apie 400 svečių.

Pasiekti rezultatai projektuose. Iš viso 2012 m. įgyvendindamas ES struktūrinių fondų 
ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus bei tarptautinius mobilumo projektus ir programas 
Universitetas atliko darbų už 8 183 035 litus. Palyginti su 2011 m. rezultatais, šis atliktų darbų 
rodiklis 2012 m. išaugo daugiau negu 1,5 karto.

Lentelės tęsinys
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2011–2012 m. atliktų darbų statistika

Įgyvendindamas projektuose nurodytus tikslus ir uždavinius, Universitetas pakėlė ir dar
buotojų bei studentų kvalifikaciją. 2012 m. į projektus buvo įdarbinti universiteto darbuotojai, 
kurie: 1)  gerino studijų kokybę, atnaujindami ir įgyvendindami bakalauro ir magistrantūros 
studijų programas, pradėdami rengti jungtines magistrantūros studijų programas, patobulinę 
savo pedagoginius ir dalykinius įgūdžius, dalyvaudami mokymuose bei stažuotėse, pasisėmę 
patirties užsienio universitetuose ir institucijose. Studijų programose buvo diegiami inovaty
vūs mokymo(si) metodai, programos orientuotos į praktinius įgūdžius, komunikabilumą, at
sakingumą, tolesnį gebėjimų tobulinimą; 2)  plėtojo mokslą, vykdydami tarptautinio aukšto 
lygmens mokslinius tyrimus, pristatydami juos tarptautinėse konferencijose bei institucijose, 
straipsniuose ir mokslo publikacijose užsienio leidiniuose. Universiteto darbuotojai, dalyvau
dami projektuose, prisideda prie universiteto pagrindinių veiklų, t. y. mokslo ir studijų sričių, 
įgyvendinimo. 

2012 m. įdarbintų, apmokytų ir išvykusių Universiteto darbuotojų skaičius (vnt.)
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Realizuojant projektuose nurodytus tikslus, buvo tobulinami dėstytojų profesiniai ir da
lykiniai gebėjimai Švedijos, Portugalijos, Italijos, Pietų Korėjos, Olandijos, Jungtinės Karalystės, 
Prancūzijos, Slovėnijos, Ukrainos, Austrijos, Kroatijos, Portugalijos, Armėnijos, Turkijos, Ukrainos 
ir kitose auštosiose mokyklose, dėl to pradėtos rengti jungtinės magistrantūros studijų progra
mos. Tuo pačiu buvo kviečiami svečiai iš užsienio aukštųjų mokyklų ryšiams sutvirtinti ir užsiti
krinti tolesnį bendradarbiavimą. Kadangi Didžioji Britanija, Švedija ir Prancūzija turi didžiau
sią patirtį Europos Sąjungoje vertinant ir pripažįstant suaugusiųjų neformalųjį mokymąsi ir 
jo metu įgytas kompetencijas aukštojo mokslo institucijose, kartu su partnerinių institucijų 
atstovais buvo vykstama į Londono Metropolitan universitetą (Didžioji Britanija) ir į Linkoping 
universitetą (Švediją), kuriuose buvo įgyta patirtis vertinant ir pripažįstant neakademinėje mo
kymosi aplinkoje įvykusį mokymąsi aukštajame moksle. Aukštųjų mokyklų studentų ir dės
tytojų tarptautinių praktikų ir stažuočių klausimais buvo vykstama į Belgiją, Vengriją, Italiją ir 
Jungtinę Karalystę. Mykolo Romerio universitetas dalyvavo tarptautinėse švietimo ir studijų 
parodose Turkijoje, Kinijoje, Azerbaidžane, kur pristatė save užsienio studentams, aukštosioms 
mokykloms, institucijoms ir suinteresuotiems asmenims. 

Išskirtini šie esminiai įgyvendinamų projektų rezultatai, tiesiogiai darantys įtaką studen
tų gerovei:

1.  Studijų prieinamumo plėtra. 2012 m. Europos struktūrinių fondų finansuojamose stu
dijų vietose studijavo 28 studentai, kuriems buvo kompensuota norminė studijų kai
na, t. y. iš viso – 161 136,00 Lt.

2.  Socialiai teisingų mokymosi ir studijų sąlygų užtikrinimas. Pradėtas įgyvendinti pro
jektas, kuris sudaro palankias studijų sąlygas specialiųjų poreikių turintiems studen
tams. Universitete sukuriamos optimalios darbo vietos neįgaliųjų studentų studijoms, 
pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, perkama speciali programinė ir techninė įran
ga, specializuoti ergonominiai baldai. Įgyvendinamas projektas pagerins sąlygas ne
galią turintiems studentams siekti aukštojo mokslo ir studijuoti Mykolo Romerio uni
versitete. 

3.  Studentų papildomų įgūdžių ir kompetencijų lavinimas. Studentams sudaromos są
lygos mokytis visą gyvenimą – nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų kom
petencijų ir kvalifikacijų, reikalingų profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui. 
Pavyzdžiui, pagal projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros 
stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orienta
vimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I eta
pas)“ (Projekto Nr. VP12.3ŠMM01V01001) rengtuose mokymuose studentai akty
viai stiprino karjeros valdymo gebėjimus bei diskutavo iškylančių karjeros problemų 
šalinimo klausimais. Mokymai, skirti asmeninės karjeros valdymo įgūdžių lavinimui, 
prisidėjo ne tik prie profesinės kompetencijos kėlimo, bet ir paruošė studentus būsi
mam darbui. 2012 m. per projektus buvo ugdyti studentų verslumo, karjeros valdymo 
gebėjimai bei tarptautinių praktikų organizavimo bei pasirengimo jai mokymai.
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2012 m. apmokytų studentų skaičius (vnt.)

4.  Aukštojo mokslo ir verslo sinergija. Vykdomų projektų rėmuose buvo stiprinamos uni
versiteto, mokslinių tyrimų ir verslo sąsajos. Tai lėmė naują turinio formavimo politiką, 
orientuotą į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties žmogui bū
tinų kompetencijų suteikimą. Studentai studijų ir mokymų metu įgytas žinias praktikų 
metu glaudžiai susiejo su įvairių sričių gyvenimo praktika. Siekiant užtikrinti kuo di
desnę rengiamų specialistų atitiktį darbo rinkos poreikiams, universiteto ir verslo bei 
užsienio institucijų bendradarbiavimo išdavoje, studentai turėjo galimybę atlikti tiek 
tarptautines, tiek papildomas praktikas privačiame ir viešajame sektoriuose. 

2012 m. studentų, atlikusių praktiką, skaičius (vnt.)
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PASLAUGŲ PARDAVIMAS

Pagrindinės Universiteto paslaugos, kurias nuo 2012 m. spalio mėnesio pradėjęs veiklą 
Paslaugų pardavimo centras siūlė užsakovams, buvo šios:

► Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai;

► Konferencijų, seminarų organizavimas;

► Reklamos paslaugos Universitete;

► Moksliniai ir rinkos tyrimai;

► Patalpų ir auditorijų nuoma;

► Kitos.

2012 metais pagrindinės pajamos iš paslaugų pardavimo buvo lėšos už kvalifikacijos to
bulinimo kursus. Bendra šių kursų ataskaitiniais metais su užsakovais pasirašytų sutarčių vertė 
940 886,71 Lt. Didžiausios vertine išraiška šios srities paslaugų sutartys 2012 m. buvo pasira
šytos su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos, Finansinių nusikaltimų priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietu
vos Respublikos prokuratūra, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija ir kt. Universitetas ne vienerius metus kvalifikacijos tobulinimo paslaugas 
teikia Ugdymo plėtotės centrui, Lietuvos notarų rūmams.

2011 ir 2012 m. paslaugų pardavimai pagal pasirašytas sutartis  
Litais

Fakultetas 2011 m. 2012 m. Suma universitetui 2012 m.

SPF 545 127,74
242 337,58

2 400,00
63 583,00

281,76

EFVF 7 160,00 13 624,00 3 000,00

PVF 10 140,00
82 548,00

568,00
28 701,53

66,68

TF 24 706,00
36 507,88
13 664,00

4 212,32
2 165,83
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SIF 4 000,00 163 350,00** 16 335,00

HMI 81 686,00
12 858,00
28 029,00

2 350,85
2 777,43

VSF 400 799,93 340 699,61 82 378,05

PPC (veikia nuo 2012 10 01)*  – 212 311,64 24 522,05

Iš viso 1 073 619,72 940 886,71 208 747,96

*Į PPC paslaugų pardavimo sumą įeina kartu su SIF, TF, SPF,PVF ir HMI pritrauktos lėšos ir kitos lėšos, fakultetams 
nedalyvaujant.
** 2012 m. gruodžio mėn. pasirašytos 9 MRU bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis, gavusiomis finansavimą 
projektams pagal priemonę „Inočekiai LT“ ( vertė – 163 35,00 Lt). Bendra laimėta suma – 277 322,00 Lt. Sutartys 
su 7 įmonėmis likusiai sumai pasirašytos 2013 m. sausio 21 d.

Dauguma atvejų aukščiau paminėtų paslaugų teikiamos Universitetui laimėjus viešųjų 
pirkimų konkursus. Universiteto struktūriniai padaliniai kartu su Paslaugų pardavimo centru, 
neskaitant asmeninių iniciatyvų (konferencijų, kongresų organizavimas), per 2012 metus kon
kursams pateikė apie 47 pasiūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo, iš jų 19 laimėta. 

Pateikta pasiūlymų dėl paslaugų pardavimo per 2012 metus

Fakultetas
Viešųjų 
pirkimų 

konkursai
Laimėta konkursų Komerciniai pasiūlymai

SPF 6 3 (1 laukia atsakymo)  

EFVF 4 1  

PVF 4 3  

TF 8 2  

HMI 4 2  

VSF 8 5  

PPC (veikia nuo 2012 10 01) 13
3 + 1 

(2012 m. pateiktas,  
2013 m. laimėtas)

28 
(3 pasirašytos sutartys,  

25 laukia atsakymo)
Iš viso 47 19 28

2012 metais Universitetas taip pat sėkmingai dalyvavo 16oje konkursų dėl galimybės 
suteikti mokslinių tyrimų paslaugas. Gruodžio mėnesį pasirašytos sutartys su 9 įmonėmis, ga
vusiomis finansavimą projektams pagal priemonę „Inočekiai LT“ moksliniams taikomiesiems 
tyrimams atlikti, o likusios 7 tokio pobūdžio sutartys pasirašytos 2013 m. sausio mėnesį.

2012 metų pabaigoje pradėti darbai, steigiant Universiteto elektroninę parduotuvę, 
kurie buvo užbaigti 2013 metų pradžioje. Elektroninėje Universiteto parduotuvėje studentai, 
darbuotojai ir Universiteto alumnai internetu gali įsigyti suvenyrų su Universiteto simbolika, 
aktualių leidinių ir kitų prekių. 

Lentelės tęsinys
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Karjera, rinkodara ir komunikacija

Mūsų Universiteto mokslininkių prof. dr. E. Martinaitytės ir doktr. R. Kregždaitės atliktas 
tyrimas ne tik patvirtino žinomą tendenciją dėl BVP ir paslaugų sektoriaus pokyčių dinamikos, 
bet ir išsivysčiusių pasaulio ir ES šalių statistinių duomenų pagalba nustatytas koreliacinis ryšys 
tarp BVP augimo ir paslaugų sektoriaus plėtros. Pagrindžiant tokį ryšį buvo įvertinta:

1)  infliacija;

2)  eksportas;

3)  tiesioginės užsienio investicijos;

4)  paskolos ir kiti rodikliai.

„Eurostat“ duomenų pagrindu gauta matematinė aukščiau nurodytų rodiklių priklauso
mybė leidžia modeliuoti paslaugų sektoriaus plėtros parametrus, tarp jų ir dirbančiųjų poreikį 
minėtame paslaugų sektoriuje. Tarptautinių organizacijų, besiremiančių statistiniais duome
nimis, prognozės ir Universiteto mokslininkų tyrimo rezultatai akivaizdžiai rodo, jog vystantis 
šalies ūkiui paslaugų sektorius pasauliniu mastu, taip pat ir Lietuvoje, augs gamybinių ūkio 
šakų lyginamojo svorio mažėjimo sąskaita. Atliktame tyrime mokslininkės patvirtino ir keletą 
svarbių tendencijų:

1)   paslaugų sektoriuje dirbančių asmenų poreikio ir pirmiausia specialistų, turinčių 
aukštąjį išsilavinimą, augimo. Šioje srityje galioja dėsningumas, kad BVP prieaugis 
vienu milijardu litų sukuria 0,18 procentų papildomą dirbančiųjų poreikį, iš jų didžiąją 
dalį sudaro paslaugų sferos dirbantieji;

2)   specialistų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įsidarbinamumo ir / ar darbo 
vietų susikūrimo rodiklių pranašumą, palyginti su asmenimis, turinčiais žemesnio ly
gio išsilavinimą ir gebėjimus. 

Specialistų, įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, poreikį ilgalaikėje perspektyvo
je patvirtina keleto tarptautinių institucijų tyrimų rezultatai. Aukštojo universitetinio Europos 
profesinio ugdymo centras1 nustatė, jog:

1)   darbuotojų, įgijusių universitetinį išsilavinimą, darbo vietų skaičius iki 2020 metų 
augs ir sieks apie 42 procentus visų darbo vietų, arba tokių darbuotojų poreikis padi
dės 16 milijonų asmenų;

1  http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx.
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2)   darbuotojų, turinčių vidutinę kvalifikaciją, poreikis iki 2020 metų padidės tik 3,5 milijonais 
asmenų, o žemos kvalifikacijos darbuotojų poreikis sumažės net 12 milijonų asmenų. 

Europos šalių piliečių kompetencijų vertinimas2 akivaizdžiai parodo, kad iš 42 šalių Lie
tuva užima tik 23 vietą ir todėl nėra pakankamai pasirengusi konkuruoti Europos darbo rinko
je, t. y. atlikti aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančius darbus ir suteikti analogiškos kokybės 
paslaugas. Vadinasi, universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų poreikis yra ypač aktualus ir 
Lietuvoje. Jei nagrinėtume tik siaurą valstybės tarnautojų darbo rinkos segmentą, tai pagal 
Valstybės tarnybos departamento statistinius duomenis3 akivaizdu, kad šioje srityje 2012 me
tais valstybės ir savivaldos institucijose buvo registruotos 5 589 neužimtos darbo vietos. Šis 
faktas tik patvirtina, jog ir ši sritis, į kurią tam tikrą savo veiklos dalį orientuoja Universitetas, yra 
perspektyvi. Šiuo aspektu Europoje Lietuva pagal žemiau nurodytus statistinius duomenis taip 
pat yra viena iš mažiausiai „biurokratizuotų“ valstybių. 

Jei glaustai pažvelgtume į Lietuvoje suformuotą mitą apie teisininkų perteklių, „Eurostat“ 
duomenimis, 2011 m. 27 ES valstybėse 1 000 gyventojų interesus teisminėse institucijose atstova
vo beveik 2 profesionalūs teisininkai, o Lietuvoje – 1 profesionalus teisininkas. Kalbant apie vieną 
populiariausių advokato teisinę profesiją, Lietuva yra viena iš valstybių, kuriai tenka mažiausias 
skaičius advokatų 1 000 gyventojų. Mažesnį advokatų skaičių turi tik Airija, Slovėnija ir Suomija.

Advokatų skaičius 1 000 ES gyventojų

  Iš viso4 Gyventojų skaičius5 Skaičius 1 000 gyventojų

ES27 vidurkis   1,63
Airija 2 253 4 480 200 0,50
Austrija 5 715 8 404 300 0,68
Belgija 16 904 10 918 400 1,55
Bulgarija 11 829 7 504 900 1,58
Čekija 9 730 10 532 800 0,92
Danija 5 828 5 560 600 1,05
Estija 792 1 340 200 0,59
Graikija 21 776 11 329 600 1,92
Islandija 968 318 500 3,04
Ispanija 180 869 46 152 900 3,92
Italija 233 852 60 626 400 3,86
JK 175 463 62 435 700 2,81
Kipras 2 424 804 400 3,01
Latvija 1 350 2 229 600 0,61
Lenkija 40 555 38 200 000 1,06
Lichtenšteinas 189 36 200 5,22
Lietuva 1 796 3 244 600 0,55
Liuksemburgas 1 923 511 800 3,76
Malta 767 417 600 1,84
Norvegija 7 580 4 920 300 1,54
Olandija 16 942 16 655 000 1,02
Portugalija 27 870 10 637 000 2,62

2    Who cares? Who dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe, www.insead.
edu/discover_insead/docs/whocareswhodares.pdf 

3   http://www.vtd.lt/index.php?1565265234 
4    http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2012_table_of_lawyer1_1356088494.pdf
5    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KSSF11038/EN/KSSF11038EN.PDF

http://www.vtd.lt/index.php?-1565265234
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Prancūzija 53 744 65 075 300 0,83
Rumunija 24 115 21 413 800 1,13
Slovakija 5 296 5 435 300 0,97
Slovėnija 824 2 050 200 0,40
Suomija 1 927 5 375 300 0,36
Švedija 5 146 9 415 600 0,55
Šveicarija 9 210 7 866 500 1,17
Vengrija 12 381 9 986 000 1,24
Vokietija 158 426 81 751 600 1,94

 
Valstybės tarnautojų skaičius 10 tūkst. gyv. Europos valstybėse

Šaltinis: Administration and the civil service in the EU27 Member states.  
Ministerie du Budget, Des Comptes Publics et la Fonction Publique, 2008. 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, ES policijos pareigūnų vidutiniškai yra 
33,3 darbuotojo 10 000 Europos gyventojų, o Lietuvoje šis rodiklis, nepaisant fakto, kad nusi
kalstamumo lygis gerokai didesnis, yra 3,3 darbuotojo žemesnis. Analogiška situacija darbo 
rinkoje ir dėl ekonomisto, finansininko, psichologo ir kitų specialybių, neretai žiniasklaidoje 
minimų kaip perteklinių, kuriose tariamai specialistų yra per daug. Tiesa, atskiros Universitete 
rengiamos specialybės tiek Lietuvoje, tiek ir kitų šalių žiniasklaidoje pripažįstamos kaip labai 
paklausios ir laukiamos privataus bei viešojo sektoriaus darbdavių. Tarp tokių specialistų pir
miausia įvardytinos informatiko ir kitos specialybės.

Lentelės tęsinys
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Apie savo sėkmingą profesinę karjerą, baigus Universitetą, Linkedin tinkle pradėjo infor
muoti Universiteto alumnai. Tik per keletą mėnesių į šį tinklą užsiregistravę keletas tūkstančių 
Universiteto alumnų konstatavo apie savo karjeros žingsnius baigus Universitetą. Apie labai 
gerą situaciją Lietuvos darbo rinkoje mūsų Universiteto absolventams liudija ir Lietuvos darbo 
biržos duomenys. Minėti duomenys leidžia konstatuoti išlikusį tokį pat gerą MRU absolventų 
įsidarbinamumą, kaip ir 2011 metais. 2013 m. sausio 1 dieną Lietuvos darbo biržoje buvo regis
truoti tik 208 MRU absolventai, tai sudaro vos 3,03 proc. nuo visų aukštųjų mokyklų absolventų, 
registruotų Lietuvos darbo biržoje, ir tik 0,1 proc. nuo visų bedarbių, registruotų Lietuvos darbo 
biržoje. Labai svarbus ir tas faktas, kad net ir užsiregistravusieji Darbo biržoje bedarbiais Univer
siteto absolventai būna tik labai trumpą laiką. Darbo biržos duomenimis, per pastarąjį pusmetį 
įsidarbino ar patys susikūrė sau darbo vietas 177 užsiregistravę bedarbiais MRU absolventai.

 

MRU  
absolventai, 
registruoti 

LDB

LDB registruo-
ti šalies aukš-
tųjų mokyklų 
absolventai

MRU absolventų 
procentas nuo kitų 
aukštųjų mokyklų  

absolventų,  
registruotų LDB

LDB  
registruoti 
bedarbiai

MRU absolventų  
procentas nuo 

LDB registruotų 
bedarbių

2013 01 01 208 6 871  3,03 210 153 0,1

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos 2013 m. sausio 9 d. raštas Nr. Sd52.

Savo kukliu įnašu prisidėdamas prie Europos Sąjungos 2011 metų rugsėjo 20 dienos 
Komunikato siekio ugdyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusius asmenis, kad 2020 me
tais tokį išsilavinimą turinčių asmenų lygis pasiektų 40 procentų ribą, Universitetas šį tikslą 
įgyvendina labai efektyviai. Tokio teiginio pagrindimui galime pateikti duomenis, kad vieno 
Universiteto studento studijų kaina 2012 metais buvo 3 584 litai. Šis rodiklis, palyginti su kitais 
socialinių mokslų universitetais, yra geresnis du ir daugiau kartų.

 2012aisiais Mykolo Romerio universitetas pasiekė visus Rinkodaros strategijoje iškeltus 
tikslus, o nuoseklus rinkodaros priemonių įgyvendinimas padidino rinkos dalį Lietuvoje nuo 
16,12 proc. 2011 metais iki 16,78 proc. 2012 metais (skaičiuojant studijuojančiuosius univer
sitetuose). Atitinkamai konstatuotinas rinkos dalies padidėjimas studijuoti užsiregistravusiųjų 
pirmuoju pageidavimu – nuo 5,8 proc. (2011 m.) iki 6,1 proc. (2012 m.) 

MRU dalis rinkoje

2012 metais buvo galutinai suformuoti naujų studijų programų poreikio ir atrankos 
principai ir palaipsniui pradėtos įgyvendinti nuostatos dėl vykdomų studijų programų efek
tyvumo. Taip pat buvo nustatyti aiškūs rinkodaros kriterijai studijų programų jungimui, jų sus
pendavimui ar atsisakymui toliau dėstyti tokias programas.
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 2012 metais buvo siekiama dar geriau pažinti pagrindines aukštojo mokslo rinkos tiksli
nes grupes: moksleivius, kolegijų studentus, kitų aukštųjų mokyklų studentus bei visus besido
minčius studijomis Universitete. Šiuo tikslu buvo atlikti tyrimai ir apklausos studijų parodose, 
priėmimo į Mykolo Romerio universitetą metu bei socialiniuose tinkluose.

 2012 metais buvo galutinai įtvirtintas naujas universiteto korporatyvinis įvaizdis. Prie 
šio įvaizdžio formavimo labiausiai prisidėjo Universiteto komunikacijos kampanija, skirta infor
muoti Lietuvos visuomenę apie labai gerą Universiteto absolventų įsidarbinamumą. 

 2012 metais buvo įtvirtintas universiteto lyderiavimas tarp Lietuvos universitetų socia
liniuose tinkluose. MRU Facebook puslapis 2012 metais tapo ne tik skaitlingiausias, bet ir ak
tyviausias. Prieš prasidedant 2012 metų pavasario komunikacijos kampanijai, MRU Facebook 
paskelbtą žinutę pamatydavo vidutiniškai 30 000 vartotojų per savaitę. Kampanijos piko metu 
šis skaičius išaugo daugiau nei 6 kartus ir siekė beveik 200 000 vartotojų per savaitę.

 Didžiausių Lietuvos universitetų „Facebook“ reitingas

Nr. Universitetas FB gerbėjų skaičius (2012)

1. Mykolo Romerio universitetas 38 143

2. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 33 646

3. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 10 094

4. Vytauto Didžiojo universitetas 8 866

5. Kauno technologijos universitetas 8 820

6. Klaipėdos universitetas 6 766

7. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 4 639

8. Vilniaus universitetas 3 150

 

Universiteto interneto svetainė www.mruni.eu išliko lankomiausia Lietuvos universitetų 
interneto svetaine. Jos lankomumas 2012 m., palyginti su 2011 m., kilo nuo 3 969 931 iki 4 361 766 
(pagal unikalių lankytojų skaičių taip pat užfiksuotas 6,59 % padidėjimas). Tinklalapio anglų kal
ba (www.mruni.eu/en/) lankomumas 2012 m., palyginti su 2011 m., padidėjo tris kartus – nuo 
51 182 iki 155 249 (pagal unikalių lankytojų skaičių užfiksuotas net 187,94 % padidėjimas). 

