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Pratarmė

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas, 

kurio ryškiausi komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Didžiau-

sią potencialą išvystęs savo profilio srityse MRU turi pajėgius ir svarbų vaidmenį universiteto 

misijoje vaidinančius edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, poli-

tikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. 

mru pirmasis lietuvoje pradėjo įgyvendinti jungtines studijų programas su Prancūzijos, 
austrijos ir suomijos užsienio universitetais, stipriai išplėtojo mokslo partnerystę su Pietų korė-
jos ir kitais azijos regiono universitetais. 

atlikome tarptautinių universitetų asociacijų auditus, pagal kurių rekomendacijas paren-
gėme ir sėkmingai įgyvendiname tarptautiškumo strategiją. šiuo metu universitete studijuo-
jančių užsienio piliečių dalis nuo visų studentų skaičiaus yra 3,5 proc. – viena didžiausių tarp 
lietuvos universitetų. 

2015 metais lietuvos mokslo būklės tarptautiniame tyrime aukštai (3 balais) įvertinti 
mru Teisės ir socialinių technologijų fakultetai. 

Tais pačiais metais mru stipriausias mokslininkų grupes sutelkėm į naują socialinių ino-
vacijų laboratorijų tinklą mru lab, kuriame sėkmingai vykdomi tarpdisciplininiai socialinių ino-
vacijų projektai. 

rezultatus matome jau dabar ne tik pagal pateiktų tarptautinių mokslinių paraiškų, lai-
mėtojų projektų skaičių – europos komisijos finansuoto erasmus + projekto „socialinių inova-
cijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ tyrimas parodė, kad mru tarp kelių šimtų Vidurio ir 
rytų europos universitetų yra geriausias socialines inovacijas plėtojantis universitetas. 

labai svarbu suprasti, kad prieinamas aukštasis išsilavinimas yra viešoji gėrybė, o ne išsi-
lavinimo infliacijos reiškinys. Pastebimas dirbtinis įstojimo į valstybės finansuojamas socialinių 
mokslų studijas galimybių mažinimas, tačiau toks požiūris itin trumparegiškas ir pragaištingas 
valstybei. Pastaraisiais metais lietuva daro pažangą plėtodama ekonomiką, didindama visuo-
menės gerovę. 
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Vis dėlto akivaizdu, kad ši pažanga yra nepakankama, neatliepia didelės dalies visuo-
menės lūkesčių. gyventojai akivaizdžiai nepatenkinti padėtimi valstybėje, neigiamai vertina 
savo padėtį ir perspektyvas, visus gąsdina milžiniškas emigracijos lygis. lietuva nesugeba 
realizuoti savo potencialo, o neigiamos demografinės tendencijos kelia realią grėsmę tautos 
išlikimui. būtina garsiai pripažinti, kad visuomenės raidai ypač svarbus socialinių mokslų vai-
dmuo. 

socialinių mokslų plėtra turėtų suvaidinti svarbiausią vaidmenį valstybėje gerinant de-
mokratijos kokybę, kuriant gerovės valstybę, tobulinant viešąjį valdymą, užtikrinant visuo-
menės saugumą. 

esminis veiksnys, galintis pakeisti šią situaciją, yra švietimo sistemos pertvarka, kuri 
atvertų galimybes kiekvienam lietuvos piliečiui rasti savo vietą gyvenime ir prisidėti prie vi-
suomenės gerovės kūrimo. mru ir su santykinai mažais viešaisiais finansiniais ištekliais suge-
ba išlikti rentabilus, pasižymi aukšta studijų ir mokslo kokybe ir efektyvumu, o kartu atlieka 
svarbią socialinę misiją. 

Dėl jau išvardintų priežasčių ir mru susidarė valstybės finansuojamų ir nefinansuo-
jamų vietų disproporcija. Tačiau net ir tokioje situacijoje mru absolventų įsidarbinamumas 
aukštojo išsilavinimo teikiamos kvalifikacijos darbo vietose mažai skiriasi nuo kitų Vilniaus 
universitetų. kai kuriems mūsų studentams studijos yra savotiškas „socialinis liftas“ – svarbi 
sėkmingos karjeros ir gyvenimo galimybė. 

mOsTa skelbiamais duomenimis, įsidarbinę yra 83 proc. mru absolventų, baigusių stu-
dijas 2015 m., 59 proc. dirba aukštojo išsilavinimo teikiamos kvalifikacijos darbo vietose, o dar 
5 proc. tęsia studijas. Vu šie skaičiai atitinkamai yra 79, 63 ir 6 proc., VgTu – 81, 62 ir 4 proc., 
leu – 76, 52 ir 5 proc. 

mru nemaža savo siūlomų studijų programų dalimi konkuruoja su Vilniaus universite-
tu, o kai kuriomis socialinių mokslų programomis – ir su VgTu. Vadybos, ekonomikos krypty-
se juntama ir ism vadybos ir ekonomikos universiteto konkurencija. 

Tačiau suprantame, jog sutelkus šiuo metu išsibarsčiusias akademines pajėgas, išgryni-
nus stipriausius mokslinius branduolius ir juos sutelkus būtų galima efektyviau akumuliuoti 
daugiau lėšų, dar tikslingiau jas paskirstyti ir siekti naujų ambicingesnių mokslinių ir studijų 
tikslų. studijų ir mokslo potencialą turėtų praturtinti sinergija su kitų sričių mokslininkais, 
naujomis tarpdiscipliniškumo ir tarpkryptiškumo galimybėmis. Tai yra svarbi pastarųjų metų 
studijų ir mokslo tendencija europoje ir pasaulyje, ir mes į ją orientuojamės. 

aštrėjanti konkurencija dėl studentų apsunkina aukštųjų mokyklų raidą. mOsTa skel-
biamais duomenimis, Vilniaus apskrityje 2015 m. buvo 4857 abiturientai, įstoję į lietuvos 
aukštąsias mokyklas. Prognozuojama, kad 2021 m. į lietuvos aukštąsias mokyklas iš apskri-
ties įstos 4106 abiturientų, taigi jau dabar užprogramuotas 15 proc. sumažėjimas. studentų 
skaičius mru pastaraisiais metais taip pat mažėjo, tačiau mes ėmėmės savalaikių pertvarkų, 
buvo optimizuotas administracijos ir dėstytojų bei tyrėjų santykis. kita vertus, pokytis uni-
versitete buvo išnaudotas taikant aukštesnius tarptautinio lygio kvalifikacinius reikalavimus 
dėstytojams, keliant studijų kokybę. 

Pritaikę ekonomiškai pagrįstus vadybos principus, diversifikavę gaunamas pajamas, 
pradėję taikyti ūkiskaitą vidaus padaliniams ir nustatę išlaidų normatyvus prognozuojame 
stabilią universiteto padėtį net ir dar labiau mažėjant studentų skaičiui. universiteto gebėji-
mas operatyviai reaguoti į besikeičiančią demografinę situaciją, finansinius iššūkius, priimti 
operatyvius ir būtinus sprendimus dėl studijų ir mokslo kokybės gerinimo yra viena didžiau-
sių mūsų stiprybių. 
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 mykolo romerio universitetas  
2016 metais

santrauka

2016 m. mykolo romerio universitete (mru) studijavo 11 136 studentų ir klausytojų, iš 
jų apie du trečdalius – pirmojoje, trečdalis – antrojoje studijų pakopoje, 189 – trečiojoje, dok-
torantūros, pakopoje. universitetas ir toliau plėtojosi kaip didžiausia šalyje socialinių mokslų 
aukštoji mokykla. mru yra profilinis socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi kompo-
nentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Didžiausią potencialą išvystęs 
savo profilio srityse mru turi pajėgius ir svarbų vaidmenį universiteto misijoje vaidinančius 
edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų,  komunikacijos, politikos, psichologijos, 
sociologijos,  vadybos branduolius.  savo tikslus universitetas įgyvendina kartu su visuome-
niniais, verslo partneriais bei alumnais.  

Toliau stiprėjo universiteto studijų tarptautiškumas, net 18 studijų programų vykdyta 
anglų kalba, iš jų 12 – kartu su kitų šalių universitetais. Daugėjo studentų, į universitetą at-
vykstančių studijuoti iš užsienio. ypač pagausėjo laipsnio siekiančių tarptautinių studentų 
magistro pakopos studijų programose, išliko aukšti ir vieno arba dviejų semestrų studijoms, 
praktikai bei trumpesnio laikotarpio judumui (pvz., į vasaros mokyklas) atvykstančių tarptau-
tinių mainų studentų skaičiai. iš viso mru studijavo beveik 800 studentų užsieniečių. 

šiemet nuomonę apie studijas lietuvoje tarptautiniame studijų portale „studyPortals“ 
išsakė apie pusantro šimto tarptautinių studentų. apdovanojimus pelnė du universitetai – 
mru įteiktas „excellent“ kategorijos apdovanojimas, o Vilniaus universitetui – „Very good“ 
kategorijos apdovanojimas. kaip teigė „studyPortals“ intelektinių išteklių padalinio vadovė 
Carmen neghina, mru tarptautiniai studentai vertina už draugiškus ir profesionalius dėsty-
tojus, universitete įdiegtą modernų iT tinklą, draugiškus studentus, patrauklią infrastruktūrą. 
Puoselėtas individualus požiūris į kiekvieną studentą, rūpestis jo profesine karjera ir asmeni-
ne sėkme.
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 nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos objektyvios stebėsenos duo-
menys rodo itin aukštą universiteto absolventų įsidarbinamumą ir vieną aukščiausių šalyje, 
lyginant su kitų aukštųjų mokyklų duomenimis, jų vidutinį darbo užmokestį.

mru, prisidėdamas prie lietuvos valstybės ir visuomenės pažangos, vykdo socialinių 
ir humanitarinių mokslų disciplininius ir tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius 
mokslo tyrimus. kadangi mokslo ir inovacijų veikla yra kokybiškos studijų sistemos pagrin-
das, mru studijų programos yra paremtos naujausių mokslo tyrimų rezultatais. universiteto 
mokslininkai ir tyrėjai aktyviai veikia tarptautiniuose ir nacionaliniuose akademiniuose bei 
profesiniuose tinkluose, rengia ir įgyvendina mokslo projektus, vykdo užsakomuosius tyri-
mus, veda kvalifikacijos kėlimo kursus bei mokymus, teikia ekspertines paslaugas ir vykdo 
moksliniais tyrimais paremtas visuomenės švietimo veiklas. 

2016 m. tarptautiniai ekspertai pripažino mru kaip socialinių inovacijų lyderį Vidurio 
ir rytų europos šalyse.  Publikuota virš 600 mokslo darbų, surengta daugiau nei 50 mokslo 
renginių, įgyvendinama beveik 50 mokslo projektų, suteikta virš 20 užsakomųjų paslaugų, 
vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama atviroji prieiga prie mokslinių 
tyrimų rezultatų.

universiteto Taryba patvirtino naująją universiteto misiją, viziją ir strategiją. strategi-
jos projekto svarstymą moderavo senato vadovybė. buvo stengiamasi kuo plačiau įtraukti 
universiteto bendruomenę, surengta ne viena diskusija, kuriose buvo nuodugniai disku-
tuojama dėl universiteto stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių. Į šias diskusijas kartu su 
universiteto vadovybės nariais, dekanais buvo pakviesti visų padalinių atstovai ir visi ben-
druomenės nariai, parodę aktyvumą ir teikę pasiūlymus dėl universiteto misijos ir vizijos. 

Patvirtinta universiteto misija – kurti demokratinės visuomenės kultūrą ir valstybę, ug-
dyti mokslią visuomenę, skatinti tvarią organizacijų ir bendruomenių pažangą, kiekvienam 
mūsų bendruomenės nariui atverti kelius į asmeninę ir profesinę sėkmę. 

mūsų tapatybė – visuomenės ir valstybės mokslų universitetas, savo tikslus įgyvendi-
nantis kartu su visuomeniniais, verslo partneriais bei alumnais.  

Vizija – darni, atvira, aukščiausius akademinius standartus pasiekusi, lietuvoje ir tarp-
tautinėje erdvėje pripažinta visuomenės ir valstybės mokslų aukštoji mokykla, gebanti išlais-
vinti, ugdyti ir telkti žmonių kūrybinę galią tvarios pažangos tikslams.

studentų skaičius mru pastaraisiais metais mažėjo, todėl buvo optimizuotas adminis-
tracijos ir dėstytojų bei tyrėjų santykis. kita vertus, pokytis universitete buvo išnaudotas tai-
kant aukštesnius tarptautinio lygio kvalifikacinius reikalavimus dėstytojams, keliant studijų 
kokybę. Pritaikius ekonomiškai pagrįstus vadybos principus, diversifikuojant pajamas, prade-
dant taikyti ūkiskaitą vidaus padaliniams ir nustačius išlaidų normatyvus galima prognozuo-
ti, kad universiteto padėtis išliks stabili net ir dar labiau mažėjant studentų skaičiui.

Per metus dėstytojų užimtų etatų skaičius sumažėjo nuo 438 etatų iki 368 etatų (16 
procentų). Dėl darbo veiklos organizavimo pakeitimų, administracijos ir kitų universiteto 
veiklą užtikrinančių darbuotojų užimtų etatų skaičius per metus sumažėjo nuo 323 etatų iki 
244 etatų (24 procentais). Dėstytojų su mokslo laipsniu skaičius per metus išaugo nuo 73,3 
proc. iki 77 proc.

2016 m. universitetas toliau plėtojo ir stiprino strategines partnerystes, rėmė studentų 
ir dėstytojų bei tyrėjų judumą, sudarė sąlygas tarptautinių projektų ir mokslinių tyrimų plė-
tojimui, kultūrinių bei mokslinių renginių organizavimui. 

mru palaiko ryšius su universitetais įvairiose pasaulio šalyse – europos sąjungoje, es 
rytų kaimynystės, azijoje, Viduržemio jūros regiono, Vidurinės azijos valstybėse. su šių regi-
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onų universitetais plėtojamas bendradarbiavimas įvairiomis formomis ir priemonėmis. 2016 
m. buvo įgyvendinamos galimybės dalyvauti es finansuojamose programose (erasmus+ pa-
raiškos), kartu vykdomos jungtinės studijų programos (su ukrainos, es šalių universitetais) ar 
dviejų diplomų studijos (su jungtinės karalystės midlesekso, Prancūzijos bordo iV universite-
tais) bei kitos iniciatyvos. 

Pietų korėja, japonija, kinija ir indija buvo ir toliau lieka pagrindinėmis universiteto 
bendradarbiavimo plėtros azijos regione valstybėmis. su šių valstybių universitetais ketina-
ma ir toliau stiprinti bendras veiklas. Dongseo (Pietų korėjos), josai (japonijos), Huazongo 
mokslo ir technologijų (kinija) universitetai yra tik keletas iš aktyviausių universiteto azijos 
regiono partnerių 2016 metais.

universitetas užmezgė naujas partnerystes ir pasirašė septynias dvišalio bendradar-
biavimo sutartis su užsienio valstybių aukštojo mokslo institucijomis. Pasirašytos sutartys 
su aiči ir meidži universitetais (japonija), Čonbuko nacionaliniu universitetu (Pietų korėja), 
Centrinio lankašyro universitetu (Didžioji britanija) ir kitais universitetais, pastūmėjusios aka-
deminių mainų ir kitų bendrų veiklų paramos projektus. 

mru biblioteka yra integrali universiteto modernios ir pažangios informacinės infras-
truktūros dalis. jos edukacinės, studijų ir komunikacinės erdvės vaidmuo buvo ir išlieka labai 
svarbus. naudotojai aptarnaujami 14 skaityklų bei 3 abonementuose. bibliotekoje yra 502 
darbo vietos skaitytojams, iš jų 129 – kompiuterinės. 2016 m. bibliotekoje pradėti eksploa-
tuoti 4 daugiafunkciai spausdinimo, kopijavimo, skenavimo įrenginiai. leidinių kiekis atvi-
ruose fonduose sudaro apie 70 proc. visų bibliotekos leidinių. Palyginti su 2015 m. dvigubai 
išaugo mru eBooks panauda.