Papildyta 2010 m. duomenimis

http://www.mruni.eu
http://www.mruni.eu/en/
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Papildyta 2010 m. duomenimis

Palyginanti su kitais Lietuvos universitetais, MRU yra akivaizdus lyderis pagal apsilanky
mus interneto puslapiuose.

Labiausiai internete lankomi Lietuvos universitetai (tūkst. apsilankymų)

2012 metais buvo įdiegta MRU programėlė iOS ir Android platformose išmaniesiems te
lefonams ir planšetiniams kompiuteriams, kuri Lietuvos interneto apdovanojimuose „LOGIN 
2012“ internautų, balsavusių internetu, buvo pripažinta Lietuvos metų programėle.

Siekiant geriau informuoti abiturientus ir jų tėvus apie Universiteto studijų programas 
bei pasiekimus mokslo ir kitose srityse, Universitetas dalyvavo aukštųjų mokyklų parodose 
Kaune ir Vilniuje. Taip pat buvo surengti reprezentaciniai renginiai bendrojo ugdymo įstaigose 
kolegijose bei buvo organizuoti atstovų iš bendrojo ugdymo įstaigų ir kolegijų atstovų priėmi
mai Universitete. 

Kasmet vykstanti Karjeros savaitė jau spėjo tapti tradiciniu Universiteto renginiu, kuria
me darbdaviai ieško potencialių darbuotojų, o studentai tikisi rasti darbovietę, kurioje būtų 
gera dirbti. 2012 metais karjeros paieškos vyko balandžio 16–19 dienomis. „Verslo klasė“, 
„Ernst&Young Baltic“, „Transcom Worldwide Vilnius“, „Pixelmator Team“, „Raidla Lejins&Norcous“, 
„Sorainen“, „Borenius“ , „Swedbank“, DNB bankas – tai tik nedaugelis iš karjeros dienų dalyvių, 
kurie atskleidė karjeros galimybes jų įmonėse. Karjeros savaitė baigėsi įspūdingu Gyčio Paš
kevičiaus koncertu, skirtu Universiteto studentams, absolventams, socialinių partnerių atsto
vams ir svečiams.
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2012 metais Universitetas ir toliau sėkmingai bendradarbiavo su Lietuvos bendrojo ugdy
mo mokyklomis: įvyko daugiau nei 120 susitikimų su moksleiviais, Universitete apsilankė dau
giau kaip tūkstantis moksleivių, pasirašyta 10 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiomis Lietuvos 
mokyklomis ir gimnazijomis. MRU atstovai moksleiviams pristatė ne tik Universitetą, bet ir jo or
ganizuojamas studijų programas bei supažindino su karjeros galimybėmis baigus studijas. Taip 
pat aptarė stojimo į aukštąsias Lietuvos mokyklas priėmimo tvarką, sąlygas ir naujoves. 

Kovo mėnesį buvo patvirtinta nauja studentų užsieniečių priėmimo į Universitetą tvar
ka, į kurią įtrauktos Rinkodaros skyriaus pasiūlytos naujovės: užsieniečių priėmimas du kartus 
per metus (rudens ir pavasario semestrams), anglų kalbos minimalių reikalavimų nustatymas, 
nuotolinis anglų kalbos testavimas per Moodle sistemą, papildomi anglų kalbos kursai jų pa
geidaujantiems, pagal mainų programas studijavusių studentų, siekiančių tęsti studijas MRU, 
skatinimas tokias studijas pasirinkti.

Rinkodaros skyriui įsitraukus į Lietuvos aukštojo mokslo viešinimo užsienyje veiklas, 
kuruojamas ŠMPF, dalyvauta 4 tarptautinėse aukštojo mokslo mugėse (Gruzija, Turkija, Kinija, 
Azerbaidžanas), trijose iš jų pagal projektą „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“, 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų aukštojo mokslo pristatymo tarptautinėje erdvėje Rytų 
Lietuvos regiono grupinėje iniciatyvoje, projekto paraišką bei mokymuose darbuotojams ir 
studentams užsieniečiams. 

Rinkodaros skyriaus inicijuota ir kovo mėnesį pradėta vykdyti Universiteto tarptautinių 
ambasadorių programa. Universiteto studentai įsitraukė ir į „Study in Lithuania“ ambasadorių 
veiklą. Skyrius plėtoja bendradarbiavimą su tarptautiniais studentų pritraukimo agentais: pa
sirašomos naujos sutartys, į agentų veiklą įtraukti ir esami Universiteto studentai iš užsienio, 
rugsėjo mėnesį sukurtas mėnesinis naujienlaiškis anglų kalba agentams, studentams ambasa
doriams bei visiems, besidomintiems studijų Lietuvoje galimybėmis, kuriamos personifikuo
tos skrajutės, adaptuotos kiekvienai šaliai ir agentui ar ambasadoriui, internete sukurtas viešai 
prieinamas oficialių Universiteto agentų sąrašas.

Išplėsta informacijos sklaida internete ir komunikacija socialiniuose tinkluose: 

►  Angliškos MRU svetainės unikalių apsilankymų skaičius per metus pakilo 187 proc., 
atskirų skilčių Degree Programmes ir Admission Procedure – atitinkamai 401 proc. ir 
508 proc.;

►  Balandžio mėnesį sukurtas blogas I‘m@MRU, kuriame publikuojami originalūs 
straipsniai apie studijas ir gyvenimą Lietuvoje, priėmimo tvarką, studijų procesą ir kt.;

►  Rugsėjo mėnesį sukurtas Universiteto profilis Pinterest tinkle;

►  Universiteto profilis ir informacija apie studijų programas paskelbta naujoje interne
to svetainėje www.studyinlithuania.lt.

Pagrindinės 2012 m. komunikacijos formavimo ir įgyvendinimo gairės: 

•  Universiteto žinomumo ir patrauklumo didinimas; 

•  strateginių veiklų pristatymas; 

•  tarptautiškumo sklaida; 

•  mokslinės ekspertinės informacijos teikimas ir MRU atstovųekspertų įtvirtinimas 
žiniasklaidoje; 

•  įsidarbinamumo ir studijų kokybės pozicionavimas, studentų veiklos įvairovė; 
infra struktūros pranašumai; 

•  dėmesys socialiniams partneriams. 

http://www.studyinlithuania.lt/en/contacts
http://us5.campaign-archive1.com/?u=56fa3224240b9a5b3ff37c42d&id=4f44c45c4e&e=ef02324184
http://www.atmru.blogspot.com/
http://pinterest.com/mruni/
http://www.studyinlithuania.lt
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Daugiausiai interviu, ekspertinių komentarų viešumoje (TV, radijo žiniose ir kitose lai
dose, naujienų tinklalapiuose) teikę Universiteto atstovai: Teisės fakulteto prof. dr. Vytautas 
Sinkevičius, prof. dr. Juozas Žilys, Politikos ir vadybos fakulteto doc. dr. Vytautas Dumbliaus
kas. Viešuosiuose renginiuose daugiausiai dalyvavo Socialinės politikos fakulteto Edukologijos 
instituto prof. dr. Rita Bieliauskienė bei ekonomiką ir verslumą reprezentavęs Ekonomikos ir 
finansų valdymo fakulteto doc. dr. Rimvydas Jasinavičius. 

Tarp institutų ir katedrų dažniausiai viešumoje buvo girdimi Psichologijos instituto 
mokslininkai (ypač pristatydami „Vaikų internete“ tyrimo rezultatus), taip pat Konstitucinės 
ir administracinės teisės ekspertai (ypač minint LR Konstitucijos 20metį), taip pat Politikos 
mokslų instituto atstovai (doc. dr. V. Dumbliauskas, prof. dr. G. Aleknonis, doc. dr. S. Spurga).

Universitete vyko daug renginių, kuriuose dalyvavo socialiniai partneriai, buvo kviečiami 
moksleiviai. Išskirtinai sėkmingai vyko edukacinis renginys „Išbandyk profesiją“, taip pat „Tapk 
vienai dienai MRU studentu“. Lietuvos pedagogai aktyviai naudojasi Universiteto bibliotekos 
pasiūlymu neatlygintinai naudotis informaciniais ištekliais „MRU biblioteka – mokyklai“. 
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IŠTEKLIAI IR GALIMYBĖS

Biblioteka
MRU biblioteka savo veiklą sieja su Universiteto strateginės veiklos uždaviniais ir priemonė-

mis, naujais reikalavimais studijų procesui ir nuosekliu akademinių poreikių tenkinimu. Ji 

aktyviai ir profesionaliai dalyvauja studijų ir mokslo procese, bendradarbiauja su Universi-

teto bendruomene – komplektuoja į jos poreikius orientuotą spaudinių fondą, elektroninius 

šaltinius, plėtoja edukacines paslaugas, kuria lanksčias ir šiuolaikiškas tradicines ir elektroni-

nes mokymosi aplinkas, formuoja informacijos paieškos, vertinimo ir naudojimo gebėjimus.

2012 metais bibliotekos veikla ne tik išaugo, bet ir pakito – jos misija siejama su naujo
vėmis, jų teikimu, skatinimu ir mokymu jomis naudotis. Biblioteka suvokiama kaip daugialypių 
ir integruotų paslaugų teikėja, informacijos, mokymo ir mokymosi centras, kur vienoje vietoje 
vartotojas gali naudotis spausdintais ir elektroniniais leidiniais, jam suteikiama techninė pagal
ba, konsultacijos ir mokymai.

Universitete bibliotekos paslaugos teikiamos Centriniuose ir Pirmuosiuose rūmuose bei 
Viešojo saugumo fakultete.

2012 m. bibliotekos kiekybiniai rodikliai

MRU  
biblioteka

VSF  
biblioteka Iš viso

Bibliotekos fondas (egz.) 193 312 47 376 240 688
Gauta leidinių per metus (egz.) 6 694 1 139 7 833
Prenumeruojama periodinių leidinių (pavad.) 179 33* 212*
Prenumeruojama duomenų bazių 57
El. knygų skaičius DB (pavad.) 241 816
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.) 29 761
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Atlikta paieškų DB per metus 1 739 144
Atsisiųsta visateksčių dokumentų iš DB per metus 324 569

Elektroninio katalogo įrašų skaičius per metus 2 462 309 2 771
Elektroninio katalogo įrašų skaičius iš viso 56 582

Publikacijų duomenų bazės įrašų skaičius per metus 2 543 2 543
Publikacijų duomenų bazės (PDB) įrašų skaičius iš viso 13 346

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

407 407

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

3 116

Atlikta paieškų bibliotekos elektroniniame kataloge,  
PDB, ETD IS per metus

1 609 857

Individualios užklausos per metus
Informacijos paieškos strategijų 291 291

Bibliografinių sąrašų 59 59
MRU padalinių užklausų 70 70

Teminių užklausų informaciniame stale 350 350
Registruoti skaitytojai 19 687 1 393 21 080
Apsilankymų skaičius per metus 553 589 34 147 587 736
Leidinių išdavimas per metus

 į namus 233 896 34 216 268 112
 vietoje 600 555 8 471 609 026

Skaityklos 14 1 15
Vietų skaičius skaityklose 521 34 555
Kompiuterinių darbo vietų skaičius 140 5 145
Darbuotojų skaičius 38 5 43

*Kai kurie pavadinimai dubliuojasi.

2012 m. bibliotekoje per dieną lankėsi vidutiniškai 1 765 lankytojai, jiems buvo išduoti 
2 532 leidiniai, bibliotekos tinklalapyje, e. kataloge ir kituose e. ištekliuose per metus atlikta  
4 389 040 paieškų (pagal Google Analytics ir LABT duomenis). 

Biblioteka dalyvauja reikšminguose nacionaliniuose projektuose: Lietuvos mokslinių 
bibliotekų asociacijos vykdomame projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai“;  eLaBa (Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka) projekte   eLABa yra 
įteisinta Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema ir veikia kaip 
nacionalinė jungtinė atviros prieigos (AP) talpykla;  Lietuvos mokslo tarybos vykdomame ir 
Europos socialinio fondo agentūros lėšomis finansuojamame 20112014 metų projekte Litua-
nistika, kuriuo siekiama sukurti tarptautinę mokslinę duomenų bazę; koordinuoja Valstybinio 
studijų fondo projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studen-
tams“ įgyvendinimo veiklas Universitete.

Besivystančios leidybos technologijos, informacijos pasiūla ir prieigos galimybės, kin
tantys akademinės bendruomenės poreikiai lemia bibliotekos fondų formavimą. Visa tai keičia 
ir naudojimosi biblioteka įpročius. Elektroninių išteklių bibliotekoje augimas (drauge auga ir 
jiems įsigyti būtinos išlaidos) skatina elektroninių paslaugų plėtrą, lemia išduodamų leidinių 
skaičiaus bei virtualių apsilankymų ir elektroninių išteklių panaudos pokyčius. 

Lentelės tęsinys
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Bibliotekos informacijos išteklių formavimas
Bibliotekos informacijos išteklių formavimo pokyčiai 2011–2012 metais

2011 m. 2012 m.

MRU  
biblioteka

VSF  
biblioteka iš viso MRU  

biblioteka
VSF  

biblioteka iš viso

Bibliotekos fondas (egz.) 191 141 46 672 237 813 193 312 47 376 240 688
Gauta leidinių per metus 
(egz.) 10 686 1 690 12 376 6 694 1 139 7 833

Nurašyta leidinių per metus 
(egz.) 1 469 85 1 554 4 523 435 4 958

Prenumeruojama periodinių 
leidinių (pavad.) 274 36** 293 179 33* 212

Prenumeruojama duomenų 
bazių 52 57

El. knygų skaičius DB (pavad.) 95 589 241 816
Periodinių leidinių skaičius DB 
(pavad.) 28 830 29 761

*Kai kurie periodinių leidinių pavadinimai dubliuojasi.

Atkreipiame dėmesį, kad 2012 m. pirmą kartą elektroninių knygų skaičius prenumeruo
jamose duomenų bazėse viršijo bibliotekoje esančių tradicinių knygų skaičių.

2011–2012 metais bibliotekos informacijos išteklių  
formavimui skirtų lėšų analizė, tūkst. Lt

2011 m. 2012 m.

MRU  
biblioteka 

VSF  
biblioteka iš viso MRU  

biblioteka 
VSF  

biblioteka iš viso 

Lėšos
Biudžeto lėšos 636,6 90,7 727,3 924,3 77,3 1 001,6
Kitos lėšos 33,5 1,8 35,3 47,5 5,5 53
Dovanos iš įvairių organizacijų 
ir asmenų 78,3 6,5 84,8 57,1 3,2 60,3

Iš viso 748,4 99,0 847,4 1 028,9 86 1 114,9

Lėšos atskiroms dokumentų 
rūšims
Knygoms, tęstiniams leidi
niams, CD, DVD 463,6 91,0 554,6 336,6 66,6 403,2

Iš jų MRU leidiniams 69,1 14,3 83,4 72,9 15,4 88,3
Žurnalų ir laikraščių prenume
ratai 95,4 8,0 103,4 197,1 19,4 216,5

Duomenų bazių prenumeratai 189,0 – 189,0 493,8 – 493,8
Tarptautinio tarpbibliotekinio 
abonemento (TTBA) paslau
goms

0,4 – 0,4 1,4 – 1,4

Iš viso 748,4 99,0 847,4 1 028,9 86 1 114,9
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2012 m. bibliotekos fondas pasipildė 1 873 dovanotais leidiniais (MRUB – 1 713 egz., 
VSFB – 160 egz.). 2011 metais dovanotų leidinių skaičius buvo gerokai didesnis – 4 678 egz. 
leidinių, nes buvo baigta tvarkyti labai didelė Viktoro Petkaus dovanota kolekcija. 

Reikšmingesnės dovanos

Donatorius Suma (Lt) Gauta  
pavadinimų

Gauta  
egzempliorių

Advokatų profesinė bendrija „Motieka ir Audzevičius“ 11 063,34 20 27
Ugdymo plėtotės centras 755,00 12 51

Vroclavo universitetas 1 257,00 19 24

Prof. Alexander J. Belohlavek (Čekijos Respublika) 1 630,00 13 16

Bibliotekos pildomos duomenų bazės

2011 m. 2012 m. Iš viso 
įrašų  

kataloge
MRU  

biblioteka 
VSF  

biblioteka iš viso MRU bi-
blioteka

VSF bi-
blioteka iš viso 

Bibliotekos elektroninis 
katalogas
Parengta bibliografinių įrašų 
el. kataloge 4 622 270 4 892 2 462 309 2 771 56 582

Iš jų retrospektyvinių  
(senų metų) 120 21 141 596 34 630

Redaguota įrašų el. kataloge 4 200 4 200 11 292 11 292
El. katalogo įrašai papildyti 
nuorodomis į visatekstes lie
tuviškas el. knygas duomenų 
bazėse

176 176 471 471 299*

Nuskenuota ir paskelbta 
el. kataloge knygų viršelių ir 
turinių

Pavadinimų 952 952 2 225 567 2 792 3 744
Nuskenuota puslapių 4 059 4 059 10 515 2 602 13 117 17 176

MRU mokslo publikacijų 
bazė (PDB)
Parengta bibliografinių įrašų 
PDB 3 026 3 026 2 543 2 543 13 346

Iš jų 2012 m. publikacijos 1 588 1588
Redaguota bibliografinių 
įrašų PDB 5 534 5 534 6 965 6 965

Elektroninių tezių ir diser-
tacijų informacinė sistema 
(ETD IS)
Paskelbta ETD IS darbų 366 366 407 407 3 116

Iš jų
Magistro baigiamieji darbai 225 225 379 379

Daktaro disertacijos 9 9 15 16
Daktaro disertacijų santraukos 21 21 12 12

* Visateksčių lietuviškų el. knygų yra 299 pavad., bet keitėsi serverių (MRU ir VGTU e. knygų) adresai ir teko 
nuorodas perdaryti kelis kartus.
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2012 m. mažiau parengta įrašų el. kataloge, tačiau daugiau įrašų redaguota – 11 292 
įrašai (2011 m. redaguota 4 200), daugiau nuskenuota ir paskelbta knygų turinių. 

2012 m. buvo pakeista mokslo publikacijų registravimo tvarka ir įvestos šios PDB nau
jovės:

●  Įdiegta nauja publikacijos registravimo forma tinklalapyje ir nuo 2012 m. rugsėjo 
mėn. publikacijos registruojamos tik elektroninėje formoje. 

●  Atnaujintas ir patvirtintas Mykolo Romerio universiteto darbuotojų publikacijų regis
travimo ir apskaitos tvarkos aprašas (Rektoriaus 20121218 įsakymas Nr. 1I115 ).

●  ALEPH bibliotekinės sistemos MARC formate įdiegtas MRU Mokslo programų uždavi
nių klasifikatorius. Kiekvienas autorius publikacijas priskiria Mokslo programos užda
viniui (100/700 laukas $9 polaukis). 

●  MARC formate publikacijos įrašuose pradėtos žymėti pagal projektą parengtos publi
kacijos (536 laukas $a polaukis). 

●  Taip pat pradėtos žymėti disertacijos pagrindu parengtos publikacijos ir MARC for
mate įkeltas naujas kodas (919 $a 0 d kodas).

●  PDB posistemėje MRU bibliografinio sąrašo formoje recenzuojamų publikacijų įrašai 
išskirti pagal leidimo vietos požymį – į Lietuvos ir užsienio publikacijas.

●  Pagal naujus MRU kvalifikacinius reikalavimus pradėta atrinkti publikacijas, turinčias 
tarptautines redakcines kolegijas (nuo pat registravimo pradžios). 

●  Pateikti siūlymai LABT Konsorciumui dėl Publikacijų rūšių klasifikatoriaus keitimo.

●  Rengiama PDB statistika: MRU mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narių publikacijų 
mokslo krypčių, fakultetų publikacijų mokslo krypčių statistiniai duomenys.

●  PDB atnaujinami duomenys pagal Thomson Reuters Web of Science informaciją.

●  Skenuojamos mokslo publikacijų santraukos ir jomis papildomi įrašai PDB.

Prenumeruojamos duomenų bazės
2012 m. biblioteka prenumeravo 57 duomenų bazes, iš jų:

●  9 DB užsakytos per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją (toliau – LMBA);

●  26 DB – per Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio 
fondo agentūros ir LMBA vykdomą projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duome
nų bazių atvėrimas Lietuvai“;

●  8 DB – per Tarptautinį teisinės informacijos centrų ir teisės informacijos specialistų 
konsorciumą (Consortium of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists);

●  14 DB užsakytos tiesai iš leidėjų.

Nuo 2012 m. biblioteka prenumeruoja naujas duomenų bazes: eBook Academic Col-
lection (per EBSCOhost), HEDBIB, HEPSEU, Oxford Scholarship Online bei Sage Research Methods. 
Buvo atsisakyta šių mažai naudojamų duomenų bazių prenumeratos: Datamonitor 360, Inter-
national Law Reports (Justis). 

Didelis dėmesys skiriamas elektroninių knygų duomenų bazių prenumeratai. 2009 m. 
pirmą kartą buvo užprenumeruota elektroninių knygų duomenų bazė „Ebrary“, 2010 m. – 
„VGTU leidyklos el. knygos“. Šiuo metu Universiteto bendruomenės nariai gali skaityti elektro
nines knygas šiose bazėse: 

http://skaityk.mruni.eu/?url=http://hedbib.iau-aiu.net/
http://skaityk.mruni.eu/?url=http://www.hepseu.com/index
http://skaityk.mruni.eu/?url=http://www.oxfordscholarship.com/
http://skaityk.mruni.eu/?url=http://srmo.sagepub.com/
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●  eBook Academic Collection (per EBSCOhost); 

●  Ebrary; 

●  MRU eBooks (startavo 2011 m.); 

●  Oxford Handbooks Online;

●  Oxford Reference Online; 

●  Oxford Scholarship Online; 

●  Университетская библиотека Online; 

●  VGTU leidyklos elektroninės knygos.

Prenumeruojamose duomenų bazėse esančių leidinių pavadinimų  
skaičius 2009–2012 m.

2009 m. 2010 m. 2011m. 2012 m.

Prenumeruojama duomenų bazių 38 44 52 57
El. knygų skaičius DB (pavad.) 34 396 60 670 95 589 241 816
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.) 27 579 28 741 28 830 29 761

Jau nuo 2009 m. kovo mėn. Universiteto bendruomenės nariai turėjo galimybę prie 
visų prenumeruojamų užsienio visateksčių duomenų bazių jungtis nuotoliniu būdu. Tačiau tik 
vykdant projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ 2012 m. 
buvo įdiegta patikima ir vartotojams labai patogi nuotolinė prisijungimo prie prenumeruoja
mų duomenų bazių sistema EZproxy.

Atsiradus nuotolinei prieigai, nuolat didėja naudojimasis duomenų bazėmis: 
2010 m. buvo atsisiųsti 154 406 visateksčiai dokumentai, 2011 m. – 209 126, o 2012 m. – 
324 569.

2012 m. gegužės 30 d. Europos socialinio fondo agentūra ir LMBA pasirašė sutartį dėl 
projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis eta
pas“ tęsinio įgyvendinimo, projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 05 30–2015 09 20. Antra
jam projekto etapui skirtas mažesnis finansavimas, todėl buvo sumažintas užsakomų bazių 
skaičius. MRU bendruomenei nuo 2013 m. sausio 1 d. bus užsakyta 20 duomenų bazių. Šio 
projekto antrojo etapo metu bibliotekos vartotojai taip pat turės galimybę ir toliau naudotis 
bibliografinių nuorodų tvarkymo programa RefWorks. 

http://skaityk.mruni.eu/?url=http://www.oxfordscholarship.com/
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Aktyviausiai naudojamos duomenų bazės 2011–2012 m.

 

Atsisiųsta visateksčių dokumentų

2012 m. 2011 m. (vieta )

1 MRU eBooks (startavo 2011 m. balandžio mėn.) 89 262 18 308 (2)
2 Ebrary (el. knygos) 64 721 75 201 (1)
3 VGTU eBooks 24 706 12 547 (3)
4 Academic Search Complete (EBSCO) 17 679 9 873 (5)
5 PsycARTICLES (EBSCO) 16 408 10 443 (4)
6 Business Source Complete (EBSCO) 15 532 9 174 (8)
7 HeinOnline Core Collection 9 630 9 535 (7)
8 SciVerse: Science Direct 10 211 9 593 (6)
9 Westlaw International 7 562 8 651 (9)

10 Emerald Management eJournals Collection 6 750 7 594 (10)

Vartotojų aptarnavimas ir ugdymas
Galimybė naudotis bibliotekos fondais namuose ir darbo vietose, nepriklausomai nuo 

jos darbo laiko, t. y. 24/7, lemia nuotolinių bibliotekos vartotojų skaičiaus didėjimą ir mažė
jantį skaitytojų skaičių dienos metu. Nuotolinių vartotojų skaičių padidino rudenį startavęs 
Universiteto projektas „Universitetas mokyklai – mokykla universitetui“ bei mokyklų bibliote
kininkams teikiamos paslaugos. Bibliotekos ištekliais naudotis pareiškė norą (užsiregistravo) 
589 pedagogai, aktyviai naudojasi 137 pedagogai iš 24 mokyklų. Biblioteka sėkmingai plėtoja 
kvalifikacijos tobulinimo, Universiteto viešinimo ir studentų pritraukimo veiklą: pradėti vesti 
tęstiniai mokymai mokyklų bibliotekininkams, taip pat su šiuolaikiška akademine biblioteka ir 
jos informaciniais ištekliais supažindintos 2iejų Vilniaus gimnazijų 5 mokinių grupės.

Bibliotekoje 2012 m. buvo užregistruota 21 080 skaitytojų (2011 m. – 21 627), populiarė
ja naudojimasis skaityklomis prailgintu laiku, auga naudojimasis leidiniais skaityklose.

Skaitytojai 2011 m. 2012 m.

Centrinėje bibliotekoje 20 160 19 687
VSF bibliotekoje 1 467 1 393
Centrinėje bibliotekoje lankytojai prailgintu laiku 20 197 21 731

Leidinių išduotis Skaičius (egz.)

Išduotis vietoje 534 603 609 026
ALEPH išduotis 306 297 268 112

Aktyvi nuotolinė vartotojų grupė lemia elektroninių ir informacinio raštingumo paslau
gų, kurias teikia teminiai bibliotekininkai, stiprų augimą: informacinio raštingumo mokymai 
įvairių lygių klausytojams, individualios konsultacijos, teminės užklausos ir kt. 2012 m. didė
jantis atliekamų užklausų skaičius Universiteto padaliniams (Mokslo centrui, fakultetams) rodo 
stiprėjantį bendradarbiavimą ir aktyvų bibliotekos dalyvavimą studijų kokybės užtikrinimo 
procese.
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Vartotojų aptarnavimas
Skaičius

2011 m. 2012 m.

TBA ir TTBA 75 104
Informacijos paieškos strategijos 333 291
Bibliografiniai sąrašai 45 59
MRU padalinių užklausos 41 70

Vartotojų ugdymas 2011 m. 2012 m.
Mokymai MRU akademinei bendruomenei 70 151
Mokymai „Universitetas mokyklai“ – 6

Ekskursijos po MRU biblioteką 34 39

„Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją“ 25 124

Informacinio stalo teminės užklausos 61 350

Parodos ir renginiai 82 108

2012 m. bibliotekoje pradėta nauja veikla – mokslometrijos paslaugos mokslo bendruo
menei. Buvo atlikti šie tyrimai: MRU mokslininkų cituojamumo analizė, MRU mokslinių žurnalų 
redakcinių kolegijų narių cituojamumo analizė, parengti mokslinių žurnalų sąrašai pagal temas 
iš Thomson Reuters duomenų bazės JCR 2010 m. Parengta informacija apie 311 MRU partnerių
universitetų leidybą, sudarytas 870 pozicijų jų leidžiamų mokslinių žurnalų sąrašas su papildo
mais duomenimis ir paruoštas naudojimosi šiuo įrankiu vadovas.

Biblioteka aktyviai įsijungė į informacijos vidaus ir išorės vartotojams sklaidą: sukurtas 
virtualus „Bibliotekos aktualijų“ naujienų biuletenis, skaityti ir publikuoti pranešimai tarptau
tinėse mokslinėse konferencijose, bibliotekoje stažuotę atliko Vroclavo ir Milano universitetų 
bibliotekininkai, darbavosi savanoriai. 

Kita veikla Skaičius
Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

skaityti 3
publikuoti 2

Knygų skaitmeninimas 
(pradžia 2012 m. lapkričio mėn.)

40

„Bibliotekos aktualijos“ naujienų biuletenis 17

Savanorystė (savanoriai bibliotekoje) 12

Praktikantai / stažuotojai 3/2

Biblioteka prisideda prie akademinės bendruomenės ugdymo, savo veikloje derindama 
meną ir bendravimą, poilsį ir estetinį lavinimą. Surengta 90 knygų parodų. Iš jų – 43 teminės 
ir 47 naujų knygų parodos. Bibliotekos erdvėse savo pomėgius pristatė Universiteto bend
ruomenės nariai – doc. T. Bilevičienė ir doc. S. Matulienė, bibliotekos darbuotojos J. Kukytė ir 
N. Bražėnienė, studentė A. Lazickaitė eksponavo savo tapybos darbus.

2012 m. bibliotekos darbuotojai pakvietė į 9 renginius. Įsimintina „Poezijos pavasario“ 
popietė su jaunaisiais poetais bei bardu Domantu Razausku, šilta ir nekasdieniška Vytauto 
V. Landsbergio kūrybos valanda, žurnalisto ir režisieriaus R. Bružo debiutinės knygos „Bikers
tory.Lt“ pristatymas ir t. t. Išskirtiniu renginiu „Kaip studijuoti nepavargstant“ tapo bibliotekos 
dalyvavimas parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2012“, bibliotekos savaitės metu vykęs 
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renginys „Maironio eilių skaitymas“. Juose aktyviai dalyvavo studentai A. Liauksminas, L. Dau
gintytė, E. Mikėnas ir kiti. Universiteto bendruomenė pamėgo meno darbų parodas, renginius 
ir patys aktyviai įsiliejo į šią veiklą. 

2012 m. kvalifikaciją aktyviai kėlė visi bibliotekos darbuotojai. 3 darbuotojai pagal Eras-
mus darbuotojų mobilumo programą lankėsi ir susipažino su Švedijos Karalystės, Vokietijos ir 
Vengrijos universitetų bibliotekų veikla. 1 darbuotojas dalyvavo stažuotėje Norvegijoje projek
to LATINA metu.

Kvalifikacijos kėlimas Renginių skaičius

Konferencijose  
MRU 3

Lietuvoje 16
užsienyje 4

iš viso (skirtingų) 20
Seminaruose (gyvai ir internetu) 74
Stažuotėse (užsienyje) 1
Pažintinių / tikslinių vizitų metu  

užsienyje 6
Lietuvoje 2

iš viso 8
Mokymai 7

kalbų 5
profesinių įgūdžių 2
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Informacinių technologijų plėtra 

2012 m. buvo plėtojamas Universiteto kompiuterių tinklas, atnaujintos kompiuterinės darbo 

vietos studentams ir darbuotojams, plėtojama kompiuterių tinklo paslaugų infrastruktūra, 

plečiamos informacinės sistemos STUDIJOS, dokumentų valdymo ir kitų sistemų galimybės.

KOMPIUTERIŲ TINKLAS
2012 m. plėtojant kompiuterių tinklą Studentų namuose (Didlaukio g. 57) ir Viešojo saugu

mo fakultete įrengti 473 nauji tinklo taškai. Šiuo metu visame kompiuterių tinkle yra 4 076 duo
menų perdavimo tinklo taškai, visuose Universiteto Studentų namuose yra įrengti kompiuterių 
tinklai, kuriems tenka didesnė bendro Universiteto duomenų tinklo srauto dalis. 

Laidinio kompiuterių tinklo taškų ir belaidžio tinklo stotelių skaičiaus didėjimas

Universiteto belaidžiame kompiuterių tinkle sparčiai didėjo nešiojamųjų kompiute
rių ir mobiliųjų įrenginių naudojimas. Per 2012  m. bendras apsilankymų skaičius svetainėje  
www.mruni.eu, palyginti su 2011 m., išaugo beveik 10 proc., o naudojant mobiliuosius įrengi
nius – beveik 250 proc. 2012 m. pradėtas belaidžio kompiuterių tinklo atnaujinimas ir prieigos 

http://www.mruni.eu
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stotelių sutankinimas. Dėl to buvo padidintas belaidžio tinklo prieigos taškų skaičius, o CR I 
korpuse dauguma prieigos stotelių pakeistos naujomis, palaikančiomis 802.11n standartą. Ši 
technologija leidžia prie stotelės prisijungti didesniam tinklo paslaugų naudotojų skaičiui ir 
palaiko 300 Mb/s duomenų perdavimo srautą. 

Duomenų (išsiunčiamų ir gaunamų) srauto pasiskirstymas tarp atskirų  
kompiuterių tinklo segmentų

Dabar daugumoje Universiteto vietų studentai ir dėstytojai gali naudotis belaidžių kom
piuterių tinklų (eduroam ir wireless) paslaugomis. Didžiausia belaidžio kompiuterių tinklo ap
rėptis yra Centriniuose rūmuose. Čia įdiegta 51 belaidžio kompiuterių tinklo prieigos stotelė, 
Pirmuosiuose rūmuose jų yra 17, Viešojo saugumo fakultete – 16, o Studentų namuose – 20. 
Per praėjusius metus Universiteto belaidžių kompiuterių tinklų paslaugomis naudojosi dau
giau kaip 12 000 unikalių naudotojų. 

Kompiuterių tinklo taškų ir belaidžio kompiuterių tinklo  
stotelių skaičius Studentų namuose

Studentų namai
Kompiuterių  
tinklo taškų 

skaičius

Belaidžio kom-
piuterių tinklo 

stotelių skaičius

Belaidžio kompiuterių tinklo 
padengimas (%)

Didlaukio g. 57 738 15 80
Didlaukio g. 57 (viešbutis) 25 5 80

Didlaukio g. 86 538 1
Belaidžio ryšio prieigos stotelė 

sumontuota darbo ir poilsio 
kambaryje

Valakupių g. 5 180 5 70
Putvinskio g. 70, Kaune 21 – –
Maironio g. 27A, Kaune 50 – –
Maironio g. 29, Kaune 23 – –
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Belaidžio kompiuterių tinklo naudotojų skaičiaus didėjimas

Belaidžio kompiuterių tinklo ryšio prieigos stotelių išdėstymas Centriniuose rūmuose
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Universiteto kompiuterių tinklo struktūrinė schema ir ryšiai su kitais tinklais 

2013 m. planuojama išplėsti kompiuterių tinklą Studentų namuose (Valakupių g. 5), to
liau plėtoti belaidį kompiuterių tinklą.

KOMPIUTERIŲ TINKLO PASLAUGOS
2012 m. Universiteto kompiuterių tinklo paslaugomis naudojosi (buvo užsiregistravę 

Universiteto naudotojų registracijos sistemoje) 1 181 dėstytojas ir administracijos darbuotojas, 
21 092 studentai, svečiams buvo sukurta daugiau kaip 500 laikinų paskyrų.

Dauguma kompiuterių paslaugų diegiama virtualiuose serveriuose, naudojant VMware 
resursų virtualizacijos platformą. Taip buvo įdiegtas terminalinis serveris katedrų ir institutų 
darbo vietoms su „plonais klientais“, prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos 
„log’ų“ serveriai, dėstytojų tinklalapių ir kiti serveriai.

Per metus Universiteto elektroninio pašto sistema buvo išsiųsta ir priimta daugiau nei 13 mi
lijonų elektroninių laiškų. Elektroninio pašto tarnybinėse stotyse veikia ir visiems laiškams taikoma 
apsauga nuo virusų ir brukalo. Pernai ši sistema atmetė daugiau nei 11 milijonų kenkėjiškų laiškų. 

2012 m. įdiegta prisijungimo prie failų saugyklos paslauga, kuri leidžia pasiekti asmeninį 
bei kai kuriuos kitus tinklinius katalogus iš kitų tinklų naudojant įvairias operacines sistemas 
(Windows, MacOS, iOS, Android, Linux). Pagrindinis asmeninio katalogo privalumas yra tai, kad 
atsarginės kopijos daromos kiekvieną naktį.

Darbui su Universiteto informacinėmis sistemomis įdiegtos programinės priemonės, už
tikrinančios saugų darbą iš kitų tinklų. Be to, buvo atnaujintos Microsoft terminalinės paslau
gos bei virtualios darbo vietos paslauga. Viešojo saugumo fakultete pradėta teikti tarptinklinio 
ryšio eduroam paslauga.

2012 m. buvo įdiegta nauja sistema, leidžianti inventorizuoti Universiteto kompiuterius 
ir programinę įrangą, optimizuoti elektros energijos naudojimą, padidinti darbo vietų saugu
mą bei stebėti serverių būklę, pranešti apie sutrikimus. 

Universitete pradėta diegti atsiskaitymų paslauga „Mokipay“, kuri naudoja bekontak
tes mokėjimo priemones, veikiančias artimo lauko ryšio technologijų pagrindu. Universiteto 
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darbuotojai ir studentai už įvairias paslaugas galės atsiskaityti naudodamiesi Lietuvos stu
dento pažymėjimu, Universiteto kortelėmis, lipdukais ir išmaniaisiais telefonais su integruo
tu NFC lustu.

2012 m. Universitete buvo teikiamos interneto paslaugos internetinėms apklausoms, 
anketoms, konferencijų registracijai ir kt.

Bibliotekos skaitykloje esančių kompiuterių elektros energijos sunaudojimo 
optimizavimas per parą
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Apsilankymų Universiteto svetainėje skaičiaus kaita 2011 ir 2012 m. (mėnesiais).  
Bendras padidėjimas per metus 9,87 %

Apsilankymų Universiteto svetainėje skaičiaus kaita 2011 ir 2012 m. naudojant 
mobiliuosius įrenginius (mėnesiais). Bendras padidėjimas per metus 248,3 %
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Mobilieji įrenginiai, iš kurių buvo lankomasi Universiteto svetainėje 2012 m. 

Universiteto darbuotojų ir studentų elektroniniu paštu 2012 m. išsiųstų,  
gautų ir atmestų laiškų skaičius 

2013 m. planuojama atnaujinti pagrindinės Universiteto naudotojų registracijos siste
mą, Universiteto svetainės turinio valdymo sistemą, darbuotojų bei studentų pašto sistemas, 
sukurti mokslinių konferencijų sistemą, diegti terminalines darbo vietas.

KOMPIUTERIZUOTŲ DARBO VIETŲ IR AUDITORIJŲ ĮRENGIMAS
2012 m. įsigyti 46 staliniai, 30 vietą bei elektros energiją taupantys terminaliniai kompiu

teriai, 39 nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai.

Dalis senų kompiuterių (Interneto skaitykloje Politikos ir vadybos fakultete, Bibliotekos 
Didžiojoje skaitykloje, e.  egzaminavimo kabinete II017) buvo atnaujinti įdiegiant specialią 
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programinę įrangą, leidžiančią juos naudoti kaip terminalinius, išsaugant būtiną tokioms dar
bo vietoms funkcionalumą ir tuo pačiu prailginant kompiuterių eksploatavimo laiką.

Užsienio kalbų kabinetuose (II315, II316) įdiegta nauja užsienio kalbų mokymo, o 
kompiuterių kabinete III326 atnaujinta geografinių informacinių sistemų programinė įranga, 
atnaujinta dalis darbo vietų kompiuterių struktūriniuose padaliniuose. Visose darbo vietose 
buvo diegiama nauja Windows 7, Microsoft Office 2010, Libreoffice ir kita programinė įranga. 

Įsigytų interaktyvių išmaniųjų lentų panaudojimas užsiėmimuose skatins studentų akty
vumą, pagreitins medžiagos įsisavinimą ir motyvaciją.

Bendro kompiuterių skaičiaus bei bendro studentų skaičiaus santykio kitimas

Universiteto nešiojamųjų ir kitų kompiuterių skaičiaus kitimas
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Universiteto kompiuterių tipai

2012 m. pratęstos Microsoft kompanijos bei IBM SSPS programinės įrangos nuomos su
tartys, kurios leidžia Universitete naudoti naujausias šių kompanijų programinės įrangos versijas 
(Windows OS, Microsoft Office bei SPSS Base, Regressions, Advanced Statistics, Custom tables, Sam-
ple Power ir kitus programų paketus), turėti geresnį infrastruktūros valdomumą 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 (DVS), 

8. Bibliotekos IS ALEPH,

9. Mokslinių publikacijų duomenų bazė PBD,

10. Mokslinių publikacijų apskaita ir vertinimas,

11. Universiteto patalpų registras ir Universiteto virtualus žemėlapis,

12. Teisinės informacijos paieškos sistema LITLEX,

13. ORACLE, SQL ir MySQL duomenų bazių valdymo sistemos.

2012 m. plėtojant IS STUDIJOS galimybes, buvo tobulinamos arba sukurtos ir įdiegtos 
naujos galimybės studijų dalykų ir programų aprašų formavimui bei pateikimui internete, stu
dentų registracijai į laikymus (perlaikymus), dėstytojo bei katedros krūvio apskaitai, interak
tyviam studijų kalendoriui, duomenų apsikeitimui su Studentų registru ir kt. Per ateinančius 
dvejus metus planuojama modernizuoti šios sistemos architektūrą ir sukurti naują jos versiją.

Nuo šių mokslo metų Universitete įdiegtos naujos DVS galimybės – dokumentų projek
tų rengimas ir derinimas bei dokumentų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudo
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jant Registrų centro išduotus kvalifikuotus sertifikatus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu Uni
versitete teisės aktus pasirašo rektorius, prorektoriai, kancleris, fakultetų dekanai ir institutų 
direktoriai, tarybų pirmininkai. Informacijos publikavimui internete sukurta DVS ir MRU teisės 
aktų duomenų bazės sąsaja.

2012 m. Universitete sukurta ir įdiegta mokslinių publikacijų registracijos ir vertinimo 
sistema, baigiamos diegti naujos sistemos PERSONALAS ir ATLYGINIMAI, kurios paremtos in
ternetiniu sprendimu.

2013 m. planuojama įgyvendinti bepopierinių technologijų plėtros projektą, apimantį 
DVS, IS STUDIJOS ir IS PERSONALAS bei šių sistemų naujų galimybių kūrimą ir diegimą.

Be to, 2012 m. buvo sukurtos ir internetinėse parduotuvėse (Apple App Store ir Google 
Play) paskelbtos „MRU“ mobiliosios programėlės, kurios suteikia galimybę greitai ir patogiai 
sužinoti Universiteto naujienas, pateikia studijų kalendorių studentams ir dėstytojams bei 
kontaktus. Per paskutinius 6 mėnesius šias programėles atsisiuntė ir į savo mobiliuosius įren
ginius įsidiegė beveik 3 tūkstančiai naudotojų. Dar viena programėlė – „MRU kontaktai“, skirta 
Universiteto darbuotojų kontaktų paieškai, buvo sukurta ir paskelbta Google Play parduotuvė
je. Šiemet planuojama šią programėlę sukurti ir Apple mobiliesiems įrenginiams.
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Kultūra ir estetinis ugdymas

Universitete puoselėjamos meninės estetinės tradicijos organizuojant įvairius kultūros ren-

ginius. Ugdomas meninis išprusimas, jautrumas grožiui ir kūrybiškumas. Atsižvelgiama 

į kiekvieno akademinės bendruomenės nario saviraiškos poreikius – sudarytos galimybės 

dalyvauti 11 meno kolektyvų veikloje. Vieni ryškesnių metų įvykių – Mykolo Romerio uni-

versiteto akademinis choras ir styginių ansamblis Prezidentūroje koncertavo 20-ųjų Lietu-

vos Respublikos Konstitucijos metinių proga, o tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ dalyvavo  

TAFISA pasaulio sporto žaidynių atidaryme, kur kartu su kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų tau-

tinių šokių kolektyvais, dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“ pristatė Lietuvos etninę kultūrą.

Meno kolektyvų veikla
Universitete veikia 11 meno kolektyvų: styginių kvartetas, akademinis 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 „Ritin
go“, kapela ir vizualiųjų menų studija. Antrus metus sėkmingai veikia sielovada. 2012 m. stu
dentų, dalyvaujančių meno kolektyvuose, skaičius išliko stabilus – per 350 studentų.

Estetinio ugdymo centras daug dėmesio skiria bendravimui su Lietuvos moksleiviais. 
Užsimezgė glaudūs ryšiai su mokyklų meno kolektyvais. Pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“ 
rengia bendras programas su Vilniaus Pagirių gimnazijos pramoginių šokių kolektyvu „Džiun
gas“, Ignalinos gimnazijos kolektyvu „Mamba“, Šeškinės vidurinės mokyklos kolektyvu „Svaja“, 
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija. Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ draugauja su Vilniaus 
Gerosios Vilties tautinių šokių kolektyvu „Viltukas“, Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos kolek
tyvu „Trepsiukas“. 

Mykolo Romerio universiteto styginių kvartetas koncertavo Vilniaus Naujosios Vilnios, 
Balio Dvariono muzikos mokyklose, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, Kauno apskrities 
Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje.

Mykolo Romerio universiteto meno kolektyvai atstovavo Universitetui aukštųjų mokyk
lų menų festivaliuose Kaune, Šiauliuose, tarptautiniame folkloro festivalyje Ispanijoje, Prancū
zijoje, įvairiuose respublikiniuose meno festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje.
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Stipriai išaugo Estetinio ugdymo centro meno kolektyvų renginių skaičius – nuo 80 
(2011 m.) iki 120 (2012 m.). 

Mykolo Romerio universiteto meno kolektyvai pradėjo ruošti bendras programas (sty
ginių kvartetas ir popvokalinės muzikos ansamblis, styginių kvartetas ir akademinis choras, 
popvokalinis ansamblis, styginis ansamblis ir pramoginių šokių grupė). 

Styginių kvartetas (vadovas Povilas Jacunskas)

Jaunas, antrus metus kartu repetuojantis kolektyvas pristatė akademinei bendruomenei 
13 koncertų. Klasikinė muzika skambėjo ne tik per iškilmingus Senato posėdžius, tarptautinių 
konferencijų, parodų atidarymuose, bet ir per sportininkų pagerbimą. Kvartetas Universitetą 
pristatė ne tik moksleiviams, bet ir muzikos mokyklų mokiniams. Styginių kvartetas groja labai 
įvairią muziką (nuo klasikos iki džiazo). Koncerte Prezidentūroje girdėjome grojant ansamblį, 
kur kartu su profesionaliais muzikantais griežė studentai. Paruošta nauja programa su popvo
kaliniu ansambliu, pramoginių šokių grupe.

Akademinis choras (meno vadovė ir dirigentė Loreta Levinskaitė, chormeisterė ir koncert-
meisterė Vitalija Semeniukienė)

2012 metais MRU akademinis choras ir styginių ansamblis koncertavo Prezidentūroje 
20ųjų Lietuvos Respublikos Konstitucijos metinių proga. Surengė tris rečitalius – vasario 21 d. 
STT darbuotojams, balandžio 21 d. – Lazdijų bendruomenei, gegužės 5 d. – Taikomosios dailės 
muziejuje, skirtą prof. Mykolo Romerio gimtadieniui paminėti. Pastarasis tapo tradiciniu. Ba
landžio 21 d. koncertavo Marijampolės miesto bendruomenei. 