2016 metai – išskirtinai aktyvūs bibliotekos darbuotojų komunikacijos ir paslaugų tei-
kimo mru mokslininkams ir tyrėjams metai. jiems suteikta virš 200 konsultacijų, paruoštas 
vienos dienos per mėnesį mokymų ciklas „biblioteka dėstytojams“, kvalifikacijai kelti pareng-
tas masinių atvirųjų internetinių kursų sąrašas (75 pozicijos). Tarptautiniam mru mokslininkų 
ir tyrėjų matomumui užtikrinti mru mokslo darbai (1048 įrašai) įkelti į nacionalinę lietuvos 
akademinės elektroninės bibliotekos talpyklą (elaba) ir mru ekspertų portalą Pure (else-
vier), taip pat įkeltos ir redaguojamos 249 mokslininkų paskyros. 2016 m. mokslininkams ir 
tyrėjams pristatytas, adaptuotas ir administruotas Elsevier Publishing Campus internetinių 
mokymų ciklas „College of skills Training“, kurį išklausė 58 mru dalyviai. 

2016 m. mru akademinei bendruomenei teminė informacija pradėta teikti naudojant 
atvirojo kodo programinę įrangą „subjects Plus“, sudarytos galimybės tiesiogiai dalyvauti 
bibliotekos mokymuose virtualioje aplinkoje mOODle ir peržiūrėti ten pat įkeltą mokymų 
vaizdo įrašą. Didelis dėmesys buvo skiriamas studentų informaciniam ir akademiniam raš-
tingumui. 2016 m. bibliotekoje organizuoti 178 įvairūs mokymai lietuvių ir anglų kalbomis, 
86 individualios ir grupinės konsultacijos. mokymuose dalyvavo ne tik mru akademinės 
bendruomenės nariai –  kvalifikaciją bibliotekoje kėlė mokyklų bibliotekininkai ir lietuvos 
karo akademijos bibliotekos darbuotojai. su akademine biblioteka susipažinti į mru atvyko 
4 mokinių klasės. Teminių bibliotekininkų veikla buvo pristatyta lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekos darbuotojams.

akademinė parama studentams ir mokslo darbuotojų konsultavimas yra pagrindinės 
bibliotekos  funkcijos, tačiau, be jų, buvo vykdomos ir kitos veiklos: administruojami mru 
mokslo žurnalai atvirojoje elektroninių mokslo žurnalų leidybos sistemoje Ojs (angl. Open 
Journal Systems), organizuojami atvirosios prieigos renginiai, parodos bei susitikimai su įžy-
miais žmonėmis. mru bendruomenei parengti 9 naujienlaiškiai apie bibliotekos paslaugas, 
išsiųsti 289 laiškai su 1050 kvietimų dalyvauti projektinėje veikloje. 
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2016 m. bibliotekos darbuotojai populiarino universitetą ir pristatė biblioteką martyno 
liuterio bei getingeno universitetuose (Vokietijoje), skaitė pranešimą Tarptautiniame biblio-
tekų kongrese leipcige (Vokietijoje), dalyvavo tarptautinėje elsevier (berlynas) konferencijoje 
„learning from the Pure Community“ bei „erasmus+“ darbuotojų judumo savaitėje. 2016 
m. bibliotekoje stažavosi darbuotojas iš Vroclavo (lenkija) universiteto, biblioteką aplankė ir 
patirtimi dalijosi svečiai iš kroatijos, estijos, Čekijos, Vokietijos, kinijos, serbijos universitetų.

universiteto Centrinių rūmų V korpuse atnaujinti bevielio ryšio prieigos taškai. Perėji-
mas prie naujų bevielio ryšio duomenų perdavimo technologijų padidino tinklo greitaveiką 
ir aprėptį.

Darbuotojų el. pašto dėžutės perkeltos į „microsoft Office 365 education“ – mokymo 
įstaigoms nemokamą debesų kompiuterijos pagrindu veikiančią paslaugą, universiteto dar-
buotojams suteikta galimybė nemokamai naudotis ofiso programinės įrangos paketu „mi-
crosoft Office365 ProPlus“ 5 asmeniniuose įrenginiuose. universitete buvo atnaujinamos 
kompiuterinės darbo vietos studentams ir darbuotojams, kompiuterinėse darbo vietose at-
naujinta operacinė sistema arba programinė įranga. 

buvo plečiamos ir tobulinamos informacinės sistemos „studijos“ galimybės. šios sis-
temos naudotojų skaičius viršija 11 tūkstančių, o kiekvieną dieną prie sistemos vidutiniškai 
prisijungdavo virš 2300 naudotojų. naujomis galimybėmis buvo papildytos mru teisės aktų 
duomenų bazė, informacinė sistema „Personalas“, darbo užmokesčio apskaitos, mokslo pu-
blikacijų vertinimo sistema, universiteto projektų bazė ir kitos sistemos.

 mru veiklą vykdo 8 meno kolektyvai. universiteto studentai, norintys lavinti savo 
išskirtinius gabumus, turi galimybę gilinti žinias bei ugdyti kūrybiškumą vadovaujami šios sri-
ties profesionalų. estetinio ugdymo centre studentus buria dainų ir šokių ansamblis „Skalsa“, 
pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, pop-vokalinis ansamblis, instrumentinė grupė „MRU Jazz 
Band“, Universiteto teatras, folkloro ansamblis „Ritingo“, dainavimo studija, šokių klubas „Salsa“. 

kuriamos tradicijos buria universiteto bendruomenę rugsėjo pirmosios, šv. kalėdų, 
Valstybinių švenčių, prof. mykolo romerio gimtadienio, mru sąskrydžio, mokslo metų užbai-
gimo  šventiniuose renginiuose. svarbiausių renginių nuotaiką kuria mru styginių kvartetas, 
nenuilstamai stebindamas klausytojus profesionalumu bei unikalumu. Profesionalaus meno 
sklaidos tradicijas tęsiame ir dalyvaudami meniniuose projektuose „sugrįžimai“ bei  „Poezi-
jos pavasaris“.

 „studentiškoje erdvėje“ eksponuojamos studentų bei absolventų vizualiųjų menų 
darbų parodos. Tęsiama tradicija organizuoti vakaronę „Talentai“, kurios metu studentai at-
lieka savo kūrybos dainas, pristato choreografinius gebėjimus, skaito savo poezijos ar pro-
zos kūrinius, atskleidžia ir kitus savo talentus universiteto bendruomenei bei svečiams. bene 
populiariausiu ir daugiausiai publikos pritraukiančiu studentų renginiu tampa „mru naktis“.

universiteto erdves puošia viena kitą keičiančios žymių lietuvos ir užsienio dailininkų 
bei fotomenininkų darbų parodos, skamba profesionalų atliekama klasikinė bei šiuolaikinė 
muzika, skaitomi poezijos bei  prozos kūriniai. bendruomenės dėmesio sulaukia ir susitikimai 
su iškiliomis mūsų visuomenės asmenybėmis.

Didėjant tarptautinės universiteto bendruomenės narių skaičiui nemenką dėmesį 
skiriame jų integracijai. mru tautinių šokių kolektyvas „skalsa“ bei folkloro grupė „ritingo“ 
tradiciškai lietuvių kultūrą bei papročius pristatė „Tarptautinės vakarienės“ renginiuose. este-
tinės saviugdos užsiėmimuose savo gimtosios šalies kultūrą pristatė užsienio studentai, taip 
suartindami tarpkultūrinę universiteto bendruomenę.

Per 2015–2016 m. m. sveikatos ir sporto centras vykdė sveikos gyvensenos renginius 
bei praktinius seminarus ir varžybas, kuriose dalyvavo 1778 bendruomenės nariai. 
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sporto sezonas pažymėtas ryškiomis pergalėmis. svariausius pasiekimus iškovojo eko-
nomikos ir finansų valdymo fakulteto i kurso studentas mantas brazauskas. rio parolimpinė-
se žaidynėse su lietuvos golbolo komanda jis pelnė parolimpinio čempiono titulą. Olimpi-
niu vicečempionu tapo irkluotojas mindaugas griškonis, o baidarininkas andrejus Olijnykas 
iškovojo penktąją vietą. Pasaulinėje šachmatų universiadoje mru atstovės, D. Daulytė ir s. 
Zaksaitė (treneris V. sakalauskas), lietuvos rinktinės sudėtyje iškovojo 12-tą vietą. Tai iki šiol 
aukščiausias lietuvos pasiekimas šiose varžybose. europos iii-ose universitetų žaidynėse pel-
nytas aukso medalis (dziudo imtynės, Ž. lekavičius). sell žaidynėse Tamperėje tarp 70 uni-
versitetų iš 10 šalių mru atstovai iškovojo 13 medalių ir bendroje įskaitoje užėmė antrą vietą.

Įvairių lietuvos studentų čempionatų nugalėtojais ir prizininkais tapo 47 mru atletai 
(14 aukso, 16 sidabro, 17 bronzos medaliai).
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Darbai ir laimėjimai 

studijos

2016 m. mykolo romerio universitete (mru) studijavo 11 136 studentų ir klausytojų, iš 
jų apie du trečdalius – pirmojoje, trečdalis – antrojoje studijų pakopoje, 189 – trečioje dok-
torantūros pakopoje. universitetas ir toliau plėtojosi kaip didžiausia šalyje socialinių mokslų 
aukštoji mokykla. mru yra profilinis socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi kompo-
nentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Didžiausią potencialą išvystęs 
savo profilio srityse mru turi pajėgius ir svarbų vaidmenį universiteto misijoje vaidinančius 
edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų,  komunikacijos, politikos, psichologijos, 
sociologijos,  vadybos branduolius.  savo tikslus universitetas įgyvendina kartu su visuome-
niniais, verslo partneriais bei alumnais.  

Toliau stiprėjo universiteto studijų tarptautiškumas, net  18 studijų programų vykdyta 
anglų kalba, iš jų 12 – kartu su kitų šalių universitetais. šiemet nuomonę apie studijas lietu-
voje tarptautiniame studijų portale „studyPortals“ išsakė apie pusantro šimto tarptautinių 
studentų. apdovanojimus pelnė du universitetai – mru įteiktas „excellent“ kategorijos ap-
dovanojimas, o Vilniaus universitetui (Vu) – „Very good“ kategorijos apdovanojimas. kaip tei-
gė „studyPortals“ intelektinių išteklių padalinio vadovė Carmen neghina, mru tarptautiniai 
studentai vertina už draugiškus ir profesionalius dėstytojus, universitete įdiegtą modernų 
iT tinklą, draugiškus studentus, patrauklią infrastruktūrą. Puoselėtas individualus požiūris į 
kiekvieną studentą, rūpestis jo profesine karjera ir asmenine sėkme.

 nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos objektyvios stebėsenos duome-
nys rodo itin aukštą universiteto absolventų įsidarbinamumą ir vieną aukščiausių šalyje, lygi-
nant su kitų aukštųjų mokyklų duomenimis, jų vidutinį darbo užmokestį po studijų baigimo 
praėjus metams ir net mažiau.
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Studentai ir klausytojai
mykolo romerio universitetas ir toliau išlieka vienu patraukliausių šalies universitetų. ma-

žėjant besimokančiųjų visose lietuvos švietimo pakopose, mažėja ir mru studentų skaičius, 
tačiau jis proporcingas šalies socialinių mokslų studentų skaičiaus mažėjimui.

 Bendras universiteto studentų ir klausytojų skaičius 2016 m.

bakalauro studijos 7174
10858

11 136
magistrantūros studijos 3495
Doktorantūros studijos 189
Papildomosios studijos 278 278

lyginant su 2015 m., 2016 m. bendras universiteto studentų skaičius sumažėjo apie 17 proc. 
Didesnis studijuojančiųjų skaičiaus susitraukimas įvyko ištęstinėse magistrantūros ir papildomo-
siose studijose, mažesnis – pirmojoje studijų pakopoje. Tačiau stabilus studentų skaičius išliko 
magistrantūros nuolatinėse studijose, o   doktorantūros studijų studentų skaičius net augo.  
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Studentų ir klausytojų skaičius pagal studijų pakopą ir formą 2014–2016 m. 

Studijų pakopa ir studijų forma Studentų skai-
čius 2014 m.

Studentų skai-
čius 2015 m.

Studentų skai-
čius 2016 m.

bakalauro studijos 9 321 8 469 7174

nuolatinės 5 013 4 646 4136
ištęstinės 4 169 3 640 3038
magistrantūros studijos 4 947 4 065 3495

nuolatinės 1 809 1 656 1629

ištęstinės 3 074 2 246 1866

Doktorantūros studijos 173 163 189

nuolatinės 102 86 110

ištęstinės 71 77 89

Iš viso studentų: 14 441 12 697 10 858

Papildomųjų studijų klausytojai 529 347 278
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nuotolinių studijų klausytojai 23 26 -

Iš viso studentų ir klausytojų: 14 993 13 070 11 136

2016 m. toliau daugėjo studentų, į universitetą atvykstančių studijuoti iš užsienio. ypač 
pagausėjo laipsnio siekiančių tarptautinių studentų ii pakopos studijų programose, išliko aukšti 
ir vieno arba dviejų semestrų studijoms, praktikai bei trumpesnio laikotarpio judumui (pvz., į 
vasaros mokyklas) atvykstančių tarptautinių mainų studentų skaičiai.

Tarptautinių studentų (užsieniečių) skaičius 2014–2016 m. 

Studijų forma
Studentų 
skaičius 
2014 m.

Studentų 
skaičius 
2015 m.

Studentų 
skaičius 
2016 m.

laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius 
bakalauro studijose 139 183 144

laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius
 magistrantūros studijose 64 163 214

Tarptautinių studijų mainų studentai 443 456 420

Iš viso užsienio studentų 646 802 778

Pozityviomis tendencijomis galima laikyti santykinį nuolatinių studijų studentų propor-
cijos augimą, pastovų atvykstančiųjų tarptautinių studijų mainų studentų srautą ir kitų šalių 
studentų, siekiančių įgyti laipsnį mru, gausėjimą.

Priėmimas į studijas 
Dėl demografinės padėties per kelerius metus abiturientų skaičius mūsų šalyje suma-

žėjo trečdaliu, beveik tiek pat sumažėjo ir per lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendra-
jam priėmimui organizuoti (lama bPO) sistemą studijuoti stojančių abiturientų.

2016 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu lama bPO buvo pateiktas 30 
931 prašymas (2015 m. – 32 568). aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus, taip pat švie-
timo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms 
užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 29 114 asmenų (2015 m. – 32 571), iš jų 16 375 – šių 
metų abiturientai (2015 m. – 19 600).

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui į lietuvos aukštąsias mokyklas, į lietuvos univer-
sitetus šiais metais pakviesta studijuoti 15010 asmenų. Tai yra 9,39 proc. mažiau nei pernai 
(16565). iš visų pakviestųjų studijuoti universitetuose, sutartis sudarė 12 571 asmuo – 8 proc. 
mažiau nei 2015 metais (13662). 

Dėl šių priežasčių gana smarkai pasikeitė lietuvos aukštųjų mokyklų bakalauro pako-
pos studentų kontingentas – tiek pasirengimo studijoms, tiek motyvacijos, tiek jau įgytos 
darbinės patirties ir amžiaus požiūriais. 

Į mykolo romerio universitetą 2016 metais per pagrindinį lama bPO priėmimą  buvo 
priimti 773 būsimi pirmakursiai (per institucinį priėmimą buvo papildomai priimtas 141 stu-
dentas). Tai yra 37,7 proc. mažiau negu praėjusiais metais. Didžia dalimi šį sumažėjimą lėmė 
universiteto studijų kokybės politika ir sprendimas nuo 2016 metų įvesti minimalų stojamąjį 

Lentelės tęsinys



18

Mykolo Romerio universitetas  2016

balą – 2. Dėl šių priežasčių į mykolo romerio universitetą nebuvo pakviestas studijuoti net 461 
to pageidavęs asmuo. Dar 75 asmenys nebuvo pakviesti atsisakius vykdyti 8 nerentabilias stu-
dijų programas. Į ii pakopas studijas priimta 27 proc. studentų mažiau nei 2015 m. 
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stojančiųjų pageidavimų analizė rodo, kad itin didelė jų dalis siekia studijuoti valstybės 
finansuojamose vietose, nedalyvaudami konkurse į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 
Tad galima teigti, kad greta demografinių priežasčių priėmimo mažėjimą lėmė ir 2009–2011 m. 
ekonominės krizės pasekmės bei pabrangusios studijos. 

socialinių mokslų studijų srities programos stojančiųjų į lietuvos aukštąsias mokyklas 
pirmuose pageidavimuose pastaraisiais metais nurodomos rečiau. Tačiau ši sritis vis dar išlieka 
lyderė tarp visų studijų sričių.

Stojančiųjų prašymų pasiskirstymas pagal pirmuoju pageidavimu nurodytos studijų 
programos studijų sritį (dalis nuo visų tų metų stojančiųjų prašymų)
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socialinių mokslų srityje universitetas išlaiko antrąją vietą šalyje (6644) pagal pageidavi-
mų skaičių, atsilikdamas tik nuo Vilniaus universiteto (8944).

Bendras pageidavimų skaičius stojančiųjų į socialinių mokslų sritį 2016 m.
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Pagal pageidavimų studijuoti skaičių mru (9015) išsilaikė šeštoje pozicijoje tarp universi-
tetinių aukštųjų mokyklų, nežymiai atsilikdamas nuo Vytauto Dižiojo universiteto (9735). 

kaip ir praėjusiais metais, taip ir 2016 m. populiariausiųjų studijų programų trejetuke iš-
lieka medicina (lsmu) ir teisė (Vu), tačiau pirmąją poziciją užima studijų programa Programų 
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sistemos (kTu), surinkusi gerokai daugiau studentų nei pernai. analogiška studijų programa 
pritraukė daugiau studentų ir į Vilniaus universitetą. ekonomikos (Vu) studijų programoje, kuri 
pernai populiariausiųjų dešimtuke užėmė antrąją vietą, šiemet studijuos beveik ketvirtadaliu 
mažiau įstojusiųjų. Teisė ir muitinės veikla (mru) bei Teisė ir ikiteisminis procesas (mru), pernai 
buvusios vienos iš daugiausiai studentų surinkusių studijų programų, šiemet užleido pozicijas 
Veterinarinei medicinai (lsmu).

Į populiariausių šalies studijų programų pagal pirmąjį pageidavimą dešimtuką nepateko 
Teisės ir ikiteisminio proceso programa (12), kuri trys metus iš eilės užimdavo 6–9 vietas.

2014–2016 m. populiariausios Lietuvos universitetų studijų programos tarp stojančiųjų 
(pirmu pageidavimu)

2014 m. 2015 m. 2016 m.
medicina, lsmu 1 1 1
medicina, Vu 2 2 2
Programų sistemos, kTu 10 3
Programų sistemos, Vu 6 6 4
Odontologija, lsmu 3 4 5
Teisė, Vu 4 3 6
Treniravimo sistemos, lsu 7 9 7
Politikos mokslai, Vu 7 8–9
Veterinarinė medicina, lsmu 10 8–9
ekonomika, Vu 5 5 10
Teisė ir ikiteisminis procesas, mru 9 8 12
Teisė ir muitinės veikla, mru 6 8 16

Šaltinis: lama bPO

Pagal bendrus stojančiųjų skaičius iš universiteto studijų programų nuo 2013 m. iki 2015 
m. populiariausia buvo Teisės ir muitinės veiklos programa. 2016 m. į pirmąją vietą pakilo Teisės 
ir ikiteisminio proceso programa, 2015 m. buvusi antroje vietoje. Psichologijos programa susi-
keitė vietomis su komunikacijos ir kūrybinių industrijų programa ir dalinasi 4–5 vietas. iš naujų 
studijų programų didžiausio susidomėjimo sulaukė Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos 
programa, aplenkdama viešojo administravimo programą. 

Stojančiųjų  skaičius į MRU nuolatines studijas pagal programas 2014–2016 m.

Studijų programa 2014 m. 2015 m. 2016 m. 
Teisė ir ikiteisminis procesas 1 015 764 446
Teisė ir muitinės veikla 1 233 781 405
Teisė 1 111 627 367
komunikacija ir kūrybinės industrijos 966 446 347
Psichologija 707 462 315
Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba 189 266 268
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika 214
Viešasis administravimas 835 425 194
Teisė ir valdymas 734 366 175
Viešoji politika ir vadyba 502 264 146
Vertimas ir redagavimas 421 197 146
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Lentelės pabaiga
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija 500 191 143
ekonomika 550 200 127
Teisė ir policijos veikla 487 324 122
Organizacijų vadyba 338 138 106
Finansų industrijos 107 39 106
Teisė ir penitencinė veikla 371 222 101
informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.) 104 88 99
Turizmo vadyba ir paveldas 317 155 94
išmaniųjų technologijų verslo vadyba 185 66 93
apskaita 417 208 81
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas 399 182 79
laisvalaikio ir pramogų edukacija 130 166 73
socialinis darbas 281 165 61
sociologija 158 - 43
Teisė ir valstybės sienos apsauga 189 118 32
socialinė pedagogika 59 53 12
Policijos veikla 311 231 -
socialinė komunikacija ir mediacija 261 105 -
Verslo informatika 174 81 -

Šaltinis: lama bPO

Daugiau kaip pusė studentų, 2016 m. priimtų į mru magistrantūros studijas, pirmosios 
pakopos studijas yra baigę kituose šalies universitetuose. Į universiteto magistrantūros studijas 
daugiausia stojo Vilniaus universiteto, lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus gedimino 
technikos universiteto ir kauno technologijos universitetų absolventai. Daugiausia iš jų turėjo 
edukologijos, filologijos, vadybos, ekonomikos, psichologijos, sociologijos bakalauro laipsnį. 

Studentų, baigusių studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimo į MRU magistran-
tūros studijas 2014–2016 m. statistika
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koleginių studijų absolventams, siekiantiems universitetinio bakalauro laipsnio, univer-
sitetas siūlo dvejų metų bakalauro studijas. Tarp stojančiųjų į šias studijas didžiausią paklausą 
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turėjo Teisės, Viešojo administravimo programos. Daugiausia stojančiųjų per šį laikotarpį pas-
taraisiais metais sulaukta iš Vilniaus kolegijos, socialinių mokslų kolegijos ir kauno kolegijos.

nuo 2010 m. bakalauro ir magistrantūros studijos universitete vykdomos ir anglų kalba. 
užsienio studentų susidomėjimą studijomis universitete skatina dviejų diplomų bei jungtinių 
su užsienio universitetais studijų programų sąrašas, geri įstojusiųjų ir absolventų atsiliepimai. 
Todėl ir 2014 m., ir 2015 m. studentų užsieniečių skaičius universitete augo daugiau nei po treč-
dalį. 2016 metais sumažėjo priėmimas į bakalauro studijas susiaurinus šios pakopos programų 
pasiūlą anglų kalba bei sugriežtinus priėmimo reikalavimus užsienio šalių piliečiams, bet išau-
go priimtųjų į magistrantūros studijas talentingų ir motyvuotų jaunuolių, tad bendras priimtų-
jų tarptautinių studentų skaičius išaugo – studijuoti į universitetą atvyko 208 užsienio studen-
tai iš 34 valstybių: ukrainos, Turkijos, azerbaidžano, austrijos, nigerijos, gruzijos, baltarusijos, 
armėnijos, Vokietijos suomijos, ganos, latvijos, ir kt. 

Į studijas MRU priimti užsieniečiai 2014–2016 m.   
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nigerija 16
azerbaidžanas 13
austrija 11
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japonija, kamerūnas, Prancūzija po 2
argentina, bangladešas, Čilė, egiptas, graikija, indija, italija, jaV, kanada, 
kazachstanas, korėja, meksika, namibija, nepalas, nyderlandai, rumunija, 
rusija, švedija, Tadžikija
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Priimtieji į mru magistrantūros programas studentai iš ukrainos, moldovos, azerbai-
džano sėkmingai konkuruoja dėl valstybės paramos studijoms, skiriamos gabiems užsie-
niečiams magistrantūros studijoms lietuvoje. 2015 metais skirta parama 18 studentų, 2016 
metais – 17 magistrantų gauna paramą – stipendijas ir / ar išmokas studijų kainai padengti. 
gražios Teisės fakulteto ir Verslo ir medijų mokyklos (business and media school (bms)) ab-
solventų, gavusių šią paramą, sėkmės istorijos įkvepia dar daugiau talentingų užsieniečių 
rinktis magistrantūros studijas lietuvoje.

Studijų programos

   2016 m. mru iš viso buvo 102 registruotos pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio ne-
teikiančios studijų programos. Vykdytos 87 studijų programos 23 studijų kryptyse. Pirmosios 
pakopos bakalauro studijose vykdytos 25 socialinių mokslų, 3 humanitarinių mokslų studijų ir 2 
fizinių mokslų studijų programos, magistrantūros pakopoje – 68 socialinių mokslų programos, 
1 – laipsnio neteikianti socialinių mokslų studijų programa.

2016 m. vykdytos pirmosios pakopos studijų programos 

eil. 
nr. studijų sritis studijų kryptis studijų programos 

pavadinimas

suteikiamas laipsnis ir 
(arba) profesinė

 kvalifikacija

ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
1. socialinių mokslų apskaita apskaita apskaitos bakalauras
2. socialinių mokslų ekonomika ekonomika ekonomikos bakalauras
3. socialinių mokslų ekonomika Finansų ekonomika* ekonomikos bakalauras

4. socialinių mokslų Finansai Finansų industrija 
(anglų kalba) Finansų bakalauras

5. socialinių mokslų Verslas Tarptautinis verslas ir 
muitinės logistika

Tarptautinio verslo
bakalauras

6. socialinių mokslų Verslas Verslo sistemų kūrimas ir 
valdymas Verslo bakalauras

edukologijos ir socialinio darbo institutas

7. socialinių mokslų švietimas ir 
ugdymas

laisvalaikio ir pramogų 
edukacija

švietimo ir ugdymo 
bakalauras

8. socialinių mokslų Pedagogika socialinė pedagogika Pedagogikos bakalauras, 
pedagogas

9. socialinių mokslų socialinis darbas socialinis darbas socialinio darbo bakalauras, 
socialinis darbuotojas

10. socialinių mokslų sociologija sociologija sociologijos bakalauras
Psichologijos institutas

11. socialinių mokslų Psichologija Psichologija Psichologijos bakalauras
Verslo ir medijų mokykla

12. socialinių mokslų ekonomika Finansų ekonomika 
(anglų kalba)* ekonomikos bakalauras

13. Fizinių mokslų informatika informatika ir skaitmeninis 
turinys (jungtinė programa) informatikos bakalauras

14. socialinių mokslų Verslas ir vadyba išmaniųjų technologijų 
verslo vadyba

Verslo ir vadybos 
bakalauras

15. socialinių mokslų komunikacija komunikacija ir kūrybinės 
industrijos komunikacijos bakalauras

16. socialinių mokslų komunikacija socialinė komunikacija ir 
mediacija komunikacijos bakalauras

17. socialinių mokslų komunikacija Tarptautinė ir tarpkultūrinė 
komunikacija komunikacijos bakalauras

18. Fizinių mokslų informatika Verslo informatika 
(anglų kalba) informatikos bakalauras
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Humanitarinių mokslų institutas

19. Humanitarinių 
mokslų Filologija Dalykinė anglų ir kita 

užsienio kalba Filologijos bakalauras

20. Humanitarinių 
mokslų Vertimas Vertimas ir redagavimas Vertimo bakalauras

Politikos ir vadybos fakultetas

21. Humanitarinių 
mokslų Filosofija Filosofija Filosofijos bakalauras

22. socialinių mokslų Verslas ir vadyba Organizacijų vadyba Verslo ir vadybos 
bakalauras

23. socialinių mokslų Vadyba Turizmo vadyba ir paveldas Vadybos bakalauras

24. socialinių mokslų Viešasis
administravimas Viešasis administravimas Viešojo administravimo 

bakalauras
25. socialinių mokslų Politikos mokslai Viešoji politika ir vadyba Politikos mokslų 

bakalauras
Teisės fakultetas

26. socialinių mokslų Teisė Teisė Teisės bakalauras
27. socialinių mokslų Teisė Teisė ir muitinės veikla Teisės bakalauras
28. socialinių mokslų Teisė Teisė ir penitencinė veikla Teisės bakalauras
29. socialinių mokslų Teisė Teisė ir valdymas Teisės bakalauras

Viešojo saugumo fakultetas

30. socialinių mokslų Visuomenės
 saugumas Policijos veikla Visuomenės saugumo 

bakalauras
31. socialinių mokslų Teisė Teisė ir ikiteisminis

 procesas Teisės bakalauras

32. socialinių mokslų Teisė Teisė ir policijos veikla Teisės bakalauras

33. socialinių mokslų Teisė Teisė ir valstybės sienos 
apsauga Teisės bakalauras

* lietuvių k. – ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas. anglų k. –Verslo ir medijų mokykla.

2016 m. vykdytos antrosios pakopos studijų programos 

Eil. 
Nr. Studijų sritis Studijų kryptis Studijų programos 

pavadinimas

Suteikiamas laipsnis ir 
(arba) profesinė 

kvalifikacija
ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

1. socialinių mokslų Vadyba elektroninio verslo vadyba* Verslo administravimo 
magistras

2. socialinių mokslų ekonomika

Finansų rinkos*

ekonomikos magistrasFinansų analitika (specializacija)
Verslo nuosavybės ekonomika 
(specializacija)

3. socialinių mokslų Finansai Finansų valdymas Finansų magistras
4. socialinių mokslų Vadyba logistikos vadyba Vadybos magistras
5. socialinių mokslų Verslas ir vadyba sporto industrijų vadyba Verslo ir vadybos magistras
6. socialinių mokslų Vadyba Veiklos auditas Vadybos magistras
7. socialinių mokslų ekonomika Verslo sistemų ekonomika ekonomikos magistras

8. socialinių mokslų Verslas

Tarptautinė prekyba

Verslo magistras
Muitinės operacijų valdymas 
(specializacija)
Tarptautinė rinkodara (specializacija)

9. socialinių mokslų ekonomika

Viešojo sektoriaus ekonomika

ekonomikos magistras

Regioninės plėtros ekonomika ir politika 
(specializacija)
Sveikatos ekonomika (specializacija)
Viešieji pirkimai (specializacija)
Žinių ekonomika (specializacija)

edukologijos ir socialinio darbo institutas

10. socialinių mokslų edukologija
edukacinių technologijų valdymas

edukologijos magistras
Karjeros valdymas (specializacija)

11. socialinių mokslų sociologija gerovės sociologija sociologijos magistras

Lentelės pabaiga
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12. socialinių mokslų sociologija lyginamoji socialinė politika ir 
gerovė (jungtinė programa) sociologijos magistras

13. socialinių mokslų socialinis darbas socialinis darbas socialinio darbo magistras, 
socialinis darbuotojas

14. socialinių mokslų socialinis darbas socialinis darbas su vaikais ir 
jaunimu (jungtinė programa) socialinio darbo magistras

15. socialinių mokslų edukologija Teisės edukologija edukologijos magistras, 
pedagogas

16. socialinių mokslų socialinis darbas Vaiko teisių apsauga socialinio darbo magistras

17. socialinių mokslų edukologija Verslumo edukologija edukologijos magistras, 
pedagogas

Psichologijos institutas

18. socialinių mokslų Psichologija Darbo ir organizacinė psichologija 
(jungtinė programa) Psichologijos magistras

19. socialinių mokslų Psichologija Teisės psichologija Psichologijos magistras

20. socialinių mokslų Psichologija Verslo psichologija Psichologijos magistras

Verslo ir medijų mokykla

21. socialinių mokslų Vadyba biotechnologijų verslo vadyba Vadybos magistras

22. socialinių mokslų Vadyba elektroninio verslo vadyba 
(anglų kalba)*

Verslo administravimo 
magistras

23. socialinių mokslų ekonomika Finansų rinkos (anglų kalba)* ekonomikos bakalauras