Lapkričio 24–25 d. MRU akademinis choras dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų studen
tų chorų festivalyje Kaune, kur kartu su kitų aukštųjų mokyklų chorais, orkestru ir solistais at
liko D. Povilonio „Jotvingių raudą“. Taip pat surengė valandos trukmės solinį koncertą Joniškio 
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje.

Rugsėjo 1 dieną MRU akademinis choras dalyvavo šv. Mišiose Arkikatedroje bazilikoje. 
Taip pat surengė sakralinės muzikos koncertus Marijampolės, Vilniaus bernardinų bažnyčiose. 
Kalėdinėje popietėje koncertavo akademinei bendruomenei.

Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)

Balandžio mėnesį „Skalsa“ atstovavo Universitetui tarptautiniame festivalyje Ispanijos 
Karalystėje ir Prancūzijos Respublikoje, kur susilaukė puikių vertinimų, o kolektyvo atlikta 
prog rama buvo pripažinta viena geriausių festivalio meninių programų.

Tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo Universitetui Šiauliuose vykusiame TAFISA 
pasaulio „Sportas visiems“ žaidynių atidaryme, kuriame kartu su dainų ir šokių ansambliu „Lie
tuva“, studentų šokių kolektyvais pristatė specialią programą.

Pirmą kartą Mykolo Romerio universitetui buvo atstovaujama tarptautiniame šokių fes
tivalyje Palangoje „Palangos ritmu“. „Skalsa“, akomponuojant naujai suburtai MRU kapelai, pa
rengė specialią programą, kurią atliko miesto aikštėje ir jungtiniame koncerte prie Palangos 
tilto.

2012 metais MRU „Skalsa“ koncertavo studentų festivalyje „Universitas Vilnensis“ Vil
niuje, tarptautinėse vakaronėse Erasmus studentams, MRU fuksų vasaros stovykloje, Rugsėjo 
1osios iškilmėse Universitete, prisistatymo akademinei bendruomenei koncerte MRU Roton
dinėje salėje. 
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Jau tradicija tapo rengti šventinius koncertus kolektyvo gimtadienio proga. 2012 metais 
„Skalsą“ sveikino Vilniaus universiteto liaudiškų šokių ansamblis „Jaunimėlis“ ir Vilniaus kolegi
jos liaudiškų šokių ansamblis „Voruta“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto dainų ir šokių 
ansamblis „Vingis“, Lietuvos edukologijos universiteto dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“. „Skal
sa“, 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. 2012 metais „Bolero“ surengė jubiliejinį 
koncertą, skirtą kolektyvo 20mečiui pažymėti. Kolektyvą sveikino Ignalinos gimnazijos pra
moginių šokių kolektyvas „Mamba“, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos „Džiungas“. 

Kartu su MRU popvokaline grupe atstovavo Universitetui Utenoje ir Neringoje, pristaty
dami specialiai paruoštą programą. 

„Bolero“ dalyvavo Šeškinės vidurinėje mokykloje surengtame pramoginių šokių kom
pozicijų festivalyje „Šokio judesy“, koncertavo Baltupių, Mykolo Biržiškos gimnazijose. Surengė 
prisistatymo koncertą MRU naujiems studentams. Taip pat koncertavo renginyje „Šokančios 
kalėdos“ „Ozo“ prekybos ir pramogų centre, Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete, kartu su 
popvokaline grupe ir styginių ansambliu surengė koncertą Universiteto bendruomenei „Kalė
dų belaukiant“.

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)

2012 m. teatro studija pristatė akademinei bendruomenei premjerą – „Tas pats Miun
hauzenas“. Šį spektaklį balandžio mėnesį parodė Palangos, o gegužės mėnesį – Alytaus gim
nazijoms. Tradiciniame renginyje „Mokslo minties šventės“ atidarymo dieną parodė spektaklį 
„Trojos karo nebus“ pagal MRU doc. A. T. Veličkienės pjesę.

Lapkričio mėnesį teatro studijos A.R.T. nariai dalyvavo V Lietuvos aukštųjų mokyklų Lai
mono Noreikos skaitovų konkurse, kuriame Lina Daugintytė, Arvydas Vingilys tapo laureatais ir 
gavo III laipsnio diplomus, Rimvydas Černiauskas tapo diplomantu ir gavo IV laipsnio diplomą.

Rugpjūčio mėnesį dalyvavo tarptautiniame renginyje „Šalčininkų vasara 2012“, teatro 
studijos nariai vedė edukacinius teatrinius užsiėmimus vaikams, viktorinas, piešinių konkursus 
„Mano šeima“, „Mano mylimiausias augintinis“, dalyvavo teatralizuotose miesto šventės eitynė
se ir baigiamajame šventės spektaklyje.

Šv. Kalėdų proga surengė spektaklį improvizaciją „Vilniaus novelės“. 

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

Kolektyvas atlieka džiazo muzikos kūrinius, todėl yra dažnas įvairių Universiteto rengi
nių „nuotaikos kūrėjas“. 2012 metais kolektyvą papildė studentai iš Nigerijos (vokalas ir per
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kusija), kurie savo temperamentu suteikė naują atspalvį atliekamai muzikai. „MRU Jazz Band“ 
koncertavo studentų mokslinės draugijos organizuojamos „Mokslo minties šventės“ uždary
mo vakare, tarptautinio debatų turnyro Universitete uždarymo ceremonijoje, studentų sporto 
šventėje, Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete. „MRU Jazz Band“ surengė ne vieną koncertą 
Universitete, koncertavo svečiams iš Lietuvos mokyklų. 

Popvokalinis ansamblis (vadovas Artūras Novikas)

Ansamblis mėgstamas įvairiuose studentiškuose renginiuose, konferencijose, apdova
nojimuose. 2012 metais ansamblis koncertavo Universiteto organizuojamuose renginiuose 
„MRU diena“ Utenoje, Neringoje, Daugų gimnazijoje. Didelio susidomėjimo sulaukė pasiro
dymai Vilniaus prekybos ir pramogų centre „Ozas“, Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete, 
konferencijoje „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“. Šis kolektyvas drauge su styginių 
ansambliu bei pramoginių šokių grupe paruošė kalėdinę programą, kurią pristatė Universiteto 
bendruomenei.

Folkloro ansamblis „Ritingo“ (vadovas Arvydas Kirda)

2012 metais „Ritingo“ pirmą kartą atstovavo Universitetui tarptautiniame folkloro fes
tivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje. Gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos aukštųjų mo
kyklų folkloro festivalyje „O kieno žali sodai“ Šiauliuose. Lapkričio mėnesį folkloro ansamblis 
„Ritingo“ dalyvavo Vilniaus studentų folkloro festivalyje „Valioj valioj“. Vasario, rugsėjo, gruo
džio mėnesiais Vilniaus mokytojų namuose drauge su Veronika Povilioniene surengė pasi
dainavimų vakarus. Kovo mėnesį kolektyvas dalyvavo Maironio jubiliejui skirtame renginyje 
„Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“. Ansamblis „Ritingo“ dalyvavo Pasvalio rajone Valkėliuose 
vykusiame dambrelių muzikos festivalyje „Bandūrėlis“. Kolektyvas daug koncertavo Universi
tete – Nordplus programoje „Efektyvios kanklės: vertybių ugdymas“ kartu su Socialinės politi
kos fakultetu, „Išbandyk profesiją“, surengė solinį koncertą „Ateik, išgirsk, susižavėk ir prisijuk...“, 
Rugsėjo 1osios iškilmėse Universitete.

Kapela (vadovas Arvydas Kirda)

Kapela – jauniausias meno kolektyvas Universitete. Šis kolektyvas su MRU tautinių šo
kių kolektyvu rengia bendras programas, akomponuoja šokiams. 2012 metais kapela dalyva
vo respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų ir ansamblių šventėjefestivalyje „Universitas Vil
nensis 2012“ Vilniaus universitete. Lapkričio mėnesį kapela dalyvavo MRU „Skalsos“ ketverių 
metų jubiliejaus šventiniame koncerte Universitete. Grojo šokėjams pasirodymuose „Palangos 
ritmu“ Palangoje, kartu su šokėjais dalyvavo studentų pirmakursių stovykloje, kur pristatė EUC 
veiklą. Grojo MRU organizuojamose Erasmus studentų vakaronėse.

Vizualiųjų menų studija (vadovas Vidūnas Gelumbauskas)

Vizualiųjų menų studija Universitete ir kitose erdvėse rengia tiek savo narių, tiek žymių 
Lietuvos tapybos ir fotografijos meistrų darbų parodas, organizuoja teminius seminarus, išvy
kas. Šiuo metu studijoje yra ne tik aktyvių studentų, bet ir Universiteto dėstytojų ir darbuotojų.

 2012 m. Universitete buvo eksponuojamos šios parodos: Sausio 13osios dvidešimt pir
mosioms metinėms paminėti – Zenono Nekrošiaus ir Virgilijaus Usinavičiaus 1991 metų sausio 
dienų fotokronika. Kovo 11osios minėjimo renginyje buvo pristatyta Romualdo Augūno foto
grafijų paroda bei albumas „Sapnuoju Lietuvą“ (1960–2010 m. fotografijos). Balandžio mėnesį 
surengta paroda „Mykolo Romerio universiteto veidas“, arba „Mano Alma Mater“.
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Netradicinį žvilgsnį į Alma Mater, jos gyvenimą per mokslo metus, įvykius ir reiškinius siūlo 
Universiteto fotografas Vidūnas Gelumbauskas. Fotografijų galerija mus pasitinka begale veidų 
ir portretų. Juose – netikėčiausios studentų išraiškos ir patirtys, jausmų bei proto proveržiai. At
pažįstami ir nematyti. Tai – Mykolo Romerio universiteto Veidas, asmenybių ir įvykių mozaika.

Gegužės mėnesį Universitete buvo pristatyta profesoriaus Mykolo Romerio gimtadieniui 
paminėti skirta fotografijų paroda. Parodos pagrindą sudaro archyvinės fotonuotraukos, kurių 
didžioji dalis pasiskolinta iš M. Romerio šeimos archyvo. Be to, parenkant medžiagą naudotasi 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Mokslų akademijos ir 
Vilniaus universiteto bibliotekų rankraščių skyrių fondais, spaudos leidiniais. 

Kasmetės jau tradicija tapusios fotografijų parodos „Mano Alma Mater“ šių mokslo metų 
tema – konferencija.  

Universiteto patalpose buvo eksponuojama Rūtilio Algirdo Slavėno (IV kurso studento) 
tapybos darbų paroda. Lapkričio 14 dieną Universiteto Rotondinėje salėje vyko Socialinės po
litikos fakulteto Psichologijos katedros profesorės Ritos Bandzevičienės personalinės tapybos 
parodos atidarymas. 

Prisijungiant prie renginių „Mokinio diena Universitete arba TMRUSVD“ ir pratęsiant 
bendradarbiavimą su Utenos Dauniškio gimnazija, sausio mėnesį šioje mokykloje eksponuo
jama paroda „Konferencija Mykolo Romerio universitete“.

Sielovada (kapelionas kun. Povilas Narijauskas)

Per 2012 metus MRU kapelionas Universitete ir už jo ribų suorganizavo 130 susitikimų, 
diskusijų, paskaitų ciklų, filmų peržiūrų bei kelionių. Surengti susitikimų ciklai: „Biblija istorijoje 
ir pažinime“, „Gyvybės versmė“, „Esu pašauktas“ (12 temų). Bendruomenė diskutavo temomis 
„Nugalėk blogį gerumu“, ,,Gražuoliai ir pabaisos?“ pagal filmą „Nematoma pusė“, „Išgelbėjimas 
ar pasmerkimas?“ pagal filmą „Katynė“, apie laisvę ir atsakomybę pagal filmą „Berniukas A“, apie 
žmogaus orumą, laisvę ir garbę pagal filmą „Daugiau nei žaidimas“. Taip pat buvo surengta 
diskusija su Erasmus studentais pagal filmą „Sunkus išbandymas“. Studentai, dėstytojai, dar
buotojai vyko į piligrimines keliones į Sokulki (Lenkijos Respublika), Romą (Italijos Respublika). 
Sielovados naujų mokslo metų atidarymas vyko su gospelo choru. Organizuotas susitikimas su 
Evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu, Universitete studentams bei visai bendruo
menei nuolat vyksta šv. Mišios, rekolekcijos, dvasinės pratybos.

Kultūriniai renginiai Universitete
2012 m. Universitete suorganizuota daugiau kaip 80 kultūros renginių. Mykolo Romerio 

universiteto meno kolektyvai Universitetui atstovavo daugiau kaip 40yje skirtingų renginių 
Lietuvos bei užsienio viešose erdvėse.

Universiteto bendruomenę kvietėme pasiklausyti „Įdomių žmonių – įdomios paskaitos“, 
kur svečiavosi Gabrielius Liaudanskas Svaras. „Poezijos pavasario“ organizuotame renginyje 
susipažinome su poetų Mindaugo Nastaravičiaus, Vytauto Stankaus, Aivaro Veiknio bei poeto 
ir bardo Domanto Razausko eilėmis ir dainomis. Bendruomenę kvietėme pasiklausyti Ame
rikos lietuvės Eglės Juodvalkės kūrybos, pabendrauti su poetu, publicistu, kino ir teatro reži
sieriumi, rašytoju Vytautu V. Landsbergiu, pasiklausyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Bendrojo fortepijono katedros dėstytojų koncerto. Universiteto erdvėje nuolat eksponuoja
mos įvairios profesionalių menininkų parodos. 2012 metais Universiteto bendruomenė turėjo 
galimybę aplankyti 8 parodas.
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2012 metų vasario 2–4 dienomis parodų centre „Litexpo“ vyko didžiausia Baltijos šaly
se žinių ir išsilavinimo paroda „MOKYMASIS. STUDIJOS. KARJERA 2012“. Universiteto Estetinio 
ugdymo centras vienoje didžiausių parodų centro salių pristatė teatralizuotą šou „Sparnai tavo 
sielai 2012“. Teatralizuotame renginyje buvo galima išvysti, ką Mykolo Romerio universiteto 
studentai veikia po paskaitų, kaip lavina savo talentus. Renginys vyko kaip MRU Estetinio ug
dymo centro 2012 metų nominacijų ,,Sparnai tavo sielai“ teikimo ceremonija. Kolektyvams 
buvo teikiamos stilizuotos sparnų skulptūrėlės. Nominacijose dalyvavo vienas seniausių MRU 
kolektyvų – popvokalinis ansamblis, vadovaujamas Artūro Noviko, tautinis šokių kolektyvas 
,,Skalsa“, teatro studija A.R.T., pramoginių šokių grupė „Bolero“, „MRU Jazz Band“, styginių kvar
tetas.

Organizuojami „Studentiškos erdvės“ renginiai, skatinantys studentų meninę raišką: 
studentų darbų parodos, koncertai. Akademinė bendruomenė ypač pamėgo tradicinį rengi
nį – „Kūrybos mūzų vakarą“, kuriame Universiteto studentai atlieka savo kūrybos dainas, eks
ponuoja fotografijas bei tapybos darbus, skaito savo poezijos ar prozos kūrinius, šiais metais 
demonstravo ir įvairias šokio stilistikas. Kasmet organizuojamos „MRU dienos“ – visą savaitę 
Universitete šurmuliuoja įvairūs renginiai, pritraukiantys akademinės bendruomenės dėmesį. 
Kiekvienais metais, artėjant šv. Kalėdoms, bendruomenė tradiciškai kviečiama kartu papuoš
ti 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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Kūno kultūra ir sportas

2012 m. vyko didžiausias pasaulio sporto forumas – Londono olimpinės žaidynės. Į Lie
tuvos delegacijos olimpiečių būrį sėkmingai įsiliejo ir MRU universiteto studentai.

MRU studentų pasiekimai 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse

Eil. Nr. Vardas, pavardė Sporto šaka Iškovota vieta

1. Laura AsadauskaitėZadneprovskienė 
(2010 m. absolventė)

Šiuolaikinė penkiakovė 1 vieta

2. Justinas Kinderis Šiuolaikinė penkiakovė 8 vieta
3. Gintarė Venčkauskaitė Šiuolaikinė penkiakovė 12 vieta
4. Saulius Ritter Irklavimas 6 vieta
5. Rolandas Maščinskas Irklavimas 6 vieta
6. Mindaugas Griškonis Irklavimas 8 vieta
7. Jevgenij Šuklin Baidarių ir kanojų irklavimas 2 vieta
8. Renaldas Seibutis Krepšinis 8 vieta
9. Jonas Valančiūnas Krepšinis 8 vieta

10. Giedrius Titenis Plaukimas 8 vieta

Olimpiadoje sėkmingiausiai varžėsi 2010 m. universiteto absolventė Laura Asadauskai
tėZadneprovskienė, kuri iškovojo aukso medalį (šiuolaikinė penkiakovė). Sidabro medaliu ap
dovanotas kanojų irklavimo meistras Politikos ir vadybos fakulteto magistrantūros I kurso stu
dentas Jevgenij Šuklin. Aukštą 6ąją vietą iškovojo to paties fakulteto studentai Saulius Ritter ir 
Rolandas Maščinskas, kurie irklavo dvivietę porinę valtį. Dar penki mūsų universiteto atstovai 
iškovojo aštuntas olimpines prizines vietas. Nudžiugino ir Ekonomikos ir finansų valdymo 
fakulteto I kurso studentė Gintarė Venčkauskaitė (šiuolaikinė penkiakovė) iškovojusi 12ą 
vietą. Tai labai aukšti olimpiniai pasiekimai, kurie leido konkuruoti renkant geriausius 2012 m. 
studentus sportininkus ir Lietuvos atletus.
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2012 metų Lietuvos universitetų geriausių studentų sportininkų dešimtukas

Vieta Vardas pavardė Fakultetas ir kursas Sporto šaka

1 Jevgenij Šuklin
Mykolo Romerio universitetas

Politikos ir vadybos fakulteto
I kurso magistrantas

Baidarių ir kanojų ir-
klavimas

2 Aleksandr Kazakevič
Lietuvos edukologijos universitetas

Sporto ir sveikatos fakulteto 
IV kurso studentas Graikųromėnų imtynės

3 Evaldas Petrauskas
Lietuvos edukologijos universitetas

Sporto ir sveikatos fakulteto
I kurso studentas Boksas

4 Simona Krupeckaitė
Lietuvos edukologijos universitetas

Sporto ir sveikatos fakulteto
V kursas studentė Dviračių sportas

5 Austra Skujytė
Lietuvos sporto universitetas

Absolventė Lengvoji atletika

6 Donata Vištartaitė
Lietuvos sporto universitetas

Edukologijos fakulteto
II kurso magistrantė Irklavimas

7 Mindaugas Griškonis
Mykolo Romerio universitetas

Politikos ir vadybos fakulteto
I kurso magistrantas Irklavimas

8 Raivydas Stanys
Lietuvos sporto universiteto

Edukologijos fakulteto
II kurso magistrantas Lengvoji atletika

9 Tomas Gadeikis
Mykolo Romerio universitetas

Politikos ir vadybos fakulteto
I kurso magistrantas

Baidarių ir kanojų ir-
klavimas

10 Lina Grinčikaitė
Klaipėdos universiteto Absolventė Lengvoji atletika

2012 m. geriausiu studentu sportininku išrinktas mūsų universiteto kanojininkas Jev
genij Šuklin. Šioje rinkimų kategorijoje dar du mūsų irkluotojai, Mindaugas Griškonis ir Tomas 
Gadeikis, užėmė septintą ir devintą vietas.

2011 m. rinkimuose nugalėjo taip pat MRU studentas – plaukikas Giedrius Titenis.
Geriausiųjų 2012 m. Lietuvos atletų rinkimuose Jevgenij Šuklin iškovojo III vietą.

2012 metų geriausių Lietuvos sportininkų dešimtukas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Sporto šaka Pasiekimai

1. Rūta Meilutytė Plaukimas Olimpinė čempionė (100 m krūtine), Europos rekor
dininkė (13 249 tšk.)

2. Laura Asadauskaitė
Zadneprovskienė

Šiuolaikinė  
penkiakovė

Olimpinė čempionė, Europos čempionė, Pasaulio 
taurės laimėtoja 

3. Jevgenij Šuklin Kanojų ir 
klavimas

Olimpinis vicečempionas, Europos čempionato 
bronzos laimėtojas

4. Evaldas Petrauskas Boksas Olimpinių žaidynių bronzos laimėtojas

5. Aleksandras  
Kazakevičius

Graikųromėnų 
imtynės

Olimpinių žaidynių bronzos laimėtojas, Europos 
čempionato bronzos laimėtojas

6. Jonas Valančiūnas Krepšinis Geriausias 2012 m. krepšininkas

7. Simona  
Krupeckaitė Dviračių trekas

Pasaulio vicečempionė (sprintas), Europos čempionė 
(keirinas) ir bronzos (sprintas) laimėtoja, Olimpinių 
žaidynių 5osios vietos laimėtoja

8. Gintarė Scheidt Buriavimas Pasaulio čempionė, Olimpinių žaidynių 6osios 
vietos laimėtoja

9. Virgilijus Alekna Lengvoji atletika Olimpinių žaidynių 4osios vietos laimėtojas, Dei
mantinės lygos varžybų 2osios vietos laimėtojas

10. Austra Skujytė Lengvoji atletika
Olimpinių žaidynių 5osios vietos laimėtoja (septyn
kovė), Pasaulio uždarų patalpų čempionato bronzos 
laimėtoja (penkiakovė)
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Kaip ir kasmet mūsų universiteto sportininkai varžėsi SELL studentų žaidynėse. Helsin
kyje vykusiame renginyje mūsiškiai iškovojo 19 medalių ir tarp 83 universitetų iš 12 šalių užė
mė 4 vietą.

2012 m. SELL žaidynių suvestinė

Eil. Nr.  Universitetai Šalis Auksas Sidabras Bronza Iš viso

1. Lietuvos kūno kultūros akademija LTU 10 8 7 25
2. Aalto universitetas FIN 9 6 9 24
3. Rygos technikos universitetas LAT 8 7 5 20
4. Mykolo Romerio universitetas LTU 6 5 8 19
5. Helsinkio universitetas FIN 6 4 5 15

6. Žemutinio Naugardo N. I. Lobacevskio vals
tybinis universitetas RUS 5 9 4,5 18,5

7. Latvijos universitetas LAT 5 3 8
8. Kauno technologijos universitetas LTU 4 11 6 21
9. Jyväskylä universitetas FIN 4 1 5

10. Vilniaus universitetas LTU 3 7 4 14
11. Klaipėdos universitetas LTU 3 3,5 6,5
12. Tamperės universitetas FIN 3 1 3 7
13. Vilniaus Gedimino technikos universitetas LTU 2 2 6 10
14. Latvijos žemės ūkio universitetas LAT 2 1 3,5 6,5
15. Tartu universitetas EST 2 4 6
16. Talino technologijos universitetas EST 2 2 4
17. Talino universitetas EST 2 2 4
18. HaagaHelia taikomųjų mokslų universitetas FIN 2 2
19. Lietuvos edukologijos universitetas LTU 1 4 2 7
20. Šiaulių universitetas LTU 1 3 1 5
21. Čekijos technikos universitetas CZ 1 2 2 5
22. Vytauto Didžiojo universitetas LTU 1 3 4
23. ............
24. Aleksandro Stulginskio universitetas LTU 1 1 2
25. .....
26. ....
42. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas LTU 0,5 4,5 5
43. Latvijos sporto pedagogikos akademija LAT 2 2
44. Tamperės technologijos universitetas FIN 2 2
45. Valstybės sienos apsaugos koledžas LAT 1 1
46. ...........
47. Rytų Suomijos universitetas

Iš viso 90 89 103 282

Mūsų universiteto sportinę delegaciją aplenkė Lietuvos kūno kultūros akademija, Aalto 
universitetas (Suomija) ir Rygos technikos universitetas (Latvija). Daugiausia medalių, t. y. sep
tynis, parsivežė lengvaatlečiai ir dziudo imtynininkai, plaukikai – 3, teniso žaidėjai ir tinklinin
kės – po 1 apdovanojimą.