24. Fizinių mokslų informatika informatika ir vaizdo turinys 
(jungtinė programa) informatikos magistras

25. socialinių mokslų Vadyba kibernetinio saugumo valdymas Vadybos magistras

26. socialinių mokslų komunikacija komunikacija ir kūrybinės
 technologijos komunikacijos bakalauras

27. socialinių mokslų Verslas ir 
vadyba 

socialinių technologijų valdymas 
(jungtinė programa) Verslo ir vadybos magistras

28. Fizinių mokslų informatika Verslo ir taikomoji informatika
 (jungtinė programa)

Taikomosios informatikos 
magistras

29. socialinių mokslų Vadyba Viešųjų ryšių vadyba Vadybos magistras

Politikos ir vadybos fakultetas

30. socialinių mokslų Politikos mokslai aplinkos apsaugos politika ir 
administravimas Politikos mokslų magistras

31. socialinių mokslų Viešasis
administravimas aplinkos valdymas Viešojo administravimo 

magistras

32. socialinių mokslų Viešasis admi-
nistravimas

elektroninė valdžia Viešojo administravimo
 magistrasElektroninė sveikata (specializacija)

33. socialinių mokslų Žmonių išteklių 
vadyba

lyderystė ir pokyčių vadyba
Žmonių išteklių vadybos 
magistrasUgdomasis vadovavimas 

(specializacija)

34. socialinių mokslų Vadyba nepaprastųjų situacijų valdymas Vadybos magistras

35. socialinių mokslų Vadyba Programų ir projektų vadyba Projektų vadybos magistras

36. socialinių mokslų Vadyba strateginis inovacijų valdymas Vadybos magistras

37. socialinių mokslų Verslas ir vadyba strateginis organizacijų valdymas Verslo ir vadybos magistras

38. socialinių mokslų Politikos mokslai sveikatos politika ir vadyba Politikos mokslų magistras

39. socialinių mokslų Politikos mokslai švietimo politika ir vadyba Politikos mokslų magistras

40. socialinių mokslų Politikos mokslai Tarptautinė politika ir ekonomika Politikos mokslų magistras

41. socialinių mokslų Politikos mokslai Tarptautinė politika ir diplomatija Politikos mokslų magistras

* lietuvių k. – ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas. anglų k. – Verslo ir medijų mokykla.
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Lentelės tęsinys

42. socialinių mokslų Teritorijų 
planavimas 

Teritorijų planavimas ir aplinkos 
valdymas

Teritorijų planavimo 
magistras

43. socialinių mokslų Vadyba Turizmo sektoriaus valdymas Vadybos magistras

44. socialinių mokslų Viešasis admi-
nistravimas

Viešasis administravimas

Viešojo administravimo 
magistras

Aplinkosaugos administravimas 
(specializacija)

Energetikos politika ir vadyba
(specializacija)
NVO ir vietos bendruomenių politika ir 
vadyba (specializacija)

Savivaldos institucijų
administravimas (specializacija)

Sveikatos apsaugos įstaigų 
administravimas (specializacija)

Žmogiškųjų išteklių vadyba
(specializacija)

45. socialinių mokslų Politikos mokslai Viešoji politika ir europos 
sąjungos studijos Politikos mokslų magistras

Teisės fakultetas

45. socialinių mokslų Teisė administracinė teisė Teisės magistras

46. socialinių mokslų Teisė bioteisė Teisės magistras

47. socialinių mokslų Teisė Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė Teisės magistras

48. socialinių mokslų Teisė europos ir tarptautinė verslo teisė 
(jungtinė programa) Teisės magistras

49. socialinių mokslų Teisė europos sąjungos teisė Teisės magistras

50. socialinių mokslų Teisė europos sąjungos teisė ir valdymas Teisės magistras

51. socialinių mokslų Teisė Finansų teisė Teisės magistras

52. socialinių mokslų Teisė intelektinės nuosavybės teisė 
(jungtinė programa) Teisės magistras

53. socialinių mokslų Teisė interneto ir technologijų teisė Teisės magistras

54. socialinių mokslų Teisė mediacija Teisės magistras

55. socialinių mokslų Teisė Privatinė teisė (jungtinė programa) Teisės magistras

56. socialinių mokslų Teisė sveikatos priežiūros teisė ir politika 
(jungtinė programa) Teisės magistras

57. socialinių mokslų Teisė Tarptautinė jūrų teisė Teisės magistras

58. socialinių mokslų Teisė Tarptautinė teisė Teisės magistras

59. socialinių mokslų Teisė

Teisė

Teisės magistras

Baudžiamoji teisė ir kriminologija 
(specializacija)

Civilinė justicija (specializacija)

Civilinė teisė (specializacija)

Europos ir tarptautinė verslo teisė 
(specializacija)

Tarptautinė teisė (specializacija)

Tarptautinė žmogaus, vartotojų, 
intelektinės nuosavybės apsauga
(specializacija)
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60. socialinių mokslų Teisė Teisė ir penitencinė veikla Teisės magistras

61. socialinių mokslų Teisė Verslo teisė Teisės magistras

62. socialinių mokslų Teisė Viešoji teisė Teisės magistras

63. socialinių mokslų Teisė
Viešojo administravimo teisinis 
reguliavimas ir žmogaus teisės 
(jungtinė programa)

Teisės magistras

Viešojo saugumo fakultetas

64. socialinių mokslų Teisė aplinkosaugos teisė Teisės magistras

65. socialinių mokslų Teisė kriminalistiniai tyrimai Teisės magistras

66. socialinių mokslų Teisė strateginis valstybių sienų apsaugos 
valdymas Teisės magistras

67. socialinių mokslų Teisė Teisė ir policijos veikla Teisės magistras

68. socialinių mokslų Teisė Teisė ir valstybės sienos apsauga Teisės magistras

2016 m. vykdytos laipsnio neteikiančios studijų programos 

Studijų sritis Studijų kryptis Studijų programos 
pavadinimas

Suteikiamas laipsnis ir 
(arba) profesinė 

kvalifikacija

Socialinių technologijų fakultetas

socialinių mokslų Pedagogika Pedagogika Pedagogas

2014–2016 m. akredituotos vykdomos studijų programos, kurių išorinį vertinimą atliko 
užsienio agentūros ir SKVC 
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2014–2016 m. vykdomų studijų programų akreditavimo terminas

76%

24%

Akredituota 6 metams Akredituota 3 metams

2016 m. po išorinio vertinimo akredituotos 25 studijų programos. 11 iš jų buvo vertinamos 
užsienio vertinimo agentūros aCQuin (bairoitas, Vokietija), likusios 14 – skVC. 15 studijų progra-
mų buvo akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui, 10 studijų programų – 3 metų laikotarpiui.

Studijų kokybė

Vienas svarbiausių nuolatinių universiteto veiklos tikslų yra studijų kokybės tobulinimas. 
2015 pradėta ir 2016 m. sėkminga baigta universiteto studijų programų vadybos proceso per-
tvarka. Tų pačių krypčių studijų programos buvo sukeltos į vieną fakultetą, kiekvienai iš jų sufor-
muotas atskiras studijų programos komitetas, paskirtas studijų programos vadovas. Programų 
vadovai įgalinti prisidėti prie akademinio personalo darbo kokybės, paramos studentams užtikri-
nimo, parengti kiekvienos studijų programos vystymo planą. Daugiausia dėmesio skirta plėtoti 
studijų orientacijai į studentą – stiprinti studentų grįžtamajam ryšiui, tikslinti studijų programų tu-
riniui, kurti studento motyvacijos, jo karjeros ugdymo, akademinės paramos studijuoti sistemai.
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bendras visų studijas baigusių studentų pasitenkinimas per visus trejus metus išliko pa-
našus: 2014 – 73 proc., 2015 m. – 80 proc. ir 2016 m. – 76 proc.  suteikusiųjų grįžtamąjį ryšį apie 
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pasirinktą studijų programą nurodė, kad yra visiškai arba iš dalies patenkinti baigtų studijų pro-
gramų kokybe. 

iš 1316 pirmąją studijų pakopą 2016 m. baigusių studentų apie studijų programos koky-
bę pasisakė 282 absolventai (21 proc.), kurių per 73 proc. grįžtamąjį ryšį suteikusių pirmosios 
pakopos studijas baigiančių studentų patvirtino, kad yra visiškai arba iš dalies patenkinti savo 
studijų programos kokybe.

iš 1036 antrąją studijų pakopą 2016 m. baigusių studentų apie studijų programos kokybę 
pasisakė 311 absolventai (30 proc.), kurių per 84 proc. patvirtino, kad yra visiškai arba iš dalies 
patenkinti studijuotos studijų programos kokybe. 

2016 m. beveik 65 procentai laipsnio siekiančių užsienio studentų ir 79 proc. į universite-
tą atvykusių tarptautinių studijų mainų studentų teigė, jog yra visiškai patenkinti universiteto 
siūlomų studijų kokybe.  Tą patvirtino ir tarptautinio studijų portalo „studyPortals“ apklausoje 
dalyvavę tarptautiniai studentai, kurie  mru įvertino puikiai.

Laipsnio siekiančių užsienio studentų pasitenkinimas studijų kokybe
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studentų grįžtamojo ryšio duomenys universitete sistemingai naudojami tobulinant 
studijų programas ir studijų dalykus, akredituojant studijų programas, vertinant dėstytojų pe-
dagoginę veiklą. 
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Pastaraisiais metais vienas labiausiai diskutuojamų aukštojo mokslo kokybės rodiklių 
yra į  aukštąsias mokyklas priimamų studentų pasirengimas studijoms. 2016 m. į mykolo ro-
merio universitetą buvo nustatytas ne tik minimalus priėmimo balas, kurį taikė universitetas, 
bet ir suorganizuotas anglų kalbos žinių patikrinimas į pirmosios pakopos studijas įstoju-
siems 1 kurso studentams. šio anglų kalbos žinių patikrinimo tikslas – nustatyti įstojusiųjų 
kalbos lygį ir suteikti akademinę paramą tobulinant užsienio kalbą. 

kaip ir ankstesniais metais, buvo analizuojama, kaip studentams sekasi studijuoti, kaip 
kinta studijų stabdymo ir grįžimo į jas tendencijos, akademinių skolininkų ir iš studijų dėl  
nepažangumo pašalintų studentų skaičiai. remiantis analizės išvadomis buvo tikslinamas 
studijų programų vadovų, vadybininkų darbas su studentais, dėstymo metodika, studijų 
programų sandara, tobulinamas studijų reglamentavimas. 

ankstesniais metais ėmusis veiksmų, skatinančių studentus laiku pabaigti studijas, per 
2014–2016 m. studijas sustabdžiusių studentų sumažėjo beveik trečdaliu. kaip ir anksčiau, 
studijos dažniausiai stabdomos prieš baigiamojo darbo gynimą – pirmojoje pakopoje iV kur-
se, o antrojoje pakopoje – ii kurse. siekiant sudaryti geresnes studijų baigimo sąlygas buvo 
koreguojami studijų planai, baigiamuosiuose semestruose paliekant daugiau laiko baigia-
majam darbui.

Studijų tarptautiškumas

studijų tarptautiškumas išlieka reikšmingas naujoje universiteto strategijoje siekiant 
aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderio pozicijų. studijos, orienuotos į stu-
dento asmeninę sėkmę bei pilietiškumo ugdymą taipogi neatsiejamos nuo tarptautinio ju-
dumo galimybių, aukščiausio lygio tarptautinių dėstytojų integravimo, bendrų studijų su 
įvairių šalių studentais ir kitų faktorių padedančių rengti atvirus, tolerantiškus, kūrybingus, 
puikiai pasirengusius iššūkiams ir darbui absolventus. akademiniai mainai, integruotas tarp-
tautinis judumas (studijoms ar praktikai) tampa sisteminiu studijų elementu, o tarptauti-
nės studijų programos, įgyvendinamos kartu su užsienio partneriais, studentams suteikia 
daugiau galimybių įgyti aktualių kompetencijų ir sėkmingiau įsitraukti į jau tarptautišką na-
cionalinę bei tarptautinę darbo rinką. 2016 m. universitetas vykdė 18 tarptautinių studijų 
programų – septynias jungtines, šešias validuotas ar dviejų diplomų bei penkias nacionali-
nes, dėstomas anglų kalba. lietuvos ir kitų šalių studentai galėjo rinktis kertinių universiteto 
kompetencijos krypčių tarptautines studijas, kuriose ypač prasmingas tarptautinis bendra-
darbiavimas: tarptautinės teisės, tarptautinės prekybos, lyginamosios socialinės politikos ir 
gerovės, socialinių ir kūrybinių technologijų, komunikacijos, ir kt. 

2016 metais sėkmingai akredituotos trys jungtinės studijų programos, parengtos Tei-
sės fakulteto kartu su ukrainos Taraso ševčenkos nacionaliniu kijevo universitetu. Priimti 
tarptautiniai  studentai jau pradėjo studijas Privatinės teisės bei Intelektinės nuosavybės teisės 
programose 2016–2017 m.m. ukrainoje ir pagal numatytą studijų planą atvyks į mykolo ro-
merio universitetą 2017-ųjų rudenį.

2016 m. vykdytos jungtinės studijų programos

Studijų 
kryptis Programa Pakopa Partneris Šalis Vykdoma 

nuo (metų)

1. sociologija lyginamoji socialinė 
politika ir gerovė ii Tamperės ir linco johano 

keplerio universitetai
suomija ir 
austrija 2008

2. Teisė europos ir tarptautinė 
verslo teisė ii savojos montblanc universitetas Prancūzija 2013
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3. Teisė
Viešojo administravimo 
teisinis reguliavimas ir 
žmogaus teisės

ii kijevo nacionalinis Taraso 
ševčenkos universitetas ukraina 2013

4. informatika informatika ir 
skaitmeninis turinys i Dongseo universitetas Pietų korėja 2014

5. Psichologija Darbo ir organizacinė 
psichologija ii Talino technologijos 

universitetas estija 2014

6. socialinis 
darbas

socialinis darbas su 
vaikais ir jaunimu ii rygos stradinio universitetas latvija 2014

7.
Valstybės 
sienos 
apsauga

strateginis valstybių  
sienų apsaugos 
valdymas

ii

Olandijos gynybos akademi-
ja,  salamankos universitetas, 
ispanijos nuotolinio mokymosi 
universitetas, rezeknės am

Olandija, 
ispanija, latvija 
ir es agentūra 
FrOnTeX

2015

2016 m. vykdytos nacionalinės programos anglų kalba

Programa Studijų kryptis Pakopa Pastabos

1. Dalykinė anglų ir 
kita užsienio kalba Filologija i Programoje 2016 m. anglų kalba studijavo lr ir 

užsienio šalių piliečiai. 

2. Psichologija Psichologija i Programoje 2016 m. anglų kalba studijavo lr ir 
užsienio šalių piliečiai. 

3. socialinis darbas socialinis darbas i Programoje 2016 m. anglų kalba studijavo tik užsienio 
šalių piliečiai. lr piliečiai studijavo lietuvių kalba

4. Turizmo vadyba ir 
pave ldas Vadyba i Programoje 2016 m. anglų kalba studijavo tik užsienio 

šalių piliečiai. lr piliečiai studijavo lietuvių kalba

5. Teisė Tarptautinė teisė ii
Programoje integruotas privalomas studentų 
tarptautinis judumas. lietuvos ir užsienio šalių 
piliečiai 2016 m. studijavo programoje anglų kalba 

2016 m. toliau didėjo užsienio šalių piliečių, siekiančių bakalauro ar magistro laipsnio 
universitete, skaičius. 

mru studijų programose studijavo 358 užsienio šalių piliečiai (iš jų 144 bakalauro ir 214 
magistrantūros), bei 420 tarptautinių mainų studentų.

Platus internacionalizuotų studijų programų spektras 2016 m. universitetui padėjo už-
tikrinti ir kokybišką anglų kalba dėstomų studijų dalykų pasiūlą atvykusiems studijų mainų 
studentams. Daugumą pasirinktų studijų dalykų mainų studentai studijavo kartu su laipsnio 
siekiančiais mru tarptautiniais ir lietuviais studentais, tokiu būdu sudarydami optimalaus 
dydžio grupes ir įgydami turtingesnės tarptautinės patirties. 

akademinių mainų dalyvių (studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų), ypač atvykstančių 
į universitetą, skaičius 2016 m. išliko aukštas. Teigiamas poslinkis – jau dvejus metus išlaikytas 
atvykstančių ir išvykstančių mainų studentų skaičių balansas, kuris ankstesniais metais buvo 
neproporcingai pakrypęs atvykstamojo judumo pusėn ir stebimas išvykstančiojo judumo 
augimas (tiek darbuotojų, išvykusių į dėstymo ar mokymosi vizitus, tiek studentų, ypač iš-
vykusių praktikoms ar absolventų praktikoms). 2016 m. studijų mainuose (studijų, praktikų, 

Lentelės tęsinys
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intensyvių programų) dalyvavo 748 studentai (2015 m. – 752, 2014 m. 668 studentai), o per-
sonalo (dėstytojų ir kitų darbuotojų) mainuose – 247 darbuotojai (2015 m. – 171, 2014 m. 216 
darbuotojų). iš viso akademiniuose mainuose 2016 m. dalyvavo 995 dalyviai (2015 m. – 923, 
2014 m. 884 dalyviai). 

Išvykusių pagal akademinių mainų programas Universiteto studentų skaičius                    
2014–2016 m.

264 281
319
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išvykę mainams (1-2 semestrų studijoms, praktikai)

išvykę į Intensyvias programas, NordPlus

Atvykusių į Universitetą pagal akademinių mainų programas studentų skaičius                 
2014–2016 m.
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2016 m. populiariausios tarp universiteto studentų išvykstamojo judumo šalys buvo Če-
kija, Prancūzija, estija, švedija, italija, o daugiausiai atvykstančių mainų studentų buvo iš Pran-
cūzijos, Turkijos, slovakijos, italijos.
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Išvykstančių ir atvykstančių į Universitetą dėstytojų skaityti paskaitų skaičius                   
2014–2016 m.
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Išvykęs personalas Erasmus+ paskaitoms arba mokymams
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Atvykę dėstytojai Erasmus+ paskaitoms arba mokymams

Atvykęs personalas į TF vasaros mokyklas bei kiti

Atvykę vizituojantys profesoriai ir post-dokai (pagal EMP-AIM ir tarpvalstybinius mainus)

kaip ir anksčiau svarbiausia akademinių mainų plėtojimo priemonė buvo es Erasmus+ 
programa. Erasmus+ judumas universitete 2016 m. buvo organizuojamas pagal 316 dvišalių 
sutarčių su aukštosiomis mokyklomis iš 30 erasmus+ Programos šalių bei 19 šalių Partnerių. 
2016 m. universitetas gavo finansavimą ir galimybę per dvejus metus skirti 72 stipendijas at-
vykstantiems ir išvykstantiems judumo dalyviams, studentams ir darbuotojams, iš 20 Erasmus+ 
šalių partnerių – armėnijos, azerbaidžano, baltarusijos, kanados, kinijos, gruzijos, indonezijos, 
izraelio, indijos, japonijos, Pietų korėjos, kazachstano, moldovos, malaizijos, rusijos, Taivano, 
ukrainos, jaV, uzbekistano ir serbijos. 2016 metais studijų mainams iš erasmus+ šalių Partnerių 
atvyko studentai iš moldovos (moldovos laisvojo tarptautinio universiteto ir alecu russo balti 
universiteto), azerbaidžano (azerbaidžano valstybinio ekonomikos universiteto), Pietų korė-
jos (Dongseo universiteto), malaizijos (sains malaysia universiteto), kazachstano (nacionalinio 
abajaus vardo pedagoginio universiteto), japonijos (josai tarptautinio universiteto), ukrainos 
(lvovo ivano Franko nacionalinio universiteto, Černivcų nacionalinio universiteto), indonezijos 
universiteto, gruzijos (Tbilisio ivano javakišvilio valstybinio universiteto). Taip pat buvo atvykę 
dėstytojai iš serbijos (nišo universiteto), baltarusijos (gardino jankos kupalos vardo universite-
to), moldovos (moldovos laisvojo tarptautinio universiteto), o mru dėstytojai išvykę į ukrainą 
(užgorodo nacionalinį universitetą, Černivcų nacionalinį universitetą), azerbaidžaną (azerbai-
džano valstybinį ekonomikos universitetą). iš viso 20 dalyvių dalyvavo mainuose su erasmus+ 
šalimis Partnerėmis 2016 metais.

Skaitmeninės studijos

skaitmeninės studijos yra vienas iš svarbiausių universiteto studijų kokybės gerinimo, 
individualizavimo, prieinamumo ir lankstumo didinimo prioritetų.

universitete naudojamos virtualios mokymosi aplinkos Moodle duomenų kiekybinė ana-
lizė rodo, kad dėstytojų virtualių auditorijų skaičius tolydžiai didėja jau ne vienerius metus, bet 
2015 m. pastebimas labai ryškus kiekybinis pokytis. 
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nuo 2016 pavasario semestro buvo įdiegta nauja Moodle platforma ir automatiškai sukur-
tos einamojo semestro virtualios auditorijos visiems tą semestrą dėstomiems dalykams pagal 
studijų formą. Dėl šios priežasties šiek tiek sumažėjo virtualių auditorijų kiekis, bet visiems dės-
tytojams ir studentams buvo suteikta galimybė dėstyti ir studijuoti virtualioje aplinkoje Moodle.

Dėstytojų virtualių auditorijų dinamika 2011–2016 metais
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Vis didėjantį studijų skaitmenizavimą lėmė ne vienerius metus joms skirtas universiteto 
vadovybės dėmesys, dėstytojų skatinimas kuo plačiau naudoti technologijas bei tobulinti di-
daktines ir informacines kompetencijas. 

nuo 2014–2015 akademinių metų pradžios aštuoniose universiteto ištęstinių studijų pro-
gramose užtikrinama galimybė studijuoti ir įprastiniu, ir nuotoliniu būdu. 2016 m. šiose progra-
mose studijavo 491 studentai. 112 iš jų pasirinko studijuoti nuotoliniu būdu, iš kurių 62 studijuo-
ja pirmame kurse.  Tai rodo, kad toks studijų būdas yra patrauklus studentams.

Mišriuoju (nuotoliniu) būdu realizuojamos studijų programos ir studentų skaičius jose

Fakultetas / institutas Studijų programa (pakopa)
Studentų skaičius (rugsėjo mėn.)

2014 m. 2015 m. 2016 m.

Teisės

Teisė (i) 56 100 86

Teisė ir valdymas (i) 49 98 73

Teisė ir muitinės veikla (i) 91 154 67
mediacija (ii) 16 34 41

edukologijos ir socialinio 
darbo socialinis darbas (i) 30 53 50

ekonomikos ir finansų valdymo Finansų valdymas (ii) 44 78 52

Politikos ir vadybos
Viešasis administravimas (i) 44 75 71

Viešasis administravimas (ii) 29 62 51
Iš viso: 359 499 491

šių programų realizavimui naudojama virtuali mokymosi aplinka bei vaizdo konferencijų 
įranga. Visi mišriuoju (įprastiniu ir nuotoliniu) būdu realizuojamų studijų programų užsiėmimai 
iš auditorijų tiesiogiai transliuojami internete, o paskaitos dar ir įrašomos. Paskaitų įrašų archy-
vu, taip pat ir savarankiškoms studijoms skirtomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, 
gali naudotis visi giminingų studijų programų studentai. 
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           skaitmeninių vadovėlių ištekliai Paskaitų vaizdo įrašų dinamika
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kaip ir kiekvienais metais, buvo tiriama, kaip virtualią mokymosi aplinką ir dėstytojų joje 
pateikiamus studijų išteklius vertina studentai. 2016 m. studentų apklausų rezultatai rodo, kad 
didžioji dalis tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijų studentų teigiamai vertina galimybes 
turėti virtualią prieigą prie mokymosi medžiagos ir visiškai arba iš dalies sutinka su teiginiu, 
kad dėstytojų pateikiama mokymosi medžiaga yra aktuali. Paskaitų vaizdo įrašais studentai 
dažniausiai naudojasi prieš egzaminus ar praleidę paskaitas. 

2016 metais pavasario semestre studentai rinkosi universiteto parengtą masinį atvirąjį 
internetinį kursą „efektyvios komunikacijos svarba socialiniame gyvenime“, kurį 2015 m. paren-
gė Verslo ir medijų mokyklos (bms) profesorė renata mieńkowska-norkienė. Dalykas prieina-
mas azijos universitetų konsorciumo masinių atvirųjų nuotolinių studijų platformoje „global 
access asia“. sėkmingai išlaikę egzaminus, studentai gavo dalyko baigimo pažymėjimus.

masinio atvirojo internetinio kurso „efektyvios komunikacijos svarba socialiniame gyve-
nime“ pristatymo fragmentas.

kaip ir praėjusiais metais kompetencijos tobulinimo renginiuose nuotoliniu būdu gali 
dalyvauti ir dėstytojai. jiems taip pat sudaroma galimybė peržiūrėti renginių vaizdo įrašus ir 
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atlikti užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje vėliau. išbandę dalyvavimą nuotoliniu būdu, 
dėstytojai internetinę vaizdo konferencijų priemonę dažniau naudoja savo paskaitose. 

Absolventai ir jų karjera

2016 m. universitetą baigė 2 352 studentai – 1 316 bakalaurai (iš jų – 22 užsienio stu-
dentai)  ir 1 036 magistrai (iš jų – 47 užsienio studentai). bendras mūsų Alma Mater absolventų 
skaičius lyginant su ankstesniais metais sumažėjo. 

Absolventų dinamika 2013–2015 m.
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I pakopa II pakopa Viso absolventų

nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos duomenys rodo itin aukštą univer-
siteto absolventų įsidarbinamumą ir vieną aukščiausių šalyje, lyginant su kitų aukštųjų mokyklų 
duomenimis, jų vidutinį darbo užmokestį. 

Pagal „sodros“ statistiką 2013, 2014 ir 2015 m. mru absolventai užėmė antrąją vietą tarp 
lietuvos aukštųjų mokyklų pagal įsidarbinimo procentinę dalį, praėjus 6 mėn. po studijų baigi-
mo, o pagal įsidarbinamumą praėjus vieneriems (2014 ir 2015 m.) ir trims metams (2013 m.) po 
studijų baigimo – pirmąją vietą lietuvoje. 
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Vidutinis absolventų įsidarbinimas: universitetai
2015 studijas baigę absolventai kitų metų 2016 m. sausio 1d.
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2013-2015 m. absolventai, dirbantys praėjus 6 mėn. po studijų baigimo (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2013-2015 m. absolventai, dirbantys praėjus 1 m. po studijų baigimo (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2013 m. absolventai, dirbantys praėjus 3 m. po studijų baigimo (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras

Pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį praėjus 6 mėn. po studijų baigimo 2013, 2014 ir 
2015 m. (2013, 2014 m. – eurais perskaičiavus iš litų, 2015 m. – eurais) mru absolventai užėmė 3–4 
vietas tarp lietuvos aukštųjų mokyklų (vidurkis 632 €), nusileisdami tik lietuvos sveikatos mokslų, 
Vilniaus ir kauno technologijos universitetų absolventams. 3–5 pozicijose universiteto absolventai 
išliko praėjus vieneriems (vidurkis 644,7 €) ir trejiems (vidurkis 699 €) metams po studijų baigimo.

2013-2015 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus                                      
6 mėn. po studijų baigimo (€)

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2013-2015 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus    
1 m. po studijų baigimo (€)

Šaltinis: sodra, studentų registras 

2013 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus     
 3 m. po studijų baigimo (€)

Šaltinis: sodra, studentų registras
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 lyginant abiejų pakopų universiteto absolventų trijų metų duomenis pastebima dirbančių 
procentinės dalies augimo tendencija. iš bakalauro pakopos 2013 m. laidos absolventų praėjus 6 
mėn. po studijų baigimo dirbo 72,30 proc., iš 2014 m. laidos – 72,08 proc., iš 2015 m. laidos – 69,02 
proc. Praėjus 1 m. po studijų baigimo 2013 m. laidos dirbančių bakalaurų vidurkis siekė 76,13 proc., 
o 2014 m. – 76,75 proc., 2015 m. – 72,87 proc. Tuo tarpu praėjus 3 m. po studijų baigimo 2013 m. 
dirbančių absolventų vidurkis aukščiausias – 77,36 proc. aukščiausias pozicijas pagal 2013–2015 
m. bakalaurų įsidarbinamumą užima teisės ir visuomenės saugumo krypčių studijų programos.

2013 m. I pakopos absolventai, dirbantys pagal studijų programas (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras

2014 m. I pakopos absolventai, dirbantys pagal studijų programas (proc.) 
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2015 m. I pakopos absolventai, dirbantys pagal studijų programas (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras

magistrantūros absolventų trejų metų įsidarbinamumo rodikliai taip pat nuteikia opti-
mistiškai. Praėjus 6 mėn. po studijų baigimo 2013 m. laidos dirbančių universiteto magistrų 
vidurkis siekė 83,45 proc., 2014 m. – 84,46 proc., 2015 m. – 86,09 proc. Praėjus 1 m. po studijų 
baigimo 2013 m. laidos dirbančių magistrų vidurkis buvo 84,41 proc., 2014 m. – 87,84 proc., 
2015 m. – 85,28 proc., o praėjus 3 m. po studijų baigimo – vidutiniškai dirbo 85,04 proc. 
2013 m. absolventų. aukščiausias pozicijas pagal absolventų įsidarbinamumą užima teisės, 
politikos mokslų, vadybos, viešojo administravimo krypčių magistro studijų programų absol-
ventai. nedaug atsilieka ir psichologijos, socialinio darbo, sociologijos, edukologijos, žmonių 
išteklių vadybos krypčių magistrai.
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2013 m. II pakopos absolventai, dirbantys pagal studijų programas (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2014 m. II pakopos absolventai, dirbantys pagal studijų programas (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2015 m. II pakopos absolventai, dirbantys pagal studijų programas (proc.)

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2015 m. pradžioje, įgyvendinant nacionalinį projektą „aukštųjų mokyklų studentų 
ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių 
profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūri-
mas“, universitete atkurtas prieš keletą metų veikęs karjeros centras. Centre sistemingai plė-
tojama studentų karjeros paramos sistema, apimanti karjeros valdymo paslaugas, konsul-
tavimą karjeros klausimais, karjeros dienas, kitus renginius, mokymus, absolventų karjeros 
stebėseną ir analizę. Centras prisidėjo ir prie nacionalinės karjeros valdymo informacinės 
sistemos karjera.lt sukūrimo ir viešinimo. 
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mOkslO ir inOVaCijŲ Veikla 

mykolo romerio universitetas, siekdamas prisidėti prie lietuvos valstybės ir visuome-
nės pažangos, vykdo socialinių ir humanitarinių mokslų disciplininius ir tarpdisciplininius 
fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus. kadangi mokslo ir inovacijų veikla yra ko-
kybiškos studijų sistemos pagrindas, mru studijų programos yra paremtos naujausių moks-
lo tyrimų rezultatais. universiteto mokslininkai ir tyrėjai aktyviai veikia tarptautiniuose ir 
nacionaliniuose akademiniuose bei profesiniuose tinkluose, rengia ir įgyvendina mokslo 
projektus, vykdo užsakomuosius tyrimus, veda kvalifikacijos kėlimo kursus bei mokymus, 
teikia ekspertines paslaugas ir vykdo moksliniais tyrimais paremtas visuomenės švietimo 
veiklas.  2016 m. tarptautiniai ekspertai pripažino mru kaip socialinių inovacijų lyderį Cen-
trinėse ir rytų europos šalyse.  Publikuota virš 600 mokslo darbų, surengta daugiau nei 50 
mokslo renginių, įgyvendinama beveik 50 mokslo projektų, suteikta virš 20 užsakomųjų 
paslaugų, vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama atviroji prieiga 
prie mokslinių tyrimų rezultatų. 