Pirmąjį aukso medalį plaukdamas nugara 50 m distanciją iškovojo Teisės fakulteto stu
dentas Vilius Karalius. Dar du bronzos medalius plaukikai iškovojo vaikinų ir merginų 4 x 50 m 
estafetėse, laisvu stiliumi. Vaikinų komandoje plaukė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto 
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studentas Artiom Ščemeliov, Teisės fakulteto studentas Karolis Ramašauskas, Ekonomikos ir 
finansų valdymo fakulteto studentas Artūras Štura ir jau minėtasis Vilius Karalius.

Merginų komandą sudarė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė Žydrūnė 
Galvanauskaitė, Politikos ir vadybos fakulteto studentė Miglė Banytė, Ekonomikos ir finansų 
valdymo fakulteto studentė Birutė Matačiūnaitė, Politikos ir vadybos fakulteto studentė Eglė 
Gasilionytė. Džiugu, kad visi plaukikai iškovojo medalius.

SELL žaidynių čempione tapo ir Politikos ir vadybos fakulteto studentė Vaida Žūsinai
tė, kuri nugalėjo 3  000 m bėgimo rungtyje. Auksą iškovojo ir Ekonomikos ir finansų valdy
mo fakulteto studentas Romanas Morozka, kuris pasiekė asmeninį rekordą, nustūmęs rutulį  
18,17 m. Antras šioje rungtyje liko Teisės fakulteto studentas Artūras Gurklys (18,00 m), o Socia
linės informatikos fakulteto studentas Marius Šilenskis liko penktas (16,86 m). Dar vieną medalį 
rutulio stūmimo rungtyje iškovojo Socialinės politikos fakulteto studentė Alina Vaišvilaitė, kuri 
pasiekė trečią rezultatą – 13,30 m.

Lengvaatlečių medalių kolekciją papildė Teisės fakulteto studentė Diana Džavachidis, 
kuri 100 m rungtyje buvo antra (12,43 sek.). Vyrų 200 m sprinto rungtyje III vietą iškovojo Eko
nomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Matas Galdikas, kuris su komandos draugais 
Politikos ir vadybos fakulteto studentu Olegu Fakejevu, Socialinės informatikos fakulteto stu
dentu Andrejumi Jegorovu ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentu Mindaugu 
Strioku estafečių varžybose užlipo ant 3iojo nugalėtojų pakylos laiptelio.

Teniso kortuose sėkmingai žaidė Teisės fakulteto studentė Lina Stančiūtė, kuri finale  
6:2 ir 6:2 nugalėjo Helsinkio universiteto atstovę Veera Nurmi. Prieš ketverius metus šiame tur
nyre taip pat triumfavo mūsiškė atstovė.

Dar du aukso medalius į MRU delegacijos taupyklę įnešė dziudo atstovai. Čempionais 
tapo Viešojo saugumo fakulteto studentė Lina Kairytė ir MRU absolventas Marius Labalaukis. 
MRU absolventas Justinas Gramba pelnė sidabro medalį. Tokios pat spalvos medalį pelnė ir 
Viešojo saugumo fakulteto studentė Elvyra Lukauskaitė. Treti liko Viešojo saugumo fakulteto 
studentė Aurelija Šukytė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentė Viktorija Baltaitė 
bei Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentas Artūras Maiboroda.

Didžiausią staigmeną žaidynėse pateikė mūsų merginų tinklinio komanda, vadovaujama 
Gražvilės Gatelienės. Ji tik finale 1:3 pralaimėjo Tartu universiteto komandai ir iškovojo sidabro 
medalius. Apdovanojimą pelnė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentės Ernesta Vi
nickaitė, Viktorija Miliūtė, Teisės fakulteto studentės Vytautė Jarmalaitė, Ilona Skokova, Inga Vai
nilavičiūtė, Politikos ir vadybos studentės Justė Jarmalaitė, Rūta Putytė, Socialinės politikos fakul
teto studentės Gintarė Miškinytė, Rima Rameikaitė.

Mūsų universiteto sportininkai dalyvavo ir Lietuvos studentų universiadoje.
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Lietuvos studentų universiados rezultatų suvestinė 2012 05 11–13 d. 
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Komandinėje įskaitoje universiteto studentai iškovojo 2ąją vietą ir į nusileido tik VU at
stovams. Mūsiškiai laimėjo 44 medalius: 18 aukso, 14 sidabro ir 12 bronzos. Komandoms, ku
rios nedalyvavo Universiadoje, yra skiriama paskutinė – bendra vieta.

2011–2012 m. studentų sporto sezoną tradiciškai pradėjo irkluotojai. Mūsų komandai ne
galėjo padėti geriausi irkluotojai M. Griškonis, S. Ritter ir R. Maščinskas, kurie tuo metu atstovavo 
Lietuvai Europos čempionate. Be savo lyderių universiteto irklavimo komanda liko 7oje vietoje.

Lietuvos universitetų studentų čempionatų suvestinė
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Komandoms, kurios nedalyvavo čempionatuose, yra skiriama paskutinė – bendra vieta.

Sambo imtynių meistrai iškovojo 3ią komandinę vietą, o merginos tapo nugalėtojomis. 
Asmeninėje įskaitoje iškovoti 4 aukso, 6 sidabro ir 5 bronzos medaliai.

Po ilgesnės pertraukos universiteto šachmatininkai užlipo ant trečiojo garbės pakylos 
laiptelio, o merginų įskaitoje G. BloznelytėChocenkienė pelnė sidabro medalį.

MRU kulkinio šaudymo komanda iškovojo 1 aukso, 2 bronzos medalius ir užėmė 2ąją 
komandinę vietą.

Fechtavimo takelyje MRU atstovai liko penkti (1 bronzos medalis).

Graikųromėnų imtynininkai, iškovoję du aukso medalius, laimėjo 5ąją komandinę vietą.

Jėgos trikovės komanda varžovams nepaliko jokių vilčių – laimėjo 6 aukso medalius ir 
iškovojo 1ąją vietą.

Žiemos lengvosios atletikos varžybose mūsų komanda pirmą kartą užėmė 2ąją prizinę 
vietą, iškovodama 4 aukso, 5 sidabro ir 2 bronzos medalius, o pavasariniame kroso bėgime 
mūsiškiai laimėjo 2 aukso medalius ir užėmė 6 (merginos) ir 7 (vaikinai) vietas.

Lietuvos universitetų studentų čempionatuose mūsų sportininkai iškovojo 41 medalį – 
19 aukso, 12 sidabro bei 10 bronzos ir universitetų kompleksinėje įskaitoje užėmė 3iąją vietą, 
nusileido tik VU ir KTU sportininkams.

Labai sėkmingas 2011–2012 m. sezonas buvo universiteto tinklininkėms, treniruoja
moms lektorės Gražvilės Gatelienės. Jos laimėjo Respublikos studentų tinklinio lygos bei Pa
plūdimio tinklinio čempionatus. Sportininkės sėkmingai rungtyniavo ir SELL žaidynėse Hel
sinkyje, kur iškovojo sidabro medalius. Taip pat I Europos universitetų olimpiadoje Kordoboje 
laimėjo 7ąją vietą tarp 15os komandų.

Lentelės tęsinys
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2012 m. MRU sportinių žaidimų komandų pasiekimai

Eil. 
Nr. Komanda Treneris Varžybos Iškovota 

vieta

1. Tinklinis (merginos) Gražvilė Gatelienė Respublikos studentų tinklinio lyga 1 

2. Paplūdimio tinklinis  
(merginos) Gražvilė Gatelienė Respublikos studentų  

tinklinio lyga 1 

3. Paplūdimio tinklinis  
(vaikinai) Jonas Adomaitis Respublikos studentų  

tinklinio lyga 1 

4. Krepšinis (vaikinai) Vytautas Poteliūnas,
Mindaugas Sakalauskas Lietuvos studentų krepšinio lyga 2 

5. Krepšinis (merginos) Algirdas Budėnas Lietuvos studentų krepšinio lyga 3 
6. Tinklinis (merginos) Gražvilė Gatelienė SELL žaidynės (Helsinkis) 2 

7. Tinklinis (merginos) Gražvilė Gatelienė I Europos universitetų olimpiada 
(Kordoba) 7 

8. Futbolas (vaikinai) Gediminas Paberžis Vilniaus apskrities futbolo  
federacijos čempionatas 6 

Vaikinų paplūdimo tinklinio komanda taip pat tapo čempione (treneris Jonas Adomaitis).

Lietuvos studentų krepšinio lygos finale mūsų vaikinų komanda nusileido tik VDU stu
dentams ir užėmė 2ąją vietą (treneriai Vytautas Poteliūnas ir Mindaugas Sakalauskas), o mer
ginų krepšinio ekipa laimėjo bronzos medalius (treneris Algirdas Budėnas).

Vaikinų futbolo vienuolikė (treneris Gediminas Paberžis) Vilniaus apskrities futbolo fede
racijos čempionate iškovojo 6ą vietą tarp 10 komandų.

Universiteto sportininkai, atstovaudami Lietuvai įvairiose tarptautinėse varžybose, pel
nė reikšmingų pergalių.

Europos čempionate kanojininkas T. Gadeikis laimėjo 1ąją vietą, o J. Šuklin 3iąją. Euro
pos irklavimo čempionate M. Griškonis pelnė nugalėtojo titulą.

Pasaulio jaunimo graikųromėnų imtynių čempionate V. Laurinaitis tapo čempionu. Pa
saulio sambo imtynių čempionate R. Matukas laimėjo 3ią vietą, o Pasaulio studentų turnyre 
pralaimėjo tik finalinę kovą ir liko antras. Šiose varžybose A. Šukytė laimėjo bronzos medalį. 
Pasaulio studentų baidarių ir kanojų irklavimo čempionate I. Navakauskas ir A. Olijnik iškovojo 
vicečempionų titulus.

Mūsų studentų pasiekimai sporto varžybose atsispindi ir įvairių sporto šakų Lietuvos 
čempionatų, turnyrų, memorialų suvestinėse. Tai kasdienio sunkaus sportininkų ir jų trenerių 
darbo rezultatas.
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Socialinės paslaugos

2012 M. ATASKAITA
Pagrindinis dėmesys, teikiant socialines paslaugas, 2012 metais buvo skirtas Universite

to bendruomenės narių sveikatos stiprinimui, studentų, turinčių negalią, ir studentų našlaičių 
poreikių tenkinimui.

•  Universitete studijuoja 53 studentai, turintys negalią. Jiems skiriamas ypatingas dėme
sys. Renkama informacija, kokią negalią turi šie studentai, kokie jų poreikiai, studijuo
jant Universitete. Teikiamos konsultacijos dėl materialinės paramos gavimo, kas ir kaip 
rūpinasi negalią turinčiais studentais. Bendradarbiaujant su Lietuvos muzikų rėmimo 
fondu, šiems studentams suteikiami nemokami abonementai į organizuojamus kultū
rinius renginius. Teikiami siūlymai, kaip pagerinti jų gyvenimo ir mokslo sąlygas, kaip 
įveikti kylančius sunkumus. Stengiamasi specialių poreikių turinčius studentus visapu
siškai integruoti į Universiteto gyvenimą. Dalyvaujame Valstybinio studijų fondo pro
jekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.

•  Universitete taip pat studijuoja 68 studentai, kuriems teikiama visapusiška pagalba 
buities ir mokslo klausimais.

Studentai, turintys negalią, ir studentai našlaičiai turi pirmumo teisę gauti vietas Stu
dentų namuose dviviečiuose kambariuose ir juose gyventi nemokamai. Studentų namų infra
struktūra pritaikyta gyventi negalią turintiems studentams.

Universiteto bendruomenės narių sveikatos stiprinimo srityje organizuota:

•  Medicinos klinika „Endemik“ suteikė galimybę su nuolaida pasiskiepyti nuo erkinio 
encefalito ir gripo, tačiau šia paslauga pasinaudojo tik nedidelė grupelė darbuotojų.

•  Visiems norintiems Universitete buvo atlikta kūno sudėties analizė, kiekvienam pa
teiktos rekomendacijos, kaip sportuoti ir maitintis.

•  Pasaulinės regėjimo dienos proga UAB „Akivaizda“ specialistai kompiuteriu (auto
refra ktometru) nemokamai patikrino bendruomenės narių akispūdį ir regėjimą.

•  Darbuotojams pasiūlyti vasaros abonementai su nuolaida sportuoti „Impuls“ sporto 
klubuose. 

•  Peršalimo ligų laikotarpiu daug dėmesio buvo skirta Universiteto bendruomenės 
narių sveikatinimui, pavyzdžiui, valgykloje ir bufetuose pasiūlyta daugiau vitamini
zuotų natūralių sulčių, medaus, gerokai daugiau naudojama daržovių, turinčių fiton
sidinių medžiagų. 
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•  Fizinės sveikatos stiprinimui darbuotojai gali sportuoti Universiteto atletinėje bei 
sporto salėse, moterims organizuoti aerobikos ir jogos užsiėmimai. 

•  Susitarta su Vilniaus centro poliklinika, kad Universiteto studentai ir darbuotojai ga
lėtų gydytis šioje poliklinikoje.

•  Darbuotojams pasiūlyta pailsėti vasarą prie jūros, apsigyvenant privačiame sektoriu
je Palangoje, o jų vaikams pasiūlyta vasarą atostogauti dienos ir savaitinėse stovyklo
se Vilniuje.

•  Bendruomenės nariai galėjo naudotis Psichologijos kabineto teikiamomis paslaugo
mis universitete.

Kasmet daliai studentų sumažinamas mokestis už studijas arba studentai nuo jo visai 
atleidžiami. Studentų prašymus dėl mokesčių už studijas ir gyvenimo Studentų namuose su
mažinimo arba atleidimo svarsto Socialinių reikalų komisija. 

2011–2012 studijų metų pavasario semestrą nuo mokesčio už studijas atleisti arba mo
kestis sumažintas 234 studentams (suma 232,8 tūkst. Lt), o 2012–2013 studijų metų rudens 
semestrą – 224 studentams (suma 245,7 tūkst. Lt).

Universiteto studentai gyvena trejuose Studentų namuose ir bendrabutyje Kaune, kur yra 
1 474 vietos. Gyvenamosiomis vietomis aprūpinta apie 85,9 proc. studentų. Esant laisvų vietų, 
Studentų namuose sesijos metu buvo apgyvendinami papildomų ir ištęstinių studijų studentai. 

Studentai našlaičiai ir studentai, turintys negalią, Studentų namuose gyvena nemoka
mai. Be to, mokestis už gyvenimą apie 20 proc. mažinamas Studentų namų tarybos nariams. 
2011–2012 studijų metų rudens semestrą nuo mokesčio atleisti arba mokestis sumažintas 101 
studentui (suma 35,95 tūkst. Lt), o 2012–2013 studijų metų rudens semestrą – 99 studentams 
(suma 47,8 tūkst. Lt).

Mokesčių mažinimas – tai didelė parama Universiteto studentams našlaičiams, negalią 
turintiems studentams ir studentams iš šeimų, gaunančių socialinę paramą.

Universitete veikiantis Studentų labdaros ir paramos fondas skiria piniginę paramą stu
dentams, vykstantiems į konferencijas, festivalius, mokomąsias praktikas užsienio šalies universi
tetuose. 2012 m. paramos į fondą kreipėsi 22 studentai. Piniginė parama buvo skirta 17 studentų, 
tai sudarė 13 tūkst. Lt. Norėtųsi paminėti, kad yra labai mažai fondą remiančių žmonių.

Bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į įvairias akcijas.

•  Norintys pagelbėti ligoniams, sergantiems sunkiomis ligomis, šią kilnią misiją galėjo 
atlikti tris kartus per metus Universitete organizuotose Donoro dienose. Jų metu per 
50 žmonių tapo organų donorais.

•  Tradicija tapo kasmet paremti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vaikus. 
Universiteto bendruomenė noriai aukoja žaislus bei įvairias priemones, reikalingas 
moksleivių darbeliams. Moksleiviai, atsilygindami už paramą, surengė Universitete 
savo darbelių parodąpardavimą. 

•  Rūbeliais paremtas „Carito“ vaikų dienos centras. Surengta jų pagamintų atvirukų 
parodapardavimas. 

•  Darbuotojai ir studentai aktyviai dalyvavo akcijoje „Gelbėkit vaikus“.

•  Universiteto bendruomenė dalyvavo kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
labdaros mugėjekoncerte Prezidentūros kieme.

•  Artėjant Vėlinėms, visų mirusiųjų pagerbimo šventei, buvo prisiminti Amžinybėn išė
ję Universiteto darbuotojai, aplankyti jų kapai.
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Universiteto bendruomenės nariai gana aktyviai dalyvauja Universitete organizuojamo
je kultūrinėje ir laisvalaikio veikloje. Besidomintiems krašto ir kitų šalių istorija,  gamta, organi
zuotos ekskursijos:

•  Išvyka į Botanikos sodą Kairėnuose tema „Augalų žavadienis“.

•  Tulpių žydėjimo metu išvyka į Botanikos sodą Vingio parke.

•  Ekskursija į Pažaislio architektūrinį ansamblį.

•  Ekskursija į Liuksemburgą, Luaros slėnį Prancūzijoje, Paryžių.

•  Buvo dalyvauta naujametinėje „Švieselių“ šventėje prancūzų kraštovaizdžio architek
to E. Andre sukurtame parke Trakų Vokėje. 

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

Bendruomenės nariai nepamiršti jubiliejaus proga, nepaliekami vieni ligos ir nelaimės 
atvejais. 

Studentų atleidimas nuo mokesčio už gyvenimą Studentų namuose  
arba jo sumažinimas 2012 metais

2012 metai Pateikta 
prašymų

Mokestis sumažintas  
iš viso Mokestis sumažintas

suma 
(tūkst. Lt)

studentų 
skaičius 20 proc. 50 proc. 100 proc.

2011–2012 s. m.
pavasario
semestras

101 35,95 86 36 5 45

2012–2013 s. m.
rudens  
semestras

99 47,8 96 36 2 58

Studentų atleidimas nuo mokesčio už studijas  
arba jo sumažinimas 2012 metais

2012  
metai

Pateikta 
prašy-

mų

Mokestis suma-
žintas  
iš viso

Mokestis sumažintas  
(proc.)

suma  
(tūkst. 

Lt)

stu-
dentų 

skaičius
5 10 15 20 25 30 35 40 50 70 80 100

2011–
2012 s. m. 
pavasario
semestras

251 232,8 234 8 7 4 55 3 17 – 2 57 2 – 79

2012–
2013 s. m.
rudens 
semestras

249 245,7 224 12 9 5 60 – 10 – – 38 2 – 82
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STATYBOS IR REMONTO DARBAI 2012 M.
2012 m. Studentų namuose (Didlaukio g. 86) atlikta remonto darbų už 678 tūkst. litų:

•  suremontuota 17 virtuvių, kurios aprūpintos naujais baldais ir virtuvine įranga;

•  įrengta erdvi kompiuterių klasė;

•  atliktas skalbyklos remontas; 

•  atliktas viso stogo remontas;

•  įrengta moderni priešgaisrinė signalizacija;

•  Centrinių rūmų IV korpuse įrengtos archyvo patalpos.

KITI 2012 M. ATLIKTI DARBAI
•  Įrengta dėstytojų skaitykla Centrinių rūmų bibliotekos patalpose.

•  Įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė.

•  Įrengta saugi pėsčiųjų perėja prie Centrinių rūmų I korpuso.

•  Centrinių rūmų I  korpuso bufete ir Studentų namų (Didlaukio  g.  57) kavinėje atlik
ta oro ištraukimo iš patalpos rekonstrukcija. Pasiekta reikiama oro apykaita, pagerėjo 
darbo sąlygos.

•  Visose Universiteto vėdinimo sistemose savo jėgomis pakeisti oro filtrai.

•  Rekonstruota valgyklos mėsos cecho kanalizacija.

•  I rūmuose atlikta elektros skydinės rekonstrukcija.

•  Atnaujinta Universiteto aplinka. Atnaujinti gėlynai, pasodinta dekoratyvinių krūmų, 
atnaujinti žolynai.

KITI ATLIKTI DARBAI
•  Sutaupyta šilumos energijos už 137 tūkst. Lt. 

•  Sutaupyta elektros energijos už 15 tūkst. Lt (be PVM).

•  Baldų atnaujinimas Studentų namuose, Bibliotekoje, kabinetuose – 200 tūkst. Lt.

•  Statybos remonto grupės atlikti darbai – 80 tūkst. Lt.
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Finansai

Bendrieji nuostatai
Šiame skyriuje apibendrintomis lentelėmis ir diagramomis pateikta 2010–2012 m. svar

biausių finansinių universiteto rodiklių analizė.

Pagrindiniai universiteto finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, gau
namos pajamos už teikiamas mokslo, studijų, ūkio ir kitas paslaugas. Taip pat Universitetas 
gauna tikslines lėšas dalyvaudamas įvairiuose projektuose ir programose, kurios yra finansuo
jamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų tarptautinių fondų ir 
kitų finansavimo šaltinių.

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami programiniu principu, priklausomai nuo vals
tybės finansuojamų studentų skaičiaus (nuo 2009 m. priklausomai nuo stojimo rezultatų, t. y. 
gautų studijų krepšelių skaičiaus) ir mokslinės veiklos rezultatų. Valstybės biudžeto asignavi
mais finansuojamos dvi universiteto strateginio veiklos plano programos. Šių programų tiks
las – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją.

Pajamos už teikiamas paslaugas iki 2010 metų 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.

2012 m. sausio 27 dienos Universiteto Senato nutarimu Nr. 1SN16 patvirtintos 2012 m. 
Universiteto 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:

Universiteto nuosavos lėšos.
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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.

 Iš valstybės biudžeto 2010–2012 m. Universitetui skirti asignavimai, tūkst. Lt 

Kodas Programos pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m.

1.1 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas 13 606,5 16 577,8 16 584,5
1.2 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas 2 930 2 317 2 300

Iš viso 16 536,5 18 894,8 18 884,5

2012 m. iš valstybės biudžeto skirtų asignavimų palyginimas su 2011 m., proc.

Kodas Programos pavadinimas Proc. 

1.1 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas +0,04
1.2 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas –0,73

Iš viso –0,06

Didžioji dalis biudžeto asignavimų buvo skirta darbo užmokesčio fondui finansuoti ir 
socialinio draudimo įmokoms mokėti.

2010–2012 m. iš valstybės biudžeto gautų lėšų dinamika, tūkst. Lt

Universiteto nuosavos lėšos (už teikiamas paslaugas gautos lėšos)
Vienas iš pagrindinių universiteto finansavimo šaltinių yra lėšos, gautos už teikiamas 

paslaugas. 2012  m. Universitetas už teikiamas paslaugas gavo 44  620,5 tūkst.  Lt. Tai sudarė 
62,3  proc. viso Universiteto 2012  m. biudžeto. Palyginti su 2011  m., šios pajamos sumažėjo 
5,8 proc. Didžioji už teikiamas paslaugas surenkamų pajamų dalis – įmokos už studijas ir kitas 
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studijų paslaugas. Jų surinkta 39 083,7 tūkst. Lt, tai 3 096,6 Lt (7,3 %) mažiau negu 2011 metais. 
Nuo 264,6 tūkst. Lt iki 537,1 tūkst. Lt (103 %) padidėjo gautos lėšos už suteiktas paslaugas vyk
dant sutartis su ūkio subjektais. Palyginti su 2011 metais, 27,0 tūkst. Lt (4,1 %) sumažėjo gautos 
lėšos už kvalifikacijos kėlimo kursus.