2016 m. europos komisijos finansuoto mokslinio tyrimo rezultatai parodė, kad mru 
yra geriausias socialines inovacijas kuriantis, diegiantis ir palaikantis universitetas rytų ir 
Centrinėje europoje.  Tyrimą atliko jungtinės karalystės northhamptono universiteto, is-
landijos universiteto, lenkijos Collegium Civitas universiteto ir tarptautinės socialinio vers-
lo asociacijos „ashoka“ mokslininkų ir tyrėjų grupė. Tyrime analizuojama, kokius socialinių 
inovacijų tyrimus atlieka aukštojo mokslo institucijos pasirinktose Centrinės ir rytų europos 
šalyse, kokius projektus rengia ir įgyvendina bendradarbiaudamos su viešojo sektoriaus ins-
titucijomis, verslo ir pelno nesiekiančiomis organizacijomis.  Tyrimo imtis – daugiau kaip 170 
Centrinės ir rytų europos, iš jų ir 8 lietuvos universitetai.
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socialinės inovacijos suprantamos kaip naujos idėjos, sprendimai ir metodai, kurie pa-
deda tenkinti visuomenės poreikius, nustatyti ir spręsti problemas, šviesti visuomenę. Tai yra 
viena moderniausių šiuolaikinio tarpdisciplininio mokslo krypčių, kuri analizuoja įvairius soci-
alinius procesus, padeda žmonėms, organizacijoms ir valstybėms įveikti socialinius iššūkius, 
remia ir skatina dalinimąsi žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika, keičia žmonių gyvenimo būdą, 
kasdienius įpročius, gamybos, vartojimo, bendravimo modelius. socialinės inovacijos padeda 
spręsti tokias globalias problemas, kaip skurdas, socialinė atskirtis, klimato kaita, švietimas, vi-
suomenės senėjimas ar kariniai konfliktai, skatina socialinio verslo, demokratinės visuomenės 
ir socialinės atsakomybės iniciatyvas.  
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„socialinės inovacijos globaliai plėtrai“ – nuo 2010 m. prioritetinė ir kryptingai mru vyk-
doma mokslinių tyrimų kryptis. 2016 m. visa mokslinė veikla buvo vykdoma pagal šios krypties 
5 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.

mokslo programas įgyvendino laboratorijų tinklas mru lab ir fakultetai bei institutai, 
sutelkę tarpdisciplininę mokslininkų, tyrėjų, studentų, socialinių, valdžios ir verslo partnerių 
kritinę masę. buvo kuriamos, analizuojamos ir įgyvendinamos socialinės inovacijos teisingumo, 
saugumo, žmogaus teisių, vertybių, gyvenimo kokybės, psichologinės gerovės, sveikatos, mo-
kymosi visą gyvenimą, verslo ir viešojo sektoriaus inovacijų bei kitose valstybei ir visuomenei 
aktualiose srityse. rengiami ir įgyvendinami tarptautiniai ir nacionaliniai socialinių inovacijų 
projektai, leidžiamos aukšto tarptautinio lygio mokslo publikacijos, rengiamos konferencijos, 
seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai įvairioms visuomenės grupėms. Valdžios insti-
tucijos, verslo įmonės ir asociacijos, pelno nesiekiančios organizacijos, žiniasklaida beveik kas-
dien kreipiasi į mru mokslininkus ir tyrėjus ekspertinės nuomonės. 

MRU laboratorijų prioritetinės kryptys ir vadovai

Laboratorija Prioritetinės kryptys Vadovas

Aplinkos valdymo 
laboratorija

•	 Teritorijų planavimas 

•	  Žemės naudojimo valdymas  

•	 aplinkos valdymas 

•	 Darnus vystymasis 

•	 klimato kaitos 

•	 miesto aplinka 

•	 aplinkosauginis švietimas

Prof. dr. Paulo 
alexandre da silva 
Pereira

Edukacinių 
technologijų 
laboratorija

•	 šiuolaikinė didaktika   

•	 Žmogaus, bendruomenės ir visuomenės tarpusavio santykiai 
ir jų analizė  

•	 šiuolaikinių technologijų taikymas mokymo / studijų procese  

•	 lyderystė, pilietinis dalyvavimas visuomenėje

•	 atsakingo piliečio ugdymas

•	 socialinis darbas su jaunimu ir bendruomenėmis 

•	 Pedagoginės kvalifikacijos kėlimas

•	 karjeros planavimas 

•	 Projektinės veiklos projektavimas ir valdymas 

Doc. dr. asta 
balkutė (iki 2016 m. 
spalio mėn.)

Gyvenimo kokybės 
laboratorija

•	 Teoriniai ir metodologiniai gyvenimo kokybės tyrimai  

•	 saugios ir sveikos visuomenės tyrimai (sveikatos ir demogra-
finių pokyčių studija)  

•	 Veiksnių, lemiančių gyvenimo kokybę, tyrimai 

•	 neekonominių gyvenimo kokybės faktorių tyrimai

•	 inovatyvūs gyvenimo kokybės tyrimai 

Prof. hab. dr. Ona 
gražina rakaus-
kienė
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Intelektinės nuosa-
vybės laboratorija 
(2016 m. spalio 3 d.  
Tarybos nutarimu 
prijungta prie Teisin-
gumo laboratorijos) 

•	 intelektinė nuosavybė ir inovacijos
•	 intelektinės nuosavybės valdymas mVĮ
•	 intelektinės nuosavybės panaudojimas tradicinių verslų plėtrai
•	 intelektinės nuosavybės transformacijos skaitmeninėje visuo-

menėje
•	 skaitmeninės intelektinės nuosavybės teisinis reguliavimas

Prof. dr. mindaugas 
kiškis

Lyčių tyrimų 
laboratorija

•	 lyčių lygybės tyrimai mikroekonomikos lygiu 
•	 lyčių lygybės tyrimai  makroekonomikos lygiu 
•	 inovacinės lyčių tyrimų kryptys  

Dr. eglė krinickienė

Mediacijos ir dar-
naus ginčų sprendi-
mo laboratorija

•	 ginčų sprendimo procesų tobulinimo bei darnumo užtikrinimas 
•	 mediacijos skatinimas sprendžiant ginčus kaip vieną prioritetinių 

šiuolaikinės visuomenės teisės politikos krypčių 
•	 Psichologinių, sociologinių, ekonominių, kultūrinių ir socialinių 

konfliktų sprendimo veiksniai ir ginčų sprendimo įpročiai 
•	 alternatyvios ginčų sprendimo formos ir jų vystymosi tendencijos 
•	 Veiksniai, trukdantys darnaus ginčų sprendimo būdų plačiam tai-

kymui tyrimai

Doc. dr. natalija 
kaminskienė

Mokymosi visą 
gyvenimą 
laboratorija

•	 mokymosi visą gyvenimą transformacijos  
•	 sklandų ir darnų mokymąsi visą gyvenimą palaikantys procesai  
•	 mokymosi visą gyvenimą valdymas  
•	 mokymosi visą gyvenimą organizacinė struktūra  
•	 mokymosi visą gyvenimą finansavimo modeliai 
•	 mokymosi visą gyvenimą teisinė aplinka   

Prof. dr. irena
Žemaitaitytė

Psichologinės gero-
vės laboratorija

•	 Psichologinės gerovės stiprinimo intervencijos 
•	 Psichologinė gerovė organizacijose 
•	 Pažeidžiamų asmenų / socialinės rizikos grupių psichologinė 

gerovė 
•	 Psichologinė gerovė įvairiais amžiaus tarpsniais 
•	 Tvarumas ir psichologinė gerovė 
•	 Visuomenės psichologinės gerovės veiksniai
•	 sveikata ir psichologinė gerovė 
•	 Psichologinė gerovė ir inovacijos 
•	 socialiniai – ekonominiai – demografiniai psichologinės gero-

vės veiksniai 
•	 Psichologiniai gerovės veiksniai

Prof. dr. aistė Diržytė

Saugumo tyrimų 
laboratorija 

•	 informacinis saugumas
•	 kibernetinis saugumas
•	 Terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo prevencija
•	 bio-saugumas
•	 Tarptautinė bei regioninė taika ir saugumas
•	 energetinis saugumas 
•	 ekonominis saugumas
•	 es išorės sienų valdymas ir apsauga

Prof. dr. regina 
Valutytė

Skaitmeninių ir 
kūrybinių indus-
trijų laboratorija 
(2016 m. spalio 3 d.  
Tarybos nutarimu 
prijungta prie Socia-
linių technologijų  
laboratorijos)

•	 „Hands on“: žaidimų ir mobiliųjų aplikacijų kūrimas ir moksli-
nių tyrimų vykdymas šioje srityje. 

•	 jungtinis tarptautinių dirbtuvių organizavimas, žaidimų ir mo-
biliųjų aplikacijų kūrimą populiarinanti šviečiamoji veikla. 

•	 Pažintis su naujausiomis technologinėmis ir socialinėmis prie-
monėmis, naudojamomis žaidimų ir mobiliųjų aplikacijų kūry-
bos procese

Doc. dr. Tadas limba

Socialinių technolo-
gijų laboratorija

•	 socialinės technologijos ateities visuomenei 
•	 socialinių technologijų poveikis viešojo ir privačiojo sektoriaus 

inovatyvumui 
•	 socialinės technologijos inovatyviam  mokslui, mokymui ir 

mokymuisi

Doc. dr. gintarė 
Žemaitaitienė

Lentelės tęsinys
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Sociologinių tyrimų 
laboratorija

•	 Vėlyvosios modernybės visuomenė ir kaita  
•	 kapitalai ir identitetai 
•	 gyventojų ir demografinės elgsenos tyrimai 
•	 socialinė gerovė ir jos politika 
•	 sociologinių tyrimų metodologija ir metodai 

Dr. Vida Česnuitytė

Statistikos labo-
ratorija (2016 m. 
spalio 3 d.  Tarybos 
nutarimu prijungta 
prie Verslo inovacijų 
laboratorijos)

•	 Oficialioji statistika ir jos kokybė
•	 ekonominė statistika
•	 Finansų statistika 
•	 autorinių teisių ekonomikos statistika
•	 kultūros statistika 
•	 kiti taikomieji tyrimai socialiniuose moksluose

Doc. dr. rimantas 
juozas Vaicenavičius

Sveikatos tyrimų 
laboratorija

•	 e.sveikatos integruotos transformacijos 
•	 sveikatos politikos inovacijos 
•	 integruotos sveikatos priežiūros modeliavimas 
•	 sveikatos ekonomika  
•	 Transformacijos sveikatos organizacijų lygmenyje 
•	 suinteresuotųjų sveikatos sistemoje įtrauktis ir įgalinimas 
•	 sveikatinimo technologijos ir sporto bei aktyvaus poilsio in-

dustrija socioekonominėse transformacijose 

Prof. dr. Danguolė 
jankauskienė

Teisingumo tyrimų 
laboratorija

•	 Teisinės valstybės principo įgyvendinimas ir socialinė aplinka 
•	 Teisingumą lemiantys veiksniai ir efektyvus teisingumo įgy-

vendinimas
•	 konkurencingo verslo (ekonomikos) socialinės teisinės aplin-

kos kaita ir internacionalizacija, veikiant globalizacijai  
•	 socialinio teisingumo, socialinės atsakomybės ir skirtingų in-

teresų suderinimo koreliacija teisinėje valstybėje

Doc. dr. Virginijus 
bitė

Verslo inovacijų 
laboratorija

•	 startuolius skatinantys skaitmeniniai verslo modeliai
•	 inovatyvios organizacinės kultūros vystymo procesai
•	 inovatyvūs vartotojų poreikių nustatymo metodai  
•	 ekonomikos rodiklių panaudojimas inovacijų strategijose  
•	 Finansų ir mokėjimų inovacijų taikymo galimybės versle 

Doc. dr. eglė mali-
nauskienė iki 2016 
m. lapkričio mėn., 
prof. dr. Žaneta 
simanavičienė nuo 
2016 m. lapkričio 
mėn. 

Vertybių tyrimų 
laboratorija

•	 lyginamieji kultūrų ir civilizacijų tyrimai, siekiant rasti taikaus 
ir harmoningo sugyvenimo principus daugiakultūriniame 
kontekste  

•	 Vertybių vaidmuo visuomeniniuose procesuose  
•	 europos tapatybė, jos santykis su lietuviškąja tapatybe  
•	 Technologijų poveikio žmogui ir visuomenei aksiologiniai 

tyrimai

Doc. dr. Povilas alek-
sandravičius

Viešojo valdymo 
inovacijų
laboratorija

•	 Daugialygis (daugiapakopis) valdymas 
•	 Tarpinsitucinis (tarpžinybinis, tarpsektorinis) bendradarbiavi-

mas  
•	 Piliečius įtraukiantis valdymas 

Doc. dr. mantas 
bileišis

Žmogaus teisių 
laboratorija

•	 Verslas ir žmogaus teisės 
•	 migrantų, prieglobsčio prašytojų ir tautinių mažumų teisių 

apsauga 
•	 europos sąjunga ir žmogaus teisės 
•	 Įvairios diskriminacijos apraiškos ir lygių galimybių užtikrinimas 
•	 Teisės į saviraišką ribos ir neapykantos kurstymo draudimas 
•	 Tautinių mažumų teisės
•	 Žmogaus teisės ir saugumas 

Prof. dr. lyra jakule-
vičienė

Lentelės pabaiga
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Svarbiausios 2016 m. sukurtos MRU socialinės inovacijos

Projektas Socialinė inovacija

Projekto „keleivių duomenų įrašų sistemos 
sukūrimas“ (angl. Development of the pas-
sanger name record system in lithuania 
(Pnr)), vadovas e. bružė, 2014–2016 m. 

sukurta keleivių duomenų įrašų kaupimo sistema,  reikalinga sė-
kmingam teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvar-
kymui.

Projekto „mediacijos įgyvendinimas 
probacijos tarnybose“, vadovė doc. dr. n. 
kaminskienė, 2014–2016 m.,

sukurtas ir įdiegtas mediacijos modelis, suformuluoti teisiniai me-
diacijos taikymo probacijos tarnybose pagrindai, parengta speci-
ali mediatorių rengimo programa, apmokyti darbuotojai, galintys 
teikti mediacijos paslaugas baudžiamojoje justicijoje.

Projekto „lietuvos kibernetinių nusikalti-
mų mokymų ir mokslinių tyrimų kompe-
tencijos centras“ (angl. 
lithuanian cybercrime centre of excellen-
ce for training, research and education 
(l3Ce)), 
vadovė  e.Veršinskienė, 2014–2016 m. 

Įkurtas kibernetinių nusikaltimų mokymų, ir mokslinių tyrimų cen-
tras, skirtas es ir rytų baltijos valstybių kompetencijų tobulinimui ir 
kovai su kibernetiniais nusikaltimais. 

Projekto „europos kriminalistikos 2020 
vizijos įgyvendinimo lietuvoje mokslinė 
koncepcija“, vadovas prof. dr. V.e.kurapka, 
2014–2016 m. 

Parengta europos kriminalistikos 2020 vizijos įgyvendinimo lietu-
voje mokslinė koncepcija atsižvelgiant į skirtingas kriminalistikos 
mokyklas ir es sprendimus dėl europos kriminalistikos erdvės su-
kūrimo, nustatytos galimos kriminalistikos harmonizavimo sritys, 
apibrėžtos harmonizavimo kryptys ir būdai bei parengta metodika 
kaip lietuvoje egzistuojančią kriminalistikos sampratą ir sistemą 
priderinti prie kuriamos harmonizuotos kriminalistikos sistemos.

Projekto „Įtrauktis: asocijuotų grupių 
įtraukimas ir jų gebėjimas įsitraukti į vie-
šojo valdymo procesus“ ,vadovė prof. dr. 
b.mikulskienė, 2014–2016 m. 

ištyrus 2 visuomenės įtraukimo į politikos formavimą prieigas (vie-
šojo valdymo institucijų ir asocijuotų grupių įsitraukimo praktikas) 
sukurtas visuomenės įtrauktį į viešojo valdymo procesus didinantis 
modelis. 