2010–2012 m. gautos lėšos už teikiamas paslaugas, tūkst. Lt

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Už teikiamas paslaugas 44 930 47 375,5 44 620,5

Gautas lėšas už teikiamas paslaugas Universitetas kaupia banko kaupiamojoje sąskaito
je ir naudoja savo veiklai pagal patvirtintą nuosavų lėšų sąmatą. 

2010–2012 m. gautų lėšų už teikiamas paslaugas dinamika, tūkst. Lt

2012 m. gautos lėšos už teikiamas paslaugas pagal pajamų rūšį, tūkst. Lt

Pavadinimas 2012 m. Skirtumas 
proc., palyginti su 2011 m.

Už teikiamas paslaugas
 iš jų:

44 620,5 –5,8

•    studentų studijų įmokos 37 822,0 –8,9
•    papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko kurso 

kartojimo mokestis, už kreditus)
1 261,7 +100,5

•    valgyklos pajamos 1 934,1 +2,1
•    stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir priėmi

mo organizavimą
517,0 –3,1

•    už paslaugas Studentų namuose 1 685,6 +1,1
•    už realizuotus spaudinius 180,3 +26,3
•    už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 566,6 –4,1
•    bibliotekos pajamos 116,1 +12,6
•    kitos pajamos 537,1 +103,0
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Tikslinės valstybės biudžeto lėšos
•    2012 m. Universitetas gavo tikslinės paskirties lėšų iš: 

•    Švietimo ir mokslo ministerijos – 128,6 tūkst. Lt, iš jų: dėstytojų darbo užmokesčiui ir 
įnašams socialiniam draudimui – 55,0 tūkst. Lt, spaudiniams – 10,0 tūkst. Lt; 

•    Lietuvos mokslo tarybos – 756,5 tūkst. Lt; 

•    Švietimo mainų paramos fondo Erasmus programos įgyvendinimui – 598,8 tūkst. Lt;

•    iš kitų valstybinių institucijų – 443,0 tūkst. Lt.

 

Kitos tikslinės lėšos
Universiteto gautos tikslinės finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų,  

Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių, tūkst. Lt

Pavadinimas 2011 m. 2012 m. Skirtumas 
proc.

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų, Europos Są
jungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių 

11 640,3 8 064,40 –30,7

iš jų:
•    tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, fondų lėšos 

pagal vykdomus projektus, programas, sutartis
10 321,6 6 996,2 –32,2

•    Lietuvos mokslo tarybos 1 047,9 756,6 –27,8
•    Švietimo ir mokslo ministerijos 138,5 128,6 –0,07
•    Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 41,9 41,9 –
•    iš kitų šaltinių 90,4 141,1 +56,08

 

Iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, įvairių fondų mokslo, 
studijų, kitoms programoms, projektams, sutartiniams darbams vykdyti 2012 m. universitete 
gauta 8 064,4 tūkst. Lt, tai 3 575,9 tūkst. Lt (30,7 proc.) mažiau nei 2011 m. 

Per 2012 metus Universitete gautos paramos lėšos sudarė 22,9 tūkst. Lt, iš jų pinigais – 
22,3 tūkst. Lt, spaudiniams – 0,6 tūkst. Lt.

Iš įvairių finansavimo šaltinių 2012 m. Universitetas gavo 71 592,3 tūkst. Lt. 

2012 m. gautų lėšų struktūra, tūkst. Lt 

Finansavimo šaltinis 2012 m. Proc. nuo visų pajamų

Valstybės biudžetas 18 884,5 26,4
Gautos lėšos už teikiamas paslaugas 44 620,5 62,3
Tikslinės lėšos projektams, programoms, sutartiniams darbams 7 923,3 11,1
Kitos lėšos 141,1 0,2
Parama 22,9 0,03
 Iš viso 71 592,3 100,0
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2012 m., palyginti su 2011 m., valstybės biudžeto asignavimai sumažėjo 0,1 proc., gau
tos lėšos už teikiamas paslaugas sumažėjo 5,8 proc., gautos tikslinės lėšos projektams, prog
ramoms, sutartiniams darbams sumažėjo 31,4 proc., lėšos, gautos iš kitų šaltinių, padidėjo  
56,1 proc., paramos lėšos sumažėjo 43,0 proc.

2011 m. gautų lėšų struktūra

2012 m. gautų lėšų struktūra
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Išlaidos
2012 m. gautų asignavimų iš valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų  

išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, tūkst. Lt 

Kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso 
Biudžeto lėšos pagal 

programas Nuosavos 
lėšos

1.1 1.2

 
64 944,4 16 584,5 2 300,0 46 059,9

2111101 Darbo užmokestis 38 402,6 11 500 26 902,6
2111102 Socialinio draudimo įmokos 11 876,0 3 560 8 316
2211102 Medikamentai (darbuotojų sveika

tos tikrinimas)
3,7 3,7

2211105 Ryšių paslaugos 69,3 1,0 68,3
2211106 Transporto išlaikymas 140,1 140,1
2211107 Apranga ir patalynė 258,3 258,3
2211108 Spaudiniai 561,1 252,0 309,1
2211109 Ginklai ir karinė įranga 14,9 14,9
2211110 Kitos prekės 3 002,3 53,0 2 949,3
2211111 Komandiruotės 269,8 269,8
2211114 Ilgalaikio materialaus turto nuoma 94,6 94,6
2211115 Ilgalaikio materialaus turto eina

masis remontas
1 169,8 1 169,8

2211116 Kvalifikacijos kėlimas 30,7 30,7
2211120 Komunalinės paslaugos 3 086,8 1 072,3 2 014,5
2211130 Kitos paslaugos 3 532,6 123,9 3 408,7
2731101 Darbdavių socialinės pašalpos 120,8 22,3 98,5
2811101 Stipendijos 2 311,0 2 300,0 11

Materialiojo ir nematerialiojo 
turto įsigijimo išlaidos:

950,4 950,4

3112102 Negyvenamieji pastatai 34,1 34,1
3113102 Kitos mašinos ir įrenginiai 756,8 756,8
3115103 Kitas ilgalaikis materialus turtas 1,8 1,8
3121102 Kompiuterinė programinė įranga, 

kompiuterinės programinės įran
gos licencijos

141,9 141,9

3121105 Kitas nematerialusis turtas 15,8 15,8
 Iš viso 65 894,8 16 584,5 2 300,0 47 010,3

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

 

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
2012 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. 
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2012 m. ilgalaikio turto įsigijimui išleista 2 096,9 tūkst. Lt,

 iš jų:

►  materialusis turtas:

● kompiuterinė technika – 585,9 tūkst. Lt,

● biuro, kita įranga ir kt. ilgalaikis turtas – 194,5 tūkst. Lt,

● mokymo priemonės, įrenginiai – 89,5 tūkst. Lt,

● spaudiniai – 254,5 tūkst. Lt,

►  nematerialusis turtas:

● nematerialusis turtas – 24,9 tūkst. Lt,

● nebaigta statyba – 31,0 tūkst. Lt, 

● programinė įranga – 131,7 tūkst. Lt,

● studijų programos – 784,9 tūkst. Lt.

 

Ilgalaikio turto pokytis 2011–2012 m. (įsigijimo verte), tūkst. Lt

Eil.
Nr. Pavadinimas

2011 m. 2012 m.

metų  
pradžioje

metų  
pabaigoje pokytis metų  

pradžioje
metų  

pabaigoje pokytis

1. Pastatai, statiniai 93 108,3 93 589,3 +481,0 93 589,3 93 586,2 –3,1
2. Ilgalaikis materialusis 

turtas 22 095,6 21 624,9 –470,7 21 624,9 21 713,2 +88,3
3. Nematerialusis turtas 2 308,9 2 383,5 +74,6 2 383,5 3 237,0 +853,5
4. Ilgalaikis turtas 

iš viso
117 512,8 117 597,7 +84,9 117 597,7 118 536,4 +938,7

2012 m. ilgalaikio turto įsigijimui iš įvairių finansavimo šaltinių sunaudota 2 096,9 tūkst. Lt, 
tai 73,2 proc. daugiau nei 2011 m. 

Vykdant Universiteto veiklas, 2012 m. išleista 75 364,3 tūkst. Lt,  
iš jų pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Lt

Pavadinimas Išlaidos
Procentais 

nuo visų 
išlaidų

Iš jų 

darbo  
užmokesčiui ir  

socialinio  
draudimo 
įmokoms

išlaidos (be darbo 
užmokesčio ir  

socialinio  
draudimo įmokų)

Valstybės biudžetas 18 884,5 25,1 15 060,0 3 824,50
Nuosavos lėšos (gauta už teikia
mas paslaugas)

47 010,3 62,4 35 218,6 11 791,7

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

9 469,50 12,5 2 447,0 7 022,5

 Iš viso 75 364,3 100,0 52 725,6 22 638,7
Procentais nuo visų išlaidų 100,0 70,0 30,0
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2011 m. išlaidų struktūra

 

2012 m. išlaidų struktūra
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 Svarbiausi Universiteto  
įvykiai 2012 metais

2011 m. gruodžio 27–2012 m. sausio 4 d. Maniloje, Filipinuose vyko 32asis Pasaulio 
universitetų debatų čempionatas, kuriame pirmą kartą dalyvavo Mykolo Romerio universiteto 
Debatų klubas. Universiteto debatuotojai Monika Bukelskytė ir Valdemaras Kačanovskij šiame 
renginyje buvo vieninteliai Lietuvos ir Baltijos šalių atstovai.

MRU absolventas Tadas Žukas buvo išrinktas Erasmus studentų ambasadoriumi ats
tovauti Lietuvai 2012 metais Europos Komisijos renginiuose, skirtuose Erasmus programos 
25mečiui.

Sausio 12 d. universitete lankėsi Frankofoniškų universitetų agentūros AUF mokslo di
rektorius Petko Staynov. Su svečiu sutarta Universitete įsteigti priėjimo prie frankofoniškų 
elektroninių leidinių centrą bei bendradarbiauti nuotolinio mokymo srityje.

Sausio 16 d. universitete lankėsi Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje J. E. Maryse Berniau 
bei patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros klausimais Pascal Hanse. Svečius priėmė rektorius 
prof. dr. Alvydas Pumputis, buvo aptartos universiteto ir ambasados bendradarbiavimo stipri
nimo galimybės. 

Sausio 14 d. Mykolo Romerio universiteto tinklininkės tapo Respublikos studentų tinkli
nio lygos čempionato (RSTL) nugalėtojomis ir pelnė aukso medalius.

Sausio 16 d. MRU įsteigtas Elektroninės erdvės saugumo tyrimo centras. Centro steigi
mas įtvirtintas rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio ir vidaus reikalų ministro Raimundo Palai
čio pasirašytais institucijų tarpusavio bendradarbiavimo sutarties pakeitimais. Universitetas ir 
ministerija sutarė aktyviai bendradarbiauti elektroninės erdvės saugumo srityje. 

Sausio 20 d. Universitete pirmą kartą lankėsi Indijos Respublikos Nepaprastoji ir Įgaliotoji 
ambasadorė J. E. Monika Kapil Mohta. Viešnią priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Am
basadorė taip pat susitiko su MRU Indijos studijų centro vizituojančiu profesoriumi dr. Raj Sekhar 
Basu, Plėtros ir tarptautinių ryšių prorektoriumi dr. Stasiu Vaitkevičiumi, Tarptautinių ryšių skyriaus 
vedėja Gedrute Račiene, Indijos studijų centro tarybos pirmininke doc. dr. Lora Tamošiūniene. 

Sausio 21 d. Kaune vykusioje „Aukštųjų mokyklų mugėje 2012“ MRU stendas sulaukė 
daug dėmesio, buvo vienas patraukliausių, traukė akį ne tik ryškiomis spalvomis, bet ir savo 
informatyvumu.
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Sausio 26 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Baltijos jūros regiono universitetų tink
lo (BSRUNI) prezidentas Kari Hyppönen iš Turku universiteto (Suomija) bei viceprezidentas Ja
nis Stonis iš Latvijos universiteto.

Sausio 27 d. Mykolo Romerio universitetas kvietė mokinius ir pedagogus dalyvauti edu
kaciniame renginyje „Išbandyk profesiją“. Šiame Socialinės politikos fakulteto Edukologijos 
instituto organizuotame renginyje dalyvavo apie 30 gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių ir 
vidurinių mokyklų atstovų iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Tauragės, Ignalinos, Pabradės, Šalči
ninkų bei kitų šalies miestų ir regionų. Labiausiai moksleiviai norėjo susipažinti su ekonomisto, 
valstybės institucijų tarnautojo ir vadybininko, teisininko bei psichologo specialybėmis.

Vasario 1 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Turkijos diena“, organizuota kartu su aso
ciacija Baltic Turkish Culture Academy (Balturka). Renginio metu buvo supažindinama su Turki
jos kultūra bei vaišinama tradiciniais turkiškais patiekalais.

Vasario 2–4 d. Universitetas dalyvavo didžiausioje Baltijos šalyse žinių ir išsilavinimo 
parodoje „MOKYMASIS. STUDIJOS. KARJERA 2012“ Lietuvos parodų centre „Litexpo“. Parodos 
lankytojų dėmesį traukė išskirtinio dizaino MRU stendas, prie kurio buvo galima sužinoti vis
ką apie šiuolaikinį universitetą, rasti atsakymus į daugelį klausimų, kurie aktualūs tiek galvo
jantiems, kur studijuoti, tiek besirenkantiems profesiją ar profesinio tobulėjimo kelią. Parodos 
lankytojus Mykolo Romerio universitetas kvietė apsilankyti ir įdomiuose organizuojamuose 
renginiuose.

Vasario 12 d. Kaune LKKA manieže vyko svarbiausios žiemos lengvaatlečių varžybos – 
Lietuvos universitetų žiemos čempionatas. Jis tapo visų laikų MRU sėkmingiausiu čempionatu, 
nes pirmą kartą komandų įskaitoje iškovota prizinė II vieta, į priekį praleidus tik LKKA atstovus.

Vasario 15 d. vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtas atviras pokalbis
diskusija „Rotacija: išvykti negalima pasilikti“, kuriame buvo bandoma išsiaiškinti, kur šiame 
sakinyje turėtų būti padėtas skyrybos ženklas. Diskusiją rengė MRU Studentų atstovybė, joje 
dalyvavo MRU Debatų klubas, taip pat garbingi svečiai: Kovo 11osios signatarė Nijolė Oželytė 
bei Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys.

Vasario 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos Posėdžių salėje koncertavo Mykolo Romerio 
universiteto akademinis choras. Koncertas buvo skirtas Universiteto socialinių partnerių – Lie
tuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 15ųjų įkūrimo metinių progai pažymėti.

Vasario 23 d. Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedra kvietė į prof. M. Mak
simaičio, doc. K. Miliauskaitės ir doc. G. Šapokos monografijos „Valstybės ir teisės problemos 
lietuvių išeivijos publikacijose (1944–1990)“ pristatymą.

Vasario 23 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Armėnijos švietimo ir mokslo minis
tro Armeno Ashotyano vadovaujama delegacija. Svečiai susitiko su rektoriumi prof. dr. Alvydu 
Pumpučiu, apžiūrėjo Universitetą.

Vasario 23 d. iškilmingame Teisės fakulteto Tarybos posėdyje buvo įteiktos socialinių 
partnerių – advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ stipendijos 
geriausiems teisės programos studijų studentams.

Vasario 23–26 d. Mykolo Romerio universitetas dalyvavo tarptautinėje Vilniaus knygų 
mugėje ir kvietė aplankyti MRU Leidybos stendą Lietuvos parodų centre „Litexpo“. Parodos 
lankytojai taip pat kviesti apsilankyti ir Universiteto renginiuose.

Vasario 28 d. Mykolo Romerio universitete įvyko Sveikatos Forumo steigėjų susirinkimas.

Vasario 28 d. Universitete vyko konkurso „Teisme kaip džiaze“ finalas, o vasario 24 d. 
buvo rengiamas atrankinis ELSA Lietuva konkurso „Teisme kaip džiaze“ etapas Mykolo Romerio 
universiteto studentams. 
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Vasario 28 d. MRU Styginių kvartetas kvietė į Rotondinę salę, kur susirinkusiųjų laukė 
neformali aplinka ir netikėti muzikiniai sprendimai. 

Vasario 29 d. Mykolo Romerio universiteto plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius  
dr. Stasys Vaitkevičius ir Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius Almantas 
Jakimavičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Kovo 1 d. Mykolo Romerio universiteto senatas išklausė Rektoriaus prof. dr. Alvydo Pum
pučio pateiktą 2011 m. veiklos ataskaitą ir jai pritarė. Ataskaitos pristatyme dalyvavo Senatas, 
Tarybos nariai, studentai ir rektoratas, prodekanai, katedrų vedėjai, rengiamų nacionalinių ir 
jungtinių studijų programų vadovai, centrų ir skyrių vadovai. Senatas taip pat pritarė Rekto
riaus teiktai Humanitarinių mokslų instituto direktoriaus kandidatūrai. Instituto direktoriumi 
patvirtintas Robertas Jurgaitis, iki tol ėjęs Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto 
Lietuvos istorijos katedros docento pareigas.

Kovo 2 d. Mykolo Romerio universitete svečiavosi ypatinga viešnia – JAV Valstybės 
Sekretorės Hillary Clinton vyr. pavaduotoja Ginklų kontrolei ir priežiūrai Rose Gottemoeller.  
Vizito metu viešnia skaitė pranešimą anglų kalba „Ginklų kontrolė informacijos amžiuje“ (Arms 
Control in the Information Age).

Kovo 2–4 d. Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos ka
tedra rengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Tapatumo problemos: tradicija ir inovacijos“, 
kurioje dalyvavo žymūs Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos mokslininkai. 

Kovo 7 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Vokietijos ambasadorius J.  E.  Matthias 
Mülmenstädt, kuris susitiko su studentais, skaitė paskaitą ir dalyvavo diskusijoje tema „Ar Eu
ropa turi ateitį“.

Kovo 8 d. Mykolo Romerio universiteto akademinė bendruomenė minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo dieną. Kovo 11osios minėjimo renginyje griežė MRU Styginių kvar
tetas, buvo pristatyta Romualdo Augūno fotografijų paroda bei albumas „Sapnuoju Lietuvą“ 
(1960–2010 m. fotografijos).

Kovo 8 d. vyko rinkiminė Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės (MRUSA) 
konferencija, kurios metu išrinkti fakultetų ir instituto atstovai organizacijoje.

Kovo 9 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto rengiama Nacionalinė 
mokslinė konferencija „Kovo 11oji ir Lietuvos teisinės sistemos kūrimas“. Konferencijoje pra
nešimus skaitė žymūs Lietuvos mokslininkai ir praktikai: Seimo pirmininko pavaduotojas Čes
lovas Vytautas Stankevičius, Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedba
ras, prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis, prof. dr. Juozas Žilys, prof. dr. Algimantas Urmonas.

Kovo 12–16 d. Mastrichte (Olandija) vyko teismo inscenizacijos konkursas Pasaulio pre
kybos organizacijos teisės tema (ELSA Moot Court Competition on WTO Law). Konkurse Lietuvai 
atstovavo jungtinė Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų IV kurso studentų komanda – Jus
tas Januška (MRU), Mantas Mališauskas (MRU), Goda Karalytė (VU), Vytautė Janušaitytė (VU), 
vadovaujami MRU TF Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros lektoriaus Raimondo 
Ališausko.

Kovo 13 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir 
OVC Consulting (UAB „Organizacijų vystymo centras“). Sutartį pasirašė Universiteto studijų pro
rektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas ir Centro direktorius dr. Virginijus Lepeška.

Kovo 14 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti vyko atvira paskaita
diskusija „Lietuva po Kovo 11osios ir pasaulis“. Paskaitą skaitė Krašto apsaugos ministerijos 
Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius generolas Almantas Leika.

http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/apie_mru/dokumentai/2011_mru_rektoriaus_ataskaita.pdf
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Kovo 14 d. Mykolo Romerio universiteto teatro studija A.R.T. kvietė į premjerą G. Gorino 
„Tas pats Miunchauzenas“. 

Kovo 15 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos 
Sąjungos teisės bei Verslo teisės katedrų kartu su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarny
ba bei VšĮ „Europos vartotojų centras“ organizuojama mokslinėpraktinė konferencija „Europos 
vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai šiandien?“

Kovo 15–18 d. Mykolo Romerio universitete vyko Ukrainos Charkovo nacionalinio Vasi
lio Karazino universiteto ELSA Kharkiv studentų organizacijos vizitas. Jį organizavo ELSA MRU 
studentų organizacija bei Universiteto Tarptautinių ryšių skyrius.

Kovo 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko Socialinės politikos fakulteto Karjeros pla
navimo akademijos ketvirtųjų studijų metų uždarymas, kurio metu dalyviams buvo įteikti 86 
pažymėjimai, liudijantys apie aktyvų mokinių dalyvavimą Akademijos veikloje.

Kovo 17 d. Lietuvos karo akademijoje vyko 2012 m. studentų jėgos trikovės čempiona
tas. Mykolo Romerio universiteto atstovai, nugalėję komandinėje įskaitoje, dominavo septy
niose svorio kategorijose iš aštuonių – tai šių varžybų rekordas. 

Kovo 18 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Kalku
tos universiteto (Indija) Vicekancleris Suranjan Das pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartis 
numato bendradarbiavimą vykdant bendrus mokslo tyrimus, studentų, dėstytojų, darbuotojų 
mainus ir projektus, organizuojant seminarus ir konferencijas.

Kovo 19–21 d. Universitete buvo minimos Frankofonijos dienos. 

Kovo 20 d. Universitete buvo minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. 
Buvo iškilmingai pakelta Žemės vėliava, sveikinimo žodį tarė LR aplinkos viceministras Alek
sandras Spruogis. 

Kovo 21 d. Mykolo Romerio universitete svečiavosi ir paskaitą „The Europeanization of 
Public Law“ (Viešosios teisės europeizavimas) Teisės fakulteto studentams, dėstytojams kaitė 
Prancūzijos administracinio apeliacinio teismo teisėjas, Paryžiaus advokatūros viešosios teisės 
instituto (L’institut de droit public des affaires du Barreau de Paris) docentas dr. Bernard Even.

Kovo 22 d. vyko Visuotinis Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės (MRUSA) 
narių susirinkimas. Naujuoju MRUSA prezidentu buvo išrinktas 3 kurso teisės studijų progra
mos studentas Andrius Zalitis. 

Kovo 24–25 d. Mykolo Romerio universitete vyko dešimtasis tarptautinis debatų turny
ras MRU IV 2012. Turnyre dalyvavo 32 komandos, kurios atstovavo 14 universitetų iš užsienio 
bei Lietuvos. 

Kovo 28–29 d. Universitete vyko „Mokslinės minties šventė 2012“.

Kovo 28 d. MRU svečiavosi Kinijos Liaudies Respublikos ambasadorius Lietuvoje  
J. E. Zengwen Liu. Ambasadorių priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, buvo aptarti ryšių 
su Kinijos universitetais stiprinimo ir plėtros klausimai.

Kovo 29 d. Universiteto Rotondinėje salėje vyko Flashmobas, kurio metu buvo pristato
mos naujos Socialinės politikos fakulteto bakalauro studijų programos: Sociokultūrinė eduka
cija, Sociologija, Socialinė pedagogika ir Ugdymo karjerai pedagogika.

Balandžio 3 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi NATO Tarptautinio karinio štabo gene
ralinis direktorius generolas leitenantas Jürgen Bornemann. Svečias Universiteto studentams bei 
Lietuvos karo akademijos kariūnams skaitė paskaitą tema „NATO dabartis“ (NATO today).