Projekto ,lyderystė autonomiškoje 
mokyklose“, vadovė doc. dr. j. urbanovič, 
2014–2016 m. 

identifikuoti mokyklos lyderystės raiškos elementai, sukurtas sė-
kmingos mokyklų lyderystės bei autonomiško valdymo sąveikos 
(dermės) modelis bei identifikuoti veiksniai, užtikrinantys  sėkmin-
gą mokyklų veiklą.

Projekto ,,biotechnologijų mVĮ intelektinės 
nuosavybės strategijų tyrimas”, vadovas  
prof. dr. m.kiškis, 2014–2016 m. 

išanalizavus biotechnologijų mVĮ intelektinės nuosavybės lietuvos 
ir jaV apsaugos specifiką, gerąją praktiką, taikomus modelius tei-
siniu, vadybiniu-organizaciniu ir technologiniu požiūriu, parengtas 
rekomendacijų rinkinys dėl biotechnologijų mVĮ intelektinės nuo-
savybės apsaugos. 

Projekto „sveikos mitybos ir fizinio akty-
vumo skatinimas vietos bendruomenėse“ 
(angl. Promoting Healthy eating and 
Physical activity in local Communities 
– HePCOm), vadovė doc. dr. a.jociutė,     
2013–2016 m. 

sukurta europos mokymosi platforma, įtraukiant vietos bendruo-
menes ir mokyklas, skatinant vaikų ir jaunimo sveiką mitybą ir fizinį 
aktyvumą. 

Projekto „socialinė įtrauktis baltijos jūros 
regione per eko-kaimus ir bendruomenes“ 
(angl. social inclusion in the baltic sea 
region through ecovillages and 
Communities), vadovė prof. dr. a.Diržytė, 
2015–2016 m. 

sukurta platforma, skatinanti baltijos jūros regiono ekobendruo-
menių bendradarbiavimą ir kryptingas veiklas.  
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reikminių tyrimų projektas „atvirų duome-
nų šaltinių pagrindu atliekama automa-
tizuota nVs ir es rytų partnerystės šalių 
ekonominės ir politinės situacijos analizė“, 
kurio koordinatorius yra Vytauto Didžio-
jo universitetas, o partneriai – mykolo 
romerio universitetas, lietuvos respubli-
kos Valstybės saugumo departamentas, 
VšĮ „lietuvos kibernetinių nusikaltimų 
kompetencijų ir tyrimų centras“, vadovė e. 
Veršinskienė, 2015–2016 m.

sukurtas viešosios elektroninės erdvės automatizuotos analizės 
koncepcinis modelis, padedantis atpažinti ir susisteminti elektro-
ninėje erdvėje aprašomus ekonominius ir politinius reiškinius bei 
pateiktos praktinės rekomendacijos tolimesniam automatizuotos 
elektroninės erdvės analizės sistemos diegimui.

Mokslo ir inovacijų personalas

Didžiausias mru turtas – akademinis ir administracinis personalas. Dauguma mru 
mokslininkų ir tyrėjų savo mokslinę veiklą derina su pedagoginiu darbu bei trečiąja universi-
teto misija – paslaugomis visuomenei.  2016 m. mru dirbo 560 mokslininkų ir tyrėjų (dėsty-
tojų). nors lyginant su ankstesniais metais dėstytojų skaičius mažėjo dėl demografinės krizės 
ir dėl emigracijos sumažėjusio studentų skaičiaus, pavyko sutelkti ir išlaikyti puikiai kvalifi-
kuotas profesionalų komandas. analizuojant atskiras dėstytojų pareigybes stebimas bendras 
profesorių ir docentų skaičiaus augimas, nežymus lektorių skaičiaus mažėjimas.

Dėstytojų skaičiaus raida 2013–2016 m.
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560

Profesorius Docentas Lektorius Asistentas Bendras dėstytojų

skaičius
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Vertinant tik mokslo veikla užsiimančio personalo – mokslo darbuotojų skaičių pas-
tebimas nedidelis jų skaičiaus augimas lyginant su 2015 m. mokslo darbuotojų skaičiaus 
augimą sąlygojo didesnis įsitraukimas į tarptautinius (Horizontas 2020, erasmus+, justice ir 
kitų mokslo programų projektus), bet skaičius neaugo taip, kaip tikėtasi dėl neprasidėjusio 
2014–2020 m. laikotarpio es struktūrinių ir investicinių fondų bei kitų nacionalinių agentūrų 
mokslo ir inovacijų finansavimo. 
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Mokslo darbuotojų skaičiaus raida 2015–2016 m.
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Mokslo publikacijos

2016 m. mykolo romerio universiteto mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inova-
cijų (toliau – mTePi) rezultatai buvo orientuoti į kokybinį augimą ir pridėtinės vertės valstybei ir 
visuomenei didinimą. nuosekliai augo publikacijų užsienio recenzuojamuose leidiniuose, o pir-
menybė buvo teikiama publikacijoms tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintose 
leidyklose arba leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate analytics ir scopus duomenų bazes, skaičius.  

Svarbiausios 2016 m. tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintose leidy-
klose išleistos MRU mokslininkų monografijos ir mokslo studijos:

1. bolzanas, Darius; Tamošiūnienė, egidija. Witness testimony // Dimensions of evidence in european civil pro-
cedure / edited by Vesna rijavec, Tomaž keresteš, Tjaša ivanc. alphen aan den rijn: kluwer law internatio-
nal, 2016, isbn 9789041166623. P. 151–178. [m.kr. 01s] 

2. jakulevičienė, lyra. Vulnerable persons as a new sub-group of asylum seekers? // reforming the common 
european asylum system : the new european refugee law / edited by Vincent Chetail, Philippe De bruycker 
and Francesco maiani. – (immigration and asylum law and policy in europe, 1568–2749 ; vol. 39). leiden ; 
boston: brill nijhoff, 2016, isbn 9789004308657. P. 353–373. [m.kr. 01s]

3. Valutytė, regina; mickevičiūtė, neringa. remedying torturous effects of the use of chemical weapons under 
internalional law // Prosecuting international crimes : a multidisciplinary approach / edited by bartlomiej 
krzan. leiden; boston: brill nijhoff, 2016. issn 1877-4822, isbn 9789004317406. P. 115–132. [m.kr. 01s]

4. 4. Žilinskas, justinas. Prosecuting international crimes in lithuania: when wounds shape the law // Prose-
cuting international crimes: a multidisciplinary approach / edited by bartlomiej krzan. leiden ; boston: brill 
nijhoff, 2016. issn 1877-4822, isbn 9789004317406. P. 299–310. [m.kr. 01s] 

5. raudys, romas. methods of ascertainment of personal damage in lithuania // Personal injury and damage 
ascertainment under civil law / editors: santo Davide Ferrara, rafael boscolo-berto, guido Viel. [s.l.]: sprin-
ger international Publishing, 2016, isbn 9783319298108. P. 237–258. [springerlink]. [m.kr. 01s]

6. švaikauskienė, simona [svaikauskiene, simona]; mikulskienė, birutė [mikulskiene, birute]. autonomy produces 
unintended consequences: funding higher education through vouchers in lithuania // (re)discovering univer-
sity autonomy : the global market paradox of stakeholder and educational values in higher education / edited 
by romeo V. Turcan, john e. reilly, larisa bugaian. basingstoke: Palgrave macmillan, 2016, isbn 9781137393821. 
P. 137–147. [scopus]. [m.kr. 03s
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7. Vosylis, rimantas; kaniušonytė, goda; raižienė, saulė. What does it mean to be an adult? Perceptions of adultho-
od among lithuanian emerging adults // emerging adulthood in a european context / edited by rita Žukauskie-
nė. abingdon ; new york: routledge, 2016, isbn 9781138808461. isbn 9781138808478. P. 54–78. [m.kr. 06s] 

8. Žukauskienė, rita. The experience of being an emerging adult in europe // emerging adulthood in a europe-
an context / edited by rita Žukauskienė. abingdon ; new york: routledge, 2016, isbn 9781138808461. isbn 
9781138808478. P. 3–16. [m.kr. 06s] 

9. kažys, justas; rimkus, egidijus; naujėkaitė, julija. From case studies to policy-making: adapting to climate 
change in lithuania // Climate adaptation governance in cities and regions : theoretical fundamentals and 
practical evidence / edited by jörg knieling. Chichester: john Wiley & sons, 2016, isbn 9781118451717. P. 
223–236. [m.kr. 03s, 06P]

10. monkevičius, algirdas; urbanovič, jolanta. Decentralization of education management and school leaders-
hip: the effects of public management reform ideologies // ideologies in educational administration and le-
adership / edited by eugenie samier. Oxon: routledge, isbn 9781138958586. P. 193–216. [m.kr. 07s, 03s, 02s]

11. brūzgienė, rūta. bernardas brazdžionis - herald of freedom: poetical rhetoric of emigrational lyrics // lite-
rature in exile: emigrants' fiction 20th century experience / edited by irma ratiani. newcastle upon Tyne: 
Cambridge scholars Publishing, 2016, isbn 9781443897105. P. 70–82. [m.kr. 04H, 03H]

12. skaržauskienė, aelita; Tamošiūnaitė, rūta. social media for growing collective intelligence in online commu-
nities // analyzing the strategic role of social networking in firm growth and productivity / [editors]: Vladlena 
benson, ronald Tuninga, george saridakis. Hershey: igi global, 2016, isbn 9781522505594. P. 120–135. [m.kr. 08s] 

2016 m., mokslo publikacijos buvo orientuotos ne į kiekybinius, o į kokybinius rodiklius  
monografijų, studijų ir kitų akademinių knygų leidybą tarptautinėje akademinėje bendruo-
menėje pripažintose leidyklose ar straipsniuose, prioritetą teikiant Clarivate analytics ir sco-
pus duomenų bazėse indeksuojamuose leidiniuose. šios nuostatos nuo 2014 m. įtrauktos į 
kvalifikacinius dėstytojų ir mokslo darbuotojų reikalavimus, krūvio normas, atlygio už darbą 
sistemas. Orientacija į kokybinius rodiklius ir sumažėjęs akademinio personalo skaičius lėmė 
sumažėjusį bendrą publikacijų skaičių.  

MRU publikacijų struktūra 2015–2016 m.
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kokybinis indėlis į tam tikrą mokslo sritį tarptautinėje mokslo erdvėje yra vertinamas 
pagal leidinių, esančių Clarivate analytics ir scopus duomenų bazėse, citavimų skaičių. mru 
mokslininkų ir tyrėjų citavimo skaičius kasmet tolygiai auga. 

MRU autorių straipsnių citavimas Clarivate Analytics ir Scopus duomenų bazėse esan-
čiuose leidiniuose 2015–2016 m.
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Mokslininkas Fakultetas Straipsnių citavimas 
2014–2016 m.

Prof. dr. alvydas baležentis Politikos ir vadybos fakultetas 88,07

Prof. dr. Paulo Pereira aplinkos valdymo laboratorija 52,31

Prof. dr. rita Žukauskienė Psichologijos institutas 35,28

Doc. dr. svajūnas sajavičius ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 11,5

Prof. dr. algirdas astrauskas Politikos ir vadybos fakultetas 8,33

Doc. dr. rasa erentaitė Psichologijos institutas 8,15

Prof. dr. agota giedrė raišienė Politikos ir vadybos fakultetas 7,83

Doc. dr. mantas bileišis Politikos ir vadybos fakultetas 7,16

Prof. dr. Dalė Dzemydienė Verslo ir medijų mokykla 6,54

Prof. dr. Pranas mierauskas Politikos ir vadybos fakultetas 5,81

Doc. dr. agnė Tvaronavičienė Teisės fakultetas 4,66

Doc. dr. jolanta urbanovič mokymosi visą gyvenimą laboratorija 4,5

Prof. dr. Danguolė jankauskienė Politikos ir vadybos fakultetas 4,03

Prof. dr. saulius kanišauskas Humanitarinių mokslų institutas 4

Prof. dr. rasa Pilkauskaitė Valickienė socialinės gerovės fakultetas 3

Prof. hab.dr. Vygandas kazimieras Paulikas Politikos ir vadybos fakultetas 3

Prof. dr. aelita skaržauskienė Verslo ir medijų mokykla 3

Dr. gintarė Petronytė Politikos ir vadybos fakultetas 2,66

Doc. dr. aleksandras Patapas Politikos ir vadybos fakultetas 2,5

Prof. dr. irena mačerinskienė ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 2,5

2016 m. įgyvendinant strateginius universiteto tarptautiškumo tikslus ir maksimalią moks-
linių tyrimų sklaidą, buvo daugiau publikuojama užsienio, nei nacionaliniuose recenzuojamuose 
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leidiniuose.  2012–2014 m. daugiau nei pusė publikacijų buvo leidžiama lietuvos recenzuojamuo-
se mokslo leidiniuose, 2015 m. dvigubai daugiau publikacijų fiksuojama užsienio recenzuoja-
muose mokslo leidiniuose, o 2016 m. pasiektas balansas tarp lietuvos ir užsienio  mokslo žurnalų.  

MTEP publikacijų Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose santykis 
2015–2016 m.
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kadangi didėjo publikavimo apimtys tarptautiniu mastu, augo ir užsienio kalba publi-
kuojamų leidinių skaičius (prioritetą teikiant anglų k.).  jeigu 2012 m. beveik dvigubai dau-
giau publikacijų buvo išleidžiama lietuvių kalba, 2013–2014 m. publikacijų lietuvių kalba ir 
užsienio kalba santykis buvo beveik vienodas, tai 2015 ir 2016 m. dvigubai daugiau publika-
cijų išleista užsienio kalba.  
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Mokslo renginiai

Tarptautiniai akademiniai renginiai – svarbi mokslinių rezultatų sklaidos, partnerių paieš-
kos ir tinklaveikos priemonė. mokslo konferencijos ir seminarai suburia įvairių mokslo sričių 
mokslininkus, viešojo ir privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos ir įvai-
rių visuomenės grupių lyderius.  2016 m. mru buvo surengti 25 mokslo renginiai. 

mru turi puikią infrastruktūrą, renginių organizavimo vadybinę patirtį ir platų bendra-
darbiavimo su akademiniais partneriais, viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis nacionali-
niu ir tarptautinio lygiu tinklą.  Tarptautinės organizacijos taip pat dažnai renkasi mru mokslo 
renginių organizavimui. 2016 m. įvyko 60 su mokslu ir inovacijomis susijusių renginių. 

2016 m. mokslo ir inovacijų renginiai 

Nr. Pavadinimas Data Organizatoriai

1. Tarptautinis europos mediacijos turnyras 2016 m. sausio 30 d. mru mediacijos ir darnaus ginčų 
sprendimo laboratorija

2. Diskusija „Dvasinė lyderystė verslo 
organizacijose“ 2016 m. vasario 2 d. mru Verslo inovacijų laboratorija

3.
g. andrulionio paskaita apie kovą su korup-
cija kinijos liaudies respublikoje (mokslinės 
stažuotės įžvalgos ir rezultatai)

2016 m. vasario 11 d. mru Politikos ir vadybos fakul-
tetas

4. mokslo kavinė „Pažinkime visuomenę su 
sociologija“ 2016 m. vasario 17 d. mu sociologinių tyrimų labora-

torija

5. seminaras-diskusija „Dovanos ir kyšio atri-
bojimas: etinės ir teisinės pasekmės“ 2016 m. vasario 18 d. 

mru Viešojo valdymo inovacijų 
laboratorija, nacionalinė antiko-
rupcijos asociacija, „Corporate 
securitus“. 