Balandžio 4 d. pasirašyta Mykolo Romerio universiteto ir Gruzijos tarptautinių santykių 
universiteto (University of International Relations of Georgia) bendradarbiavimo sutartis.

http://www.youtube.com/watch?v=3nOE7UR2o5M&list=UUxfax0AIeX5VQ_eZuFVwrdg&index=1&feature=plcp
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Balandžio 10 d. Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedra kartu su Civilinio 
proceso katedra rengė mokslinępraktinę konferenciją „Teisės principų ir normų santykis teisės 
doktrinoje ir teismų praktikoje“.

Balandžio 12 d. Mykolo Romerio universitetas pirmasis iš Lietuvos aukštųjų mokyklų su
kūrė ir pristatė mobiliąją programėlę populiariausiose platformose „Android“ ir „iOS“ mobilie
siems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.

Balandžio 13 d. Mykolo Romerio universiteto plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius 
dr. Stasys Vaitkevičius ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Roma Giedraitienė 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Balandžio 13 d. Seime vyko Karjeros planavimo ir Lyderystės akademijų kartu su Seimo 
nariu Petru Auštrevičiumi inicijuotas ir organizuotas moksleivių kūrybinio konkurso „Kraštietis, 
kurį žinau ir juo didžiuojuosi“ finalinis renginys.

Balandžio 14 d. Teisės fakultetas rengė Teisinių žinių olimpiadą, kurioje dalyvavo 9–12 
klasių moksleiviai iš įvairių Lietuvos kampelių. Moksleivius sveikino Teisės fakulteto dekanė 
prof. dr. Rima Ažubalytė.

Balandžio 16–19 d. vyko MRU Karjeros savaitė, kurioje nestigo aktualių ir intriguojančių 
susitikimų, buvo sudarytos galimybės studentams užmegzti naudingų kontaktų, išgirsti pata
rimų, kaip efektyviai kopti karjeros laiptais.

Balandžio 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto 
ir Lietuvos verslo konfederacijos. Sutartį pasirašė Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pum
putis ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

Balandžio 18 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi naujai akredituotas Nyderlandų Ka
ralystės Nepaprastasis ir Įgaliotasis ambasadorius J. E. Kornelis Willem Spaans. Svečią priėmė 
Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, buvo aptarti ryšių su šios šalies universitetais 
stiprinimo ir plėtros klausimai.

Balandžio 18 d. buvo rengiama Mykolo Romerio universiteto diena Utenoje. Jos metu 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Universiteto ir Utenos rajono savivaldybės, mieste 
surengta nuotaikinga Universiteto kultūrinė programa, vyko krepšinio varžybos tarp studentų 
ir savivaldybės komandos. 

Balandžio 19 d. Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedra kartu su Teisės fakul
tetu bei Turkijos kultūros centru „Balturka“ rengė tarptautinį seminarą „Bendro sugyvenimo 
patirtys: tradicijos, normos ir tapatybės“ (Sharing Experiences of Coexistence: Traditions, Norms 
and Identities), skirtą tolerancijos pagrindų ir sklaidos klausimams aptarti.

Balandžio 19–22 d. Mykolo Romerio universiteto Debatų klubo atstovai dalyvavo tarp
tautiniame debatų turnyre Estonian Open 2012 Taline (Estija). 

Balandžio 20 d. Seime Teisės fakulteto Tarptautinės ir ES teisės katedra bei Seimo Žmo
gaus teisių komitetas organizavo konferenciją „Tarptautinė teisė ir tautinės mažumos“.

Balandžio 23–29 d. MRU bibliotekoje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka: 
spausk Patinka!“ renginiai.

Balandžio 24–29 d. MRU Indijos studijų centro kvietimu viešėjo Kalkutos universiteto 
(Indija) docentė, Indijos Kultūros ryšių tarybos (ICCR) deleguota istorijos dėstytoja dr. Sanjukta 
Das Gupta, šiuo metu dirbanti Romos Sapienza universiteto Italijos Orientalistikos institute.

Balandžio 24 d. buvo rengiama ketvirtoji praktinė mokslinė konferencija „Efektyvumas 
viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“
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Balandžio 26–27 d. Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas organizavo antrąją 
tarptautinę konferenciją „Privatus ir viešasis sektorius: praktika ir tyrimai“ (PRACTICE AND  
RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR – 2012).

Balandžio 27 d. Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto kvietimu paskaitas doktoran
tūros studentams skaitė Indianos (JAV) universiteto profesorius dr. John L. Mikesell.

Balandžio 27 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Neringos savivaldybės vadovų, ta
rybos narių delegacija, vadovaujama Neringos savivaldybės mero Antano Vinkaus. Susitikime 
su Universiteto vadovybe buvo aptariamos bendradarbiavimo galimybės.

Balandžio 27 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Romerio uni
versiteto ir Europos humanitarinio universiteto. Sutartį pasirašė rektoriaus įgaliotas kancleris  
doc. dr. Saulius Spurga ir EHU Rektorius prof. dr. Anatoli Mikhailov.

Balandžio 30 d. Mykolo Romerio universiteto vaikinų komanda pelnė II vietą Lietuvos 
studentų krepšinio lygos čempionate.

Gegužės 2 d. MRU Debatų klubo atstovai debatavo Raudonojo Kryžiaus draugijos orga
nizuojamame debatų turnyro finale.

Gegužės 3 d. pasirašytas ketinimų protokolas tarp Mykolo Romerio universiteto (MRU) 
ir Londono Middlesex universiteto (MU) dėl pirmojo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos jungti
nio akademinio padalinio steigimo Vilniuje. Sutartį universitetų vadovai – MRU rektorius  
prof. dr. A. Pumputis ir MU rektorius prof. Michael Driscoll pasirašė LT švietimo ir mokslo minis
terijos organizuoto renginio metu.

Gegužės 3 d. MRU vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės medijos: iššūkiai 
ir galimybės suaugusiųjų švietimui“ (Social Media: Challenges and Opportunities for Adult Edu-
cation). Konferenciją rengė Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedra.

Gegužės 4 d. Seime vyko tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija „Valstybės garan
tuojama teisinė pagalba. Problemos ir sprendimai“. Renginį organizavo Mykolo Romerio uni
versiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso, Baudžiamojo proceso, Civilinio pro
ceso katedros, Seimas, Teisingumo ministerija ir Lietuvos advokatūra. 

Gegužės 4 d. Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionate Universiteto merginų ko
manda antrus metus iš eilės iškovojo III vietą ir pelnė bronzos medalius. 

Gegužės 7–11 d. Universiteto bendruomenę džiugino jau tradicija tapusios MRU Dienos. 
Renginiai pritraukė ne tik universiteto studentus, darbuotojus, bet ir socialinius partnerius, 
moksleivius.

Gegužės 10 d. Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedroje vyko moksli
niskonsultacinis seminaras „Verslo priežiūros ir verslą prižiūrinčių institucijų sistemos pertvar
kos problemos“.

Gegužės 10 d. Socialinės politikos fakulteto Edukologijos ir Socialinės politikos katedros 
organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Inovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai: 
edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos“.

Gegužės 10–12 d. MRU Teisės fakultete vyko kasmetis Nijmegen grupės, vienijančios 
įvairių Vakarų ir Centrinės Europos universitetų teisės fakultetus, susitikimas.

Gegužės 11 d. MRU Teisės fakulteto Alumni draugija surengė metinę konferenciją ir dis
kusiją „Teisinių profesijų – advokatūros, notariato bei antstolių profesinės veiklos reguliavimas“.

Gegužės 11 d. šventiniu koncertu buvo minimas MRU pramoginių šokių grupės „Bolero“ 
gyvavimo 20metis. 

Gegužės 11–12 d. Kaune vyko Lietuvos studentų universiada, kurioje didžiausią medalių 
skaičių laimėjo MRU lengvosios atletikos komanda, vadovaujama lekt. Ž. Adomavičiaus.
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Gegužės 17–20 d. Helsinkyje vykusiose XXVIII SELL studentų žaidynėse MRU sportinin
kai iškovojo 6 aukso, 5 sidabro ir 8 bronzos medalius. 

Gegužės 17 d. Ekonomikos ir finansų fakulteto Finansų ir mokesčių katedra kvietė į Tarp
tautinę mokslinę konferenciją „Mokesčių politikos problemos“.

Gegužės 20–25 d. Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedroje viešėjo Ra
mon Llull universiteto (Barselona, Ispanija) profesorė Pilar Muro I Sans ir Erasmus koordinatorė 
Anna Rodriguez Casadevall. Viešnios skaitė paskaitas, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, 
aptarė bendradarbiavimą pagal Erasmus mainų programą ir tarptautinius edukacinius bei ty
rimo projektus.

Gegužės 23 d. Socialinės politikos fakultete vyko Intensyvios programos „Vartojamo 
maisto kokybė ir socialinė atskirtis“ (Quality of Food Intake and Social Exclusion) partnerių bai
giamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Lietuvos ir 
Vengrijos.

Gegužės 24 d. Mykolo Romerio universitete svečiai iš Laplandijos universiteto (Suomija) 
prof. Rauno Korhonen ir dr. Mirva LohinivaKerkela pristatė Laplandijos universitetą, jo progra
mas ir Suomijos interneto teisės ypatumus.

Gegužės 24 d. vyko Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros organizuota 
tarptautinė mokslinė konferencija „Gyvenimo kokybė globalizacijos kontekste: aktyvaus senė
jimo ir kartų solidarumo aspektas“.

Gegužės 25 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. A. Pumputis ir Neringos 
savivaldybės meras Antanas Vinkus pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartis pasirašyta rek
toriaus bei MRU Politikos ir vadybos fakulteto dekano doc. dr. Algirdo Monkevičiaus viešnagės 
Neringoje metu.

Gegužės 25 d. vyko MRU mokslo programos „Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje vi
suomenėje“ ir jos temos „Vertybinė sistema Europos visuomenėje ir europinės tapatybės di
namika“ mokslininkų grupės organizuojama konferencija „Kas yra Europa? Europos tapatumo 
klausimai tarpdisciplininėje perspektyvoje“.

Gegužės 31 d. vyko Studentų mokslinės draugijos kartu su Teisės fakultetu organizuota 
tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Rytų ir Centrinės Europos teisės tyrimai: lygina
mieji aspektai“ (COMPARATIVE ASPECTS OF RECENT LEGAL RESEARCH IN EASTERN AND CEN
TRAL EUROPE), kurios metu pranešimus skaitė jaunieji mokslininkai iš Rytų ir Centrinės Europos.

Gegužės mėn. vykusioje FESET – Europos socioedukacinio mokymo centrų asociacijos 
(European Social Educator Training Association) Generalinėje Asamblėjoje Socialinės politikos 
fakulteto prodekanė projektams ir tarptautiniams ryšiams doc. dr. J. Pivorienė išrinkta asocia
cijos viceprezidente.

Birželio 3 d. Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionate stipriausios buvo mote
rų ir vyrų poros, atstovaujančios Mykolo Romerio universitetui.

Birželio 4–5 d. Seime ir Universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos, kul
tūra ir globalizacija“ (Languages, Culture and Globalisation), kurią organizavo MRU Humanita
rinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedra kartu su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 
Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutu, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, 
Valstybės institucijų kalbų centru ir Klaipėdos universitetu.

Birželio 6 d. Mykolo Romerio universitete pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukrai
nos nacionalinio banko bankininkystės universitetu. Sutartį pasirašė MRU plėtros prorektorius 
dr. Stasys Vaitkevičius ir Ukrainos nacionalinio banko bankininkystės universiteto prorektorius 
dr. Oleksandr Brovar. Sutartimi numatoma įgyvendinti abiejų universitetų dvigubo diplomo 
magistrantūros studijas.
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Birželio 7 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama kasmetė tarptautinė verslo psi
chologijos mokslinėpraktinė konferencija „Psichologijos įrankiai – verslui“.

Birželio 7 d. MRU vyko sporto popietė, kurioje pagerbti geriausi Universiteto sportinin
kai, jų treneriai, komandų vadovai.

Birželio 13 d. iškilmingo Senato posėdžio metu Universiteto Garbės daktaro regalijos 
įteiktos Bolonijos universiteto (Italija) rektoriui prof. dr. Ivano Dionigi. Posėdžio metu Bolonijos 
ir Mykolo Romerio universitetų rektoriai taip pat pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Sutartis 
numato ryšius vykdant bendrus mokslo tyrimus, studentų, dėstytojų, darbuotojų mainus ir 
projektus, bendrus seminarus ir konferencijas.

Birželio 14–15 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama Tarptautinė konferencija 
„Viešųjų ir pelno nesiekiančių organizacijų rinkodaros iššūkiai: etika ir tvarus vartojimas“. Kon
ferenciją organizavo Politikos ir vadybos fakultetas.

Birželio 19 d. Mykolo Romerio universitetas kartu su Lenkijos Aukštąja prekybos mokyk
la, Lietuvos Darbo ir socialinių tyrimų institutu rengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Nau
jos tendencijos žmogiškųjų išteklių vadyboje“.

Birželio 20 d. Teisės fakulteto prof. dr. Asta Dambrauskaitė buvo paskirta Frankofoniškos 
universitetų agentūros (AUF) Centrinės ir Rytų Europos biuro regioninės ekspertų komisijos 
asocijuotąja eksperte.

Birželio 28 d. Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui Algiui Mickūnui iškilmingame 
Mykolo Romerio universiteto Senato posėdyje buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos.

Birželio 24 d. Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Politikos ir vadybos fakul
teto magistrantas Tomas Gadeikis poroje su Raimundu Labucku tapo čempionais.

Birželio 21 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos neeilinio suvažiavimo metu Universi
teto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis apdovanotas „Vytauto Andriaus Graičiūno“ nominacija. 
Apdovanojimas skirtas už nuoseklų pažangių vadybos principų taikymą, pasiekimus vadovau
jant ir plėtojant Mykolo Romerio universitetą kaip pažangią studijų ir aukštojo mokslo instituciją.

Liepos 9–14 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Transparency International“ Skaidru
mo vasaros mokykla, kurios atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Gry
bauskaitė.

Liepos 9–21 d. Universitete vyko vasaros mokykla „Teisė ir ekonomika globalioje erdvėje 
finansinės krizės sąlygomis“. Mokykloje dalyvavo studentai iš Torunės bankininkystės mokyk
los (Lenkija) ir Bratislavos Ekonomikos universiteto (Slovakija).

Liepos 16–24 d. Teisės fakultete buvo rengiama septintoji kasmetė vasaros stovykla 
studentams „International Human Rights Law Summer Study“. Mokyklos globėjas – Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, ji rengiama kartu su Ruano 
universitetu (Prancūzija). 

Liepos 27–rugpjūčio 12 d. Londone vykusiose XXX vasaros olimpinėse žaidynėse puikiai 
pasirodė Mykolo Romerio universiteto studentai, iškovoję net 8 prizines vietas.

Rugpjūčio 3 d. MRU bibliotekoje lankėsi svečiai iš Maskvos Valstybinės jaunimo biblio
tekos. 

Rugpjūčio 28–rugsėjo 7 d. vyko įvadinė savaitė pagal Erasmus ir kitas mainų programas 
atvykstantiems MRU studijuoti studentams iš užsienio. Tarptautišką Universiteto akademinę 
bendruomenę papildė 126 mainų studentų iš 23 šalių 72 universitetųpartnerių.

Rugpjūčio 30 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su per 2011 m. rugsė
jo–2012 m. rugpjūčio laikotarpį disertacijas apsigynusiais mokslininkais, jų moksliniais vado
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vais, konsultantais. Per 2011–2012 studijų metus disertacijas teisės, vadybos ir administravimo 
bei psichologijos kryptyse Universitete apsigynė 22 asmenys.

Rugsėjo 1ąją Mykolo Romerio universitetas šventiniais renginiais pasitiko naujuosius 
2012–2013 mokslo metus. Universiteto bendruomenė Mokslo ir žinių dieną minėjo susitiki
mais fakultetuose, šventiniu koncertu, iškilmingu Senato posėdžiu, Arkikatedroje bazilikoje 
aukojamomis šv. Mišiomis.

Rugsėjo 1 d. Universitete pradėjo veikti naujos Dokumentų valdymo sistemos (DVS) ga
limybės – dokumentų projektų rengimas ir derinimas bei dokumentų pasirašymas kvalifikuotu 
elektroniniu parašu, naudojant Registrų centro išduotus kvalifikuotus sertifikatus kriptografi
nėje USB laikmenoje. 

Rugsėjo 4 d. Politikos ir vadybos fakulteto studentas Vilius Laurinaitis Pasaulio jaunimo 
graikųromėnų imtynių čempionate iškovojo čempiono titulą.

Rugsėjo 18 d. Mykolo Romerio universitete vyko LR vidaus reikalų ministro Artūro Melia
no paskaita „VRM politika: teorija, praktika ir iššūkiai“.

Rugsėjo 21 d. buvo rengiama nacionalinė konferencija „Lietuvos Respublikos Konstitu
cija – lūkesčiai, realijos, perspektyvos“. Konferenciją organizavo Teisės fakulteto Konstitucinės 
teisės, Administracinės teisės ir proceso bei Teisės filosofijos ir istorijos katedros.

Rugsėjo 6 d. MRU rektorius prof. dr. A. Pumputis su universiteto dėstytojais aptarė vis dar 
pasitaikančius studentų nesąžiningo elgesio atvejus.

Rugsėjo 13 d. susikūręs Mykolo Romerio universiteto Savanorių klubas surengė Savano
rių mugę. 

Rugsėjo 13–16 d. Humanitarinių mokslų instituto Kalbos kultūros katedros Kompara
tyvistinių studijų grupė kartu su Lietuvos edukologijos universitetu ir Lietuvos lyginamosios 
literatūros asociacija organizavo tarptautinę tarpdalykinę mokslinę konferenciją „Pasaulis su
dėtas iš pasakų: tarpdisciplinio diskurso sąsajos ir pokyčiai“ (The World is Composed of Stories: 
The Relationship between Discourses and their Transformations).

Rugsėjo 13 d. universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su Universitete 
studijuoti pradėjusiais garsiais ir perspektyviais Lietuvos šachmatininkais – Deimante Daulyte, 
Tautvydu Vedricku ir Vaidu Šetkausku bei jų treneriais –Vaidu Sakalausku ir Laimonu Kudžma.

Rugsėjo 16 d. Politikos ir vadybos fakulteto magistrantas Mindaugas Griškonis apgynė 
Europos irklavimo čempiono titulą. 

Rugsėjo 17–28 d. Socialinės politikos fakultete vyko įvadinės paskaitos jungtinės tarp
tautinės magistrantūros studijų programos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ trečiosios 
laidos studentams iš Mykolo Romerio universiteto, Linco Johano Keplerio (Austrija) ir Tampe
rės (Suomija) universitetų.

Rugsėjo 20 d. Japonijos ambasada Lietuvoje ir Japonijos Fondas kvietė apsilankyti Ura 
senke mokyklos profesorės Yuko Katsura arbatos gėrimo ceremonijos demonstracijoje Mykolo 
Romerio universitete.

Rugsėjo 25–27 d. Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedra kvietė dalyvau
ti renginiuose, skirtuose Europos kalbų dienai paminėti.

Rugsėjo 27 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su pirmo kurso studentais – 
fakultetų atstovais, grupių seniūnais.

Rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete vyko Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir 
kriminologijos katedros bei Socialinės politikos fakulteto Mediacijos katedros organizuojamas 
mokslinis seminaras „Dviejų spindulių“ modelis ir pritaikymo pirminiai rezultatai“.

http://www.lt.emb-japan.go.jp/lithuanian/tea ceremony 2012.pdf
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Spalio 4 d. vyko Universiteto bendruomenės, Tarybos, Senato ir rektorato susitikimas, 
kuriame aptarti mokslo metų siekiai.

Spalio 5 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis priėmė Ru
sijos Federacijos Nepaprastąjį ir Įgaliotąjį ambasadorių Lietuvoje J. E. Vladimirą Čchikvadzę.

Spalio 8 dieną MRUPSA (Lietuvos psichologijos studentų asociacijos padalinys Mykolo 
Romerio universitete) kvietė psichologus ir mylinčius psichologiją į linksmą, nuotaikingą 5ojo 
gimtadienio šventę.

Spalio 8 d. Užsienio kalbų katedros kvietimu HMI įvyko susitikimaspokalbis su Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje vertėja Agne Kazlauskaite tema „Daugiakalbė Europos Sąjun
ga. Vertimas raštu Europos Komisijoje“.

Spalio 8–9 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 
skirtos konferencijos „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ programos komiteto su
sirinkimas. 

Spalio 9 d. Universiteto Rotondinėje salėje vyko nuotraukų parodos „Fukušimos vaizdai“, 
skirtos Japonijos atsikūrimui po žemės drebėjimo, atidarymas. Parodą pristatė Japonijos am
basadorė Lietuvoje J. E. Kazuko Shiraishi.

Spalio 11 d. vyko dėstytojų iš Jungtinių Amerikos Valstijų Stephen Garrett ir Teri McCart
hy vieša paskaita anglų kalba „Integrity in the Academy: Paraphrasing and Plagiarism“ („Aka
deminis sąžiningumas: perfrazavimas ir plagiavimas“).

Spalio 15–16 d. Mykolo Romerio universitete vyko Ekonomikos ir finansų valdymo fakul
teto organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Kur link mūsų ekonomikos“ (Whither Our 
Economies).

Spalio 15 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Japonijos Kanagawa universiteto pro
fesoriai A.  Matoba ir K.  Oyama, kurie dalyvavo konferencijoje „Kur link mūsų ekonomikos“ 
(Whither Our Economies).

Lapkričio 16 d. Universitete vyko konferencija „Teisės psichologija: mokslas ir taikymas“, 
kurioje dalyvavo Lietuvos ir užsienio teisės psichologijos srities specialistai.

Spalio 18 d. Mykolo Romerio universitete pirmą kartą lankėsi Turkijos Respublikos Nepa
prastasis ir Įgaliotasis Ambasadorius J. E. Akin Algan. Svečią priėmė Mykolo Romerio universi
teto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis. Turkijos ambasadorius apžiūrėjo Universitetą.

Spalio 18 d. Universitete vyko pasitarimas dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai rengi
nių organizavimo. Pasitarime dalyvavo Lietuvos atstovybės Briuselyje švietimo ir mokslo atašė 
Karina Firkavičiūtė ir Jūratė Devižienė.

Spalio 18–19 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinėpraktinė konfe
rencija „Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje: vartotojo, kaip sutarties 
šalies, apsauga“. Konferenciją organizavo Teisės fakulteto Verslo teisės katedra, Civilinės ir ko
mercinės teisės katedra, Europos vartotojų centras Lietuvoje ir tarptautiniai partneriai – Savo
jos universitetas (Prancūzija) bei Santiago de Compostela universitetas (Ispanija). 

Spalio 19 d. vyko susitikimas su 2012 metais įstojusiais į teisės, vadybos ir administra
vimo, psichologijos, ekonomikos ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūrą. Jaunuosius 
doktorantus sveikino Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, fakultetų 
dekanai.

Spalio 19 d. Mykolo Romerio universiteto plėtros prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius ir 
Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos direktorė Eleonora Aborovičienė pasirašė bendradarbia
vimo sutartį.
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Spalio 20 d. vyko Akademijų moksleiviams atidarymo šventė – duris atvėrė net šešios 
Mykolo Romerio universitete rengiamos akademijos – Jaunojo teisininko, Jaunojo politiko, 
Jaunojo filosofo, Karjeros planavimo, Lyderystės ir Vadybos.

Spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko konferencija „Sveikatos sistemos vystymo 
perspektyvos“. Konferenciją MRU rengė kartu su LR sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengėjai profesoriai Juozas Žilys ir Vy
tautas Sinkevičius Mykolo Romerio universitete susitiko su šių metų Konstitucijos egzamino 
laureatais.

Spalio 25–26 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama tarptautinė tarpdisciplini
nė konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Konferencija buvo orga
nizuota kaip „MRU Mokslo dienos 2012“ renginys.