6. Paskaitų ciklas „kodėl teisininkui reikia es 
teisės?“ 2016 m. vasario 19 d. mru Teisės fakultetas

7.

g. Valantiejaus paskaita-diskusija „muitinės 
veiklos aktualijos bei tarptautinės preky-
bos apmokestinimo problemos 
lietuvoje ir es“ (disertacinio tyrimo
 įžvalgos ir rezultatai) 

2016 m. vasario 19 d. mru Teisės fakultetas, ekonomi-
kos ir finansų valdymo fakultetas

8. seminarų ciklas „moksliniai tyrimai 
universitete“, „Tyrimų etika“ 2016 m. vasario 24 d. 

mru edukacinių technologi-
jų, mokymosi visą gyvenimą, 
sociologinių tyrimų laboratorijos, 
edukologijos ir socialinio darbo 
institutas

9. „elsevier Publishing Campus“ akademinių 
įgūdžių lavinimo mokymų ciklas (10 kursų) 2016 m. kovo 13 d. mru mokslo ir inovacijų paramos 

centras, biblioteka

10.

Diskusija su kanados kultūrinės įvairovės 
koalicijos direktoriumi ir Tarptautinės 
kultūrų įvairovės koalicijų federacijos 
generaliniu sekretoriumi prof. Charles Val-
lerand „imingracijos iššūkis and kultūrinės 
išraiškos įvairovės visuomenėje poreikis: ko 
reikia politikams?“

2016 m. kovo 17 d. 
mru Vertybių tyrimų laboratorija, 
Frankofoniškų šalių studijų centro 
bei 

11. seminaras „konfidencialūs duomenys 
mokslo tikslams“ 2016 m. kovo 3 d. mru statistikos laboratorija, 

lietuvos statistų sąjunga
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12. Tarptautinė konferencija „mediacijos įgy-
vendinimas probacijos tarnybose“ 2016 m. kovo 17 d.

mru mediacijos ir darnaus ginčų 
sprendimo laboratorija, Vilniaus 
apygardos probacijos tarnyba

13.
seminaras „karaliaučiaus krašto okupacijos 
nepripažinimo politika: kokios galimos 
pasekmės?“

2016 m. kovo 23 d. 
mru Vertybių tyrimų laboratorija,  
adolfo Damušio demokratijos 
studijų centras

14. lietuvių kalbos dienos mykolo romerio 
universitete 2016 m. kovo 17 d. mru Humanitarinių mokslų 

institutas

15. microsoft debesų kompiuterijos
 sprendimai 2016 m. balandžio 6 d. 

mru socialinių technologijų la-
boratorija, iT bendrovė„albars“,  
„microsoft lietuva“ 

16.

mokslo kavinė-diskusija su svečiu iš 
indijos- prof. raj basu „indas apie baltus: 
sunniti kumar Chatterjee darbai indo-arijų 
ir baltų tematika“

2016 m. balandžio 7 d. mru Vertybių tyrimų laboratorija

17.

universiteto garbės daktaro regalijos 
įteiktos ukrainos parlamento nariui, krymo 
totorių tautos lyderiui ir garsiam žmogaus 
teisių gynėjui mustafa Džemiliovui

2016 m. balandžio 12 d. 

mru senatas, mokslo ir inovacijų 
paramos centras, Tarptautišku-
mo tarnyba, estetinio ugdymo 
centras

18.
8-ji tarptautinė konferencija „efektyvumas 
viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos 
gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti“

2016 m. balandžio 13 d. 
mru Viešojo administravimo, 
Vadybos bei edukologijos ir 
socialinio darbo institutai

19.

Diskusija „naTO prieš Varšuvos viršūnių 
susitikimą“ su Vokietijos bundestago 
gynybos komiteto pirmininko pavaduotoju 
mru garbės daktaru karlu a. lamersu

2016 m. balandžio 19 d. mru Politikos ir vadybos fakul-
tetas

20. mokslo kavinė „Pasaulio lietuvos idėja ir 
jos įgyvendinimas“ 2016 m. balandžio 19 d. 

mru Vertybių tyrimų laboratorija, 
Viešojo valdymo inovacijų 
laboratorijos

21. mokslo kavinė „Viešasis interesas: aristote-
lio atvejis 2016 m. balandžio 22 d. mru Vertybių tyrimų laboratorija

22.
lietuvos jaunųjų mokslininkų forumas 
„Doktorantūra lietuvoje 2020: prognozės 
ir vizija

2016 m. balandžio 27 d.

mru socialinių inovacijų dok-
torantūros mokykla,  lietuvos 
jaunųjų mokslininkų sąjunga, 
mru Doktorantų draugija

23. seminaras „mandatum life: kaip investu“ 2016 m. gegužės 6 d. mru ekonomikos ir finansų 
valdymo fakultetas

24. mediacijos šeštadieninė mokykla 
(seminarų ciklas) kiekvieną mėnesį mru mediacijos ir darnaus ginčų 

sprendimo laboratorija 

25.

apskritojo stalo diskusija „neteisminis 
darbo ginčų sprendimas Darbo ginčų ko-
misijose – tendencijos ir iššūkiai“ (darbda-
vių, darbuotojų, advokatų (atstovų), teismų 
ir kt. požiūris).

2016 m. gegužės 8 d. mru TF Privatinės teisės institutas  

26.
mokslo kavinė „Priešiškumo vyresnio 
amžiaus žmonėms ir jų diskriminacijos 
tyrimai“

2016 m. gegužės 16 d. sociologinių tyrimų laboratorija

27. nacionalinė vertimo ir redagavimo moksli-
nė konferencija FlOW 2016 m. gegužės 17–19 d. mru Humanitarinių mokslų 

institutas

28. lietuvos mokslininkų sąjungos 
suvažiavimas 2016 m. gegužės 21 d. mru socialinių inovacijų 

doktorantūros mokykla

Lentelės tęsinys
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Lentelės tęsinys

29.
nacionalinė konferencija „XXi a. iššūkiai 
jaunajam mokslininkui politikos, vadybos ir 
viešojo administravimo srityse“

2016 m. gegužės 23 d.
mru Politikos ir vadybos fakulte-
tas, Viešojo valdymo inovacijų
laboratorija

30. seminaras „kaip tapti tarptautišku 
doktorantu?“ 2016 m. gegužės 26 d. 

mru socialinių inovacijų dok-
torantūros mokykla, aplinkos 
valdymo laboratorija

31.
Tarptautinė jaunųjų tyrėjų konferencija 
„socialinių transformacijų raiška šiuolaiki-
nėje visuomenėje“

2016 m. birželio 2–3 d. mru Doktorantų draugija

32.
mokslinis-praktinis seminaras „lyderystė 
autonomiškoje mokykloje: kodėl? kiek? 
kaip?“

2016 m. birželio 29 d. mru mokymosi visą gyvenimą 
laboratorija 

33. mediacijos paskaita notarams 2016 m. birželio 17 d. mru mediacijos ir darnaus ginčų 
sprendimo laboratorija

34.
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferen-
cija „es teisėsaugos institucijų keitimasis 
informacija: Pnr sistemos plėtojimas“

2016 m. birželio 17 d. mru saugumo laboratorija

35. 24-oji Tarptautinė elgesio plėtros psicholo-
gijos bendruomenės konferencija 2016 m. liepos 10–14 d. mru Psichologijos institutas

36.
Tarptautinė konferencija „PVm apgaulių 
prevencija siekiant finansinio stabilumo 
europos sąjungoje“

2016 m. rugpjūčio 5 d. mru ekonomikos ir finansų valdy-
mo fakultetas

37.
Tarptautinė konferencija „Verslo sistemų 
valdymas. sisteminio mąstymo teorijos ir 
praktikos iššūkiai“

2016 m. rugpjūčio 23–24 d. 
mru mokslo ir inovacijų paramos 
centras, socialinių technologijų 
laboratorija

38.
Tarptautinė Vasaros mokykla ir konferen-
cija, skirta energijos, klasterių, socialinių 
inovacijų ir darnios plėtros tematika

2016 m. rugsėjo 5–7 d mokslo ir inovacijų paramos 
centras

39.
mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konfe-
rencija „jaunimo dalyvavimo ir atskirties, 
laisvės ir atsakomybės takoskyros“

2016 m. rugsėjo 16 d. mru Viešojo valdymo inovacijų 
laboratorija

40. Tarptautinė konferencija „Vidurio ir rytų 
europos jurisprudencijos tinklas“ 2016 m. rugsėjo 9 d. mru Teisės fakulteto  Viešosios 

teisės institutas

41.

Vieša paskaita „ar europos bankai pasi-
ruošę kovai su pakartotina finansų krize? 
griežtesnis reglamentavimas, eilė skandalų 
ir nauji iššūkiai“

2016 m. rugsėjo 15 d. mru TF Privatinės teisės institutas

42.
nacionalinė mokslinė konferencija „atjau-
čianti komunikacija švietimo įstaigoje: kaip 
tai pasiekti?“

2016 m. rugsėjo 22 d. mru Psichologinių tyrimų labo-
ratorija

43.
Tarptautinė COsT veiklos Tn1302 besTPaC, 
vienijančios tarptautinių mokslo projektų 
vadybininkus, konferencija 

2016 m. rugsėjo 22–23 d. mokslo ir inovacijų paramos 
centras

44. socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės 
įžvalgos‘16 2016 m. rugsėjo 29 d. mru mokslo ir inovacijų paramos 

centras, laboratorijos 

45.

mokymai doktorantams ir akademinei 
bendruomenei „nuo indėlio iki išdavos: 
mokslinio tyrimo dizainas, įgyvendinimas 
ir sklaida“ 

2016 m. spalio 3–13 d.
mru mokslo ir inovacijų paramos 
centro socialinių inovacijų dokto-
rantūros mokykla

46.

nacionalinė mokslinė-praktinė konferen-
cija „sveikatos sistemos vystymo pers-
pektyvos: partijų politinis susitarimas dėl 
esminių veiksmų“

2016 m. spalio 4 d. mru sveikatos tyrimų laboratorija
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47.
Tarptautinė COsT veiklos Ca15130 “studijų 
užsienyje tyrimai europos perspektyvoje” 
konferencija

2016 m. spalio 13–14 d. mru edukologijos ir socialinio 
darbo institutas

48. es saugumo tyrimų stiprinimas per inova-
cijas, jų bendrą kūrimą ir įgyvendinimą 2016 m. spalio 19–21 d. mru saugumo tyrimų 

laboratorija

49. Tarptautinė konferencija „akademinė etika 
kintančioje visuomenėje“ 2016 m. spalio 10–14 d. mru akademinės etikos centras

50. nacionalinė konferencija „aktualūs civili-
nės teisės ir civilinio proceso klausimai“ 2016 m. spalio 12 d. mru TF Privatinės teisės institutas

51. Tarptautinė konferencija „kur link eina 
mūsų ekonomika 2016“ 2016 m. spalio 20–21 d. mru ekonomikos ir finansų 

valdymo fakultetas

52.
nacionalinė mokslinė konferencija „Pagal-
ba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: 
iššūkiai ir galimybės“

2016 m. spalio 26 d.

lr švietimo ir mokslo ministerija, 
mru Psichologijos institutas, 
edukologijos ir socialinio darbo 
institutas, specialiosios pedago-
gikos ir psichologijos centras. 

53.
mokslo straipsnių rengimo mokymai 
„Vadybos ir organizavimo pokyčių procesų 
iššūkiai“ jauniesiems tyrėjams. 

2016 m. spalio 27 d. mru akademinės etikos centras

54.
Tarptautinė konferencija „konstitucinių 
žmogaus teisių ir laisvių gynimas: proble-
mos ir sprendimai

2016 m. spalio 28 d. 

mykolo romerio universiteto 
Teisės fakulteto Viešosios teisės 
institutas, lr seimo teisės ir 
teisėtvarkos komitetas, seimo 
kanceliarija

55. Žmogaus teisių savaitė 2016 m. lapkričio 5–12 d mru Teisės fakultetas,  Žmogaus 
teisių laboratorija

56.

nacionalinė mokslinė-praktinė konferen-
cija „atvirosios valdžios principų įgyven-
dinimas valstybės tarnyboje ir viešajame 
valdyme“

2016 m. lapkričio 9 d. mru Viešojo valdymo inovacijų 
laboratorija 

57.
Tarptautiniai mokymai doktorantams ir 
akademinei bendruomenei „statistinė ana-
lizė ir ekonometrika moksliniame tyrime“ 

2016 m. lapkričio 14–15 d. mru socialinių inovacijų 
doktorantūros mokykla

58.
8-oji nacionalinė lietuvos sociologų 
konferencija „skirtys ir jungtys lokalumo – 
globalumo sandūroje“ 

2016 m. lapkričio 18 d. mru sociologinių tyrimų 
laboratorija

59. nacionalinė konferencija „racionalios bau-
džiamosios politikos link: idėjos ir realybė“ 2016 m. lapkričio 25 d. mru Teisės fakultetas

60. Vieša nacionalinė diskusija „kokių inovacijų 
reikia lietuvos viešajame valdyme“ 2016 m. gruodžio 20 d. mru Viešojo valdymo inovacijų 

laboratorija

Projektai

mru aktyviai dalyvauja kurdamas ir įgyvendinamas tarptautinių ir nacionalinių fondų 
finansuojamus projektus. Telkiamos mokslininkų ir tyrėjų grupės, ieškoma partnerių, generuo-
jamos idėjos, rengiamos paraiškos ir vykdomi finansavimą gavę projektai. kiekvienais metais 
auga tarptautinėms ir nacionalinėms agentūroms (lietuvos mokslo tarybai, mokslo, inovacijų 
ir technologijų agentūrai, europos komisijai per Horizontas 2020, erasmus + ir kt) pateiktų pa-
raiškų skaičius.  Palyginus su 2014 m. pateiktų paraiškų skaičius išaugo beveik trečdaliu. 2016 m. 
mykolo romerio universitete buvo vykdomi 66 tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojami 
projektai, kurių bendra vertė – 2 288 686 eurai.
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Pateiktų paraiškų skaičiaus pokytis 2014–2016 m. 
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ES struktūrinių fondų finansuojami projektai. Įgyvendinant 2014–2020 m. es 
struktūrinių ir investicinių fondų strategiją, 2015–2016 m. prasidėjo paramos paskirstymas 
pagal veiksmų programos prioritetus. universitetas dalyvauja 2014–2020 m. europos sąjun-
gos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 
išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.3.3-esFa-V-711 „mokslininkų ir 
kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ dviejuose projektuose.

1) Projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas 
nr. 09.3.3-esFa-V-711-01-0004) vykdytojas – lietuvos mokslų akademija, o mru antrą kartą 
iš eilės šiame tęstiniame projekte dalyvauja partnerio teisėmis su kitomis 12 lietuvos moks-
lo ir studijų institucijų. Projekto tikslas yra stiprinti mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas, vie-
šinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus lietuvoje ir už jos ribų 
leidžiant periodinius mokslo leidinius. Projektas vienija iškiliausius mokslininkus iš lietuvos 
mokslo ir studijų institucijų, kurie bendradarbiauja, keičiasi žiniomis ir tyrimų informacija, 
rengia bendrus mokslo straipsnius. Pagal šį projektą 3 metus finansuojama mru leidinių 
„jurisprudencija“ ir „socialinių mokslų studijos“ leidyba. leidiniai platinami šalies bibliote-
koms, mokslo ir studijų institucijoms, užsienio mokslo institucijoms, tarptautinėms informa-
cinėms tarnyboms, redakcinės kolegijos nariams ir recenzentams, redaktoriams, straipsnių 
autoriams. 

2) Projekto „Doktorantūros studijų plėtra“  (projekto kodas nr. 09.3.3-esFa-
V-711-01-001)vykdytojas yra lietuvos mokslo taryba, o mru – partneris. Projekto tikslas – na-
cionaliniu lygiu skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (mokslo daktarų) rengimą siekiant 
užtikrinti mTeP sistemos plėtrą ir jos sąsają su lietuvos ūkio poreikiais.  Projektas įgalina jau-
nuosius mokslininkus spręsti aktualias mokslo problemas, savarankiškai atlikti mokslinius 
tyrimus, sėkmingai integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką, išugdyti darbo 
rinkai reikalingus įgūdžius bei gebėjimus, sudarančius galimybes jiems dirbti tarpdalykinė-
se, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose. Pagal šį projektą finansuojama 7 
mykolo romerio