Spalio 25–26 d. Mykolo Romerio universitete vyko metinis NORDPLUS teisės fakultetų 
tinklo susitikimas.

Spalio 25–31 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis daly
vavo Azijos universitetų rektorių konferencijoje „AUPF 2012“, kuri vyko Busan (Korėjos Respub
lika). Vizito Korėjos Respublikoje metu rektorius prof. dr. A. Pumputis pasirašė bendradarbia
vimo sutartis su Dongseo Universitetu (Korėjos Respublika) ir Huree Universitetu (Mongolija).

Spalio 26 d. buvo rengiamas Tarptautinis seminaras „Inovatyvūs šeimos tyrimo metodai“.

Spalio 29–31 d. Socialinės politikos fakultete vyko pirmasis Mokymosi visą gyvenimą 
daugiašalio projekto „On the borderline between child care and mental health treatment in 
Europe“ – RESME darbo grupės susitikimas. Projekto partneriai iš Suomijos, Jungtinės Kara
lystės, Danijos, Portugalijos, Vokietijos ir Lietuvos aptarė projekto įgyvendinimo pasirengimą.

Spalio 29 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi profesoriaus Mykolo Romerio giminai
čiai – Marisha Romer ir jos vyriausiasis sūnus Gregory Romer.

Lapkričio 5 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama tarptautinė konferencija 
„Veiksminga gynyba baudžiamajame procese Europoje: iššūkiai ir perspektyvos“ (Effective Cri-
minal Defence in Europe: Challenges and Prospects). Konferenciją organizavo Teisės fakultetas 
kartu su Europos teisių tinklu JUSTICIA ir Žmogaus teisių stebėjimo institutu.

Lapkričio 8 d. MRU Akademinės etikos centras kvietė į mokslinįpraktinį seminarą. Jame 
buvo diskutuojama apie aukštųjų mokyklų etikos kodeksus ir jų veiksmingumą, nagrinėjamos 
etinio reglamentavimo plėtros problemos. Aktualias teorines ir praktines etikos kodeksų rengi
mo ir taikymo problemas nagrinėjo įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai, 
studentai bei kitų sričių specialistai.

Lapkričio 10 dieną Mykolo Romerio universitete įvyko Lietuvos universitetinių aukštųjų 
mokyklų šachmatų čempionatas, kuriame MRU komanda iškovojo II vietą. 

Lapkričio 12 d. Humanitarinių mokslų institutas kvietė į Europos Komisijos Vertimo raš
tu direktorato Lietuvių kalbos departamento terminologo dr. Egidijaus Zaikausko paskaitą „Ar 
tinka lietuviškas dalgis Europos pievoms šienauti? Lietuvių kalba, vertimas ir terminologija Eu
ropos Sąjungos institucijose“.

Lapkričio 14 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su Universitete veikiančių 
studentų organizacijų vadovais ir atstovais.

Lapkričio 14 d. Universitete lankėsi Estijos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis amba
sadorius J. E. Toomas Kukkas, kurį priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis.

Lapkričio 15 d. vyko susitikimas su Erasmus studentų ambasadoriumi advokatu dr. Tadu 
Žuku. MRU Teisės Fakulteto absolventas pasidalijo su studentais Erasmus programos dalyvio 
sėkmės istorija.

http://www.aupf2012.com/html/
http://uni.dongseo.ac.kr/eng/
http://www.hureeict.edu.mn/?lang=mn
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Lapkričio 15–16 d. Universitete lankėsi Europos universitetų asociacijos (EUA) Instituci
nio vertinimo programos (IEP) ekspertai. EUA institucinio vertinimo tikslas – įvertinti universi
tetų strateginio valdymo procesus ir vidinę kokybės kultūrą. Institucinis universiteto vertini
mas bus atliekamas trimis etapais, šis vizitas yra pirmasis vertinimo etapas.

Lapkričio 19 d. Neringoje buvo rengiama Mykolo Romerio universiteto diena. Neringos 
gyventojams ir svečiams Universitetas siūlė susitikimus, seminarus, koncertą. 

Lapkričio 20 d. Mykolo Romerio universiteto senatas pritarė plagiato sąvokos apibrėži
mui bei patvirtino naują sąžiningumo deklaracijos formą.

Lapkričio 21 d. Mykolo Romerio universiteto tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ 4ojo 
gimtadienio proga surengė šventinį koncertą. 

Lapkričio 21 d. Mykolo Romerio universiteto plėtros prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius 
ir Vilniaus Pilaitės gimnazijos direktorius Zotikas Popovas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Lapkričio 22 d. Universitete lankėsi Japonijos Nepaprastoji ir Įgaliotoji ambasadorė 
J. E. Kazuko Shiraishi, kuri skaitė paskaitą tema „Japonijos diplomatija ir Lietuva“ (Japan’s di-
plomacy and Lithuania). Vizito metu ambasadorė taip pat susitiko su Universiteto rektoriumi  
prof. dr. Alvydu Pumpučiu.

Lapkričio 26 d. paskaitą Universitete „Rinkimai JAV: ar Europa dar ką nors reiškia?“ skai
tė politikos analitikas ir komentatorius, JAV prezidentinių rinkimų specialistas, apžvalgininkas 
David Mark.

Lapkričio 27 d. dieną Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) iškilmingai pagerbė kas
met organizuojamo kokybiškiausiai įgyvendintų projektų konkurso nugalėtojus. Šiais metais 
Kokybės konkurso laureatais tapo ir MRU Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros 
2010–2011  m. vykdytas Erasmus intensyvios programos projektas „CHALIDChallenges to 
Identity in the Context of Globalisation: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives“.

Lapkričio 28 d. Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedra (ATPK) rengė 
viešuosius debatus, kuriuose buvo diskutuojama dėl Konstitucijos principo „Valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms“.

Lapkričio 28 d. Mykolo Romerio universitetas atnaujino bendradarbiavimo susitarimą 
su Vilniaus teritorinės darbo biržos (VTDB) Vilniaus miesto skyriumi, teikiant abiem pusėms 
naudingą informaciją, organizuojant bendrus renginius jaunimo užimtumui didinti.

Lapkričio 30 d. vyko tęstinio seminaro „Vertybių tapatumas ir jų kaita“ renginysdiskusija 
„Nepriklausomybės dvidešimtmetis verslo etikos požiūriu“, kuriame pranešėjas buvo žurnalis
tas Arūnas Brazauskas.

Lapkričio 30 d. Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto Kalbos kul
tūros katedra ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija rengė mokslinę konferenciją „Specialybės 
kalba: gramatika ir logika“.

Lapkričio 30 d. MRU biblioteka, bendradarbiaudama su LBD mokyklų bibliotekų skyriu
mi, pradėjo tęstinius mokymus, skirtus mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų bibliotekininkams.

Gruodžio 1 d. šachmatų turnyre „London Chess Classic Women’s Invitational“ MRU ma
gistrantė tarptautinė didmeistrė Deimantė Daulytė užėmė pirmąją vietą.

Gruodžio 5 d. Humanitarinių mokslų institutas ir Politikos ir vadybos fakultetas kvietė į 
Krokuvos (Lenkija) Jogailaičių universiteto Lituanistinių studijų centro direktorės dr. Katarzy
nos KorzeniewskosWołek viešą paskaitą „Istorinės atminties atodangos: Lenkijos ir Lietuvos 
istoriografijos problematika“.
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Gruodžio 6 d. Mykolo Romerio universiteto plėtros prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius 
ir Vilniaus Radvilų gimnazijos direktorius Mindaugas Puodžiukas pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį.

Gruodžio 7 ir 14 d. Mykolo Romerio universitete rinkosi per pusę tūkstančio šalies dešim
tų–dvyliktų klausių mokinių, kurie dalyvavo Socialinės politikos fakulteto Edukologijos institu
to organizuotame edukaciniame renginyje „Išbandyk profesiją“. 

Gruodžio 10–14 d. Universiteto Mokslo centras, tęsdamas paskaitų ir seminarų ciklą „No
vatoriškas mokslininkas“, kvietė mokslininkus, mokslinius vadovus bei doktorantus dalyvauti 
renginiuose, kuriuos vedė tarptautinėje bendruomenėje pripažintas dėstytojas dr. Dave Fili
povičCarter.

Gruodžio 13 d. Mykolo Romerio universitete vyko renginiai, skirti paminėti bendradar
biavimo su Vroclavo universitetu dešimtmetį . Jų metu MRU Garbės daktaro regalijos iškilmin
gai buvo įteiktos Vroclavo universiteto rektoriui prof. habil. dr. Marek Bojarski.

Gruodžio 14 d. Mykolo Romerio universitete su studentais ir darbuotojais susitiko Vil
niaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiamas visų mokslo daktaro laips
nį įgijusių asmenų susitikimas, kurio metų buvo steigiamas PhD Alumni klubas.

Gruodžio 20 d. Socialinės politikos fakultetas ir Humanitarinių mokslų institutas kvietė į 
vizituojančio profesoriaus James Fisher Ed.D. iš South universiteto (JAV) viešą paskaitą anglų 
kalba „Pragmatism and its coming paradigm shift in education“ („Pragmatizmas ir švietimo 
paradigmų kaita“).

Gruodžio 21 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija vardinę P. Vileišio nominaciją ir  
P. Vileišio skulptūrinio portreto apdovanojimą įteikė Mykolo Romerio universiteto magistran
tui Aisčiui Ramanauskui.

Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacija (LMTDA) kartu su Lietuvos Vadybos 
draugija jau antrą kartą organizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų magistro darbų, parašytų va
dybos tematika, konkursą. Pirmąją vietą 2012 m. konkurse pelnė Mykolo Romerio universiteto 
magistrės Renatos Blagnienės diplominis darbas „Seimo narių informacinė elgsena sprendimų 
priėmimo procese“.

Lietuvos sporto žurnalistai geriausiais 2012ųjų Lietuvos atletais pripažino olimpinę 
čempionę plaukikę Rūtą Meilutytę ir olimpinį vicečempioną kanojininką, Mykolo Romerio uni
versiteto magistrantą Jevgenijų Šukliną.



Mykolo Romerio universitetas  2012

176



Summary

177

Mykolas Romeris University 2012

Summary

MRU – is a recognized university in the global and European higher education sphere. 
At the end of 2012 MRU was evaluated by the European Commission and awarded the ECTS 
Label. That is the highest international form of recognition of quality activity. The ECTS Label 
means that MRU is a fullyfledged international institution of higher learning of which there 
are only several dozen, attesting to the internationalization of studies and good quality man
agement.

Mykolas Romeris University continues to remain the second university of choice of those 
students choosing studies in Lithuania. Even though in later years there has been a slight de
crease overall in the number of MRU students, the total number of students indicates that the 
University continues to remain one of the most attractive universities in Lithuania. According 
to official statistics, as of Oct. 1st, 2011, there were 19,385 students. As of Oct. 1st, 2012, there 
were 18,531 students.

The Centre for Quality Assessment in Higher Education in 2012 registered 8 new first 
cycle degree study programmes and 12 secondcycle study programmes and one nondegree 
study programme of Mykolas Romeris University.

For several years, undergraduate and graduate studies programmes are conducted in 
English and attended by foreign nationals. In 2012 students were admitted from 14 countries: 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Greece, Georgia, India, Israel, Jamaica, Nigeria, Norway, Pakistan, 
Slovakia, Turkey, Ukraine.

Mykolas Romeris University in 2012 conducted three joint degree study programmes 
implemented with foreign partners. The Social Policy Faculty’s Master’s Degree programme, 
“Comparative Social Policy and Welfare“ is implemented along with the University of Tampere 
(Finland) and Johannes Kepler Linz University (Austria). In 2012, the third class of this pro
gramme began studies. The second study programme – MRU Law Faculty‘s Master’s Degree 
programme, “European Law and Governance“ is implemented along with France’s Montes
quieu University – Bordeaux IV. The Social Informatics Faculty’s programme, “Electronic Busi
ness Management“ is implemented with Armenia’s Eurasia International University. From 2011 
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it allows graduates from Armenia to receive 2 diplomas – Mykolas Romeris University’s and 
Eurasia International University’s.

Mykolas Romeris University, in seeking to foster a culture of innovation, promote the 
development of society and the state’s competitiveness, improve the quality of life, develops 
social science, humanities, technological and bio law science fundamental and applied dis
ciplines and interdisciplinary research. University academics participate in international and 
national scientific research programmes and projects, implement research on contract and 
publicly present scientific research results to the academic community and society at large. In 
2012 there were more than 1,500 research papers published, more than 70 international scien
tific events were organized, 6 doctoral study programmes were implemented and electronic 
publishing was developed. In the last several years there has been a noticeable increase in the 
number of quantitative and qualitative research publications. Each year there is an increase in 
the amount of research papers published in foreign languages.

State budget appropriations for scientific research and experimental development ac
tivities in 2013 were allocated taking into account 20092011 research activity results. It should 
be noted that according to the cumulative result of the evaluation of scientific activity, in 2011, 
Mykolas Romeris University was in the leading position in the area of social sciences.

In 2012 all research activity at Mykolas Romeris University was undertaken according to 
the 20102014 interdisciplinary priority research area, “Social Innovations for Global Develop
ment“ and five research programmes: “Justice, Security and Human Rights;“ “Social Technolo
gies,“  “The Country’s Sustainable Development in the Framework of Globalization;“ “Increas
ing Employment Opportunities and Quality of Life;“ and “Continuity of Values and Change in 
a Global Society.“

There were 31 international and 43 national academic events organized at the Univer
sity in 2012 and more than 130,000 Litas was attracted in external financing. It is worth noting 
that in 2012, “Science Days,“ and the international conference, “Social Innovations: Theoretical 
and Practical Insights“ (SOCIN) was organized to much acclaim.

Mykolas Romeris University focuses a huge amount of attention on preparing a new 
generation of researchers and developing doctoral studies. The University, along with other 
research and study institutions, implements doctoral studies in the areas of social sciences 
law, management and administration, economics, psychology, educology and humanities 
including philology. There were 66 applicants that applied to doctoral study programmes in 
2012 of which 30 were admitted. From 2009 there is a noticeable increase in the number of 
applicants from other universities, which in 2012 reached an almost even distribution of ap
plicants (of MRU graduates this figure was 52%, from other universities – 48%). In 2012 there 
were 24 doctoral students that successfully completed studies and defended doctoral disser
tations: 19 – law, 3 – management and administration and 2 in the area of psychology.

The electronic book portal project was further developed. Having changed the concept, 
in 2012 there were 46 new MRU scientific publications placed in the MRU electronic book 
portal MRU eBooks. All in all, there are 110 eBooks in the portal of which 33 are in open access.

University management goals are to implement the most important strategic University 
aims: create new attractive national and joint study programmes with foreign universities, im
prove quality of studies and further activate research activities.

The Statute of Mykolas Romeris University was changed after changes were made in the 
Law on Higher Education and Research. University Council, Senate, and functions of the Rector 
outlined in the new Statute were amended to reflect the changes along with the possibility to 
determine the University’s structure, according to needs.
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Reorganization was implemented in 2012 to keep in line with rapidly changing condi
tions in the market as well as demographic changes within Lithuania. The University prepared 
for these changes by reorganizing its structure, by improving management and increasing 
staff motivation. The reorganization was undertaken keeping in line with clear principles and 
criteria. The reform was made up of 3 parts all connected to one another. First, staff require
ment norms for centres, departments, other units, and academic units were approved. The 
number of staff positions in centres, departments, other units, and academic departments 
was connected with clear indicators, such as the number of students or funds drawn in.  The 
second step – changes in University structure and staff positions was undertaken. In academ
ic units, the posts of Vicedeans were eliminated (except for Vicedeans for studies). The fol
lowing positions were also eliminated: senior academic assistants, academic assistants, dean 
aides and vicedean assistants. According to approved norms, in Faculties and the Institute 
of Humanities Student departments were established and within them – positions of chief 
managers, senior academic assistants, managers, and dean assistants. It is planned that vice
deans will manage Student departments. Next to departments, there was presented a new 
academic unit – the Faculty Institute. The third part of the reorganization was implementation 
of changes in the salary payment system increasing staff motivation. The maximum official 
salary rates for staff payments for University managers were increased significantly, as well as 
those of other University specialists.

Up to the structural changes, there were 6 Faculties, 1 Institute, and 39 departments 
at the University. After the reorganization, there were 5 Faculties and 1 Institute, 11 Faculty 
Institutes and 15 departments  left in the University’s structure. Alongside the Faculties, there 
is the possibility to establish a Faculty or School along with London’s Middlesex University. An 
Asian Studies Centre was established headed by international expert and lecturer Associate 
Prof. Kyoko Koma.

In 2012 the University undertook major changes in the document management field: 
the ADOC electronic document system was created and begun along with the eSignature 
mechanism: in the document management system (DVS) an electronic document manage
ment subsystem was implemented, allowing for eliminating the long storage of paper docu
ments. This was accomplished while also improving the management of the University, op
timizing the flow of information and the elimination of nonessential documents and draft 
document approval using DVS means.

The University’s international cooperation reached a new qualitative level during 2012. 
This is evident by the creation of new joint double degree programmes, an increasing amount 
of study programmes offered in foreign languages, a growing number of mobility and other 
projects and events with foreign partners. In order to evaluate activities that were carried out, 
Mykolas Romeris University in 2012 participated in the European University Association’s (EUA) 
Institutional Evaluation Programme (IEP). This allows the University the possibility to carry out 
implementation of institution strategic plans, human resource management, academic activity 
processes, and financial management selfanalysis.

A successful result of internationalization is the signing of an agreement with London’s 
Middlesex University establishing a new joint unit of both universities – The Business and Me
dia School. Students can choose from undergraduate and graduate study programmes, which 
are implemented together with Middlesex University assuring U.K. study quality standards.

There were 12 bilateral international cooperation agreements signed in 2012, providing 
for a legal basis to establish new joint study programmes, implement joint research, student 
and academic exchanges as well as to participate in the process of creating global studies and 
research spheres.
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The University, guided by a consortium of partners made up of 21 institutions of higher 
education, is successfully implementing the project, “Erasmus Mundus Partnership for Belarus, 
Ukraine and Moldova – EMPAIM“.

There were 20 lectures about India presented in 2012 as part of the India Studies Cen
tre’s activities. In cooperation with Calcutta University Prof. Raj Sekhar Basu, the lectures fo
cused on India’s economics, business, foreign policy and other themes that were presented by 
diplomats, businessmen, MRU academics, lecturers and professors from India.

The University completed jobs amounting to 8,183,035 Litas in 2012 implementing EU 
structural funds and Lithuanian Research Councilfinanced, as well as international mobility 
projects and programmes. Compared with 2011 results, this completed work load amount in 
2012 increased more than 1.5 times.

At the beginning of 2013 the University was implementing 29 projects not only accord
ing to the EU Human Resource programme’s 1.2 priority, “Lifelong Learning“ means, but also 
contributed to project implementation according to 1.3 priority, “Strengthening of Research
ers’ Capacity” means, Economic Growth Action programme means, the 2011 third country na
tionals‘ integration programme and Lithuania’s and Youth Exchange Fund.

Seeking to switch to longterm financing of scientific research, in 2012 University re
searchers presented 48 project proposals, of which 5 received financing, 17 were eliminated 
and an additional 30 are still under consideration. Compared with the previous year  2011, 
University researchers now more actively participate in competitions for financing for research 
projects. In 2012 the University presented 24 proposals, according to the 20072013 Human 
Resource Development Action programme’s 3 priority, „Strengthening of Researchers’ Capac
ity“ implementation means “Support for Scientists and Other Researchers Activities (global 
grant)“.

In 2012 Mykolas Romeris University reached all the marketing strategy goals it had out
lined. Consistent implementation of marketing measures increased market share in Lithuania 
from 16.12% in 2011 to 16.78% in 2012 (taking into account those studying at universities). Ac
cordingly there is an increase in the market share of those registering MRU as their first choice 
for studies from 5.8% (2011) to 6.1% (2012).

Data from the Lithuanian Labour Exchange (LLE) attests to the very good situation in 
the Lithuanian labour market for our University graduates. There were only 208 MRU gradu
ates that were registered in the Lithuanian Labour Exchange as of January 1st, 2013, which is 
just slightly 3.03% of all graduates of higher education institutions registered in the LLE and 
only 0.1% of all the unemployed registered in the LLE. It is also important to mention that even 
those registered in the LLE are there for a very short time. Labour Exchange data indicates that 
during the last half year, 177 of those registered in the LLE, who were MRU graduates, received 
jobs or created their own jobs.

The University’s new corporate image was firmly established in 2012. The University se
cured leading positions amongst Lithuania’s universities in social network sites. In 2012 MRU’s 
Facebook page became not only the most numerous, but also the most active. Before the 
beginning of the 2012 spring public relations campaign, an item placed in MRU’s Facebook 
page was viewed on average by 30,000 users a week. During the height of the campaign, this 
number grew more than six times and reached almost 200,000 users a week. The University‘s 
internet web page www.mruni.eu remains the most visited Lithuanian university internet site.

The University’s computer network was developed during 2012 and computer work sta
tions for students and staff were renovated and updated. The computer network infrastruc
ture was developed and there was an expansion of the informational system STUDIJOS, as 

http://www.mruni.eu
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well as document management and other system capabilities. In 2012 there were 473 new 
network points set up in the Student dorm and the Public Security Faculty as the computer 
network expanded. Currently in the entire computer network there are 4,076 data transfer 
network points. The use of equipment for laptop computers and mobiles rapidly increased. 
During 2012 the number of visits to the University website www.mruni.eu, compared with 
2011, grew almost 10% and using mobile devices it was up almost 250%.

The University fosters development of talents encouraging artistic activities including 
various cultural activities and events. Sensitivity to beauty, artistic sophistication and creativity 
is developed. Each member of the academic community can express their individuality – there 
are opportunities to participate in the activities of 11 artistic groups. One of the most notable 
events of the year is the Mykolas Romeris University Choir’s Concert, along with the String 
Ensemble, at the Presidential Palace marking the 20th anniversary of Lithuania‘s Constitution. 
MRU’s folk dancing group, “Skalsa“ participated in the opening of the TAFISA World Games.

At the London Olympic 2012 Games MRU students were part of Lithuania’s Olympic 
delegation. MRU graduate Laura AsadauskaitėZadneprovskienė won a gold medal in the 
pentathlon. MRU Policy and Management Faculty Master’s Degree student canoeist Jevgenij 
Šuklin won a silver medal. Two students from the same Faculty placed 6th in the rowing pairs 
competition – Saulius Ritter and Rolandas Maščinskas. Economics and Finance Management 
Faculty student Gintarė Venčkauskaitė placed 12th in the pentathlon competition.

MRU student canoeist Jevgenij Šuklin was selected Lithuania‘s Student Athlete of the 
Year 2012. Two of our rowers, Mindaugas Griškonis and Tomas Gadeikis, placed 7th and 9th in 
the competition.

The main focus, in providing social services in 2012, was for the strengthening of Uni
versity community members’ health and providing for the needs of disabled students and 
student orphans.

There are 53 students with disabilities that are studying at MRU. There is special atten
tion devoted to these students. Information is collected about what type of disability they 
have and what are their particular needs, as they study at the University. Consultations are pro
vided for possible aid they can receive. Each year some of the students receive a reduction in 
tuition fees or tuition is waived completely. During the 2011/2012 spring semester tuition was 
waived or reduced in part for 234 students in the amount totalling 232.8thous. Litas. From the 
2012/2013 fall semester, 224 students received a reduction in tuition or it was waived in the 
amount totalling 245.7thous. Litas.

University community members actively take part in leisure and cultural activities or
ganized at the University. Staff can exercise in University sports and athletic halls. There are 
aerobics and yoga activities organized as well. Lecturers and staff members play on the bas
ketball, football and table tennis teams. These teams are active and win prizes in various com
petitions.

http://www.mruni.eu
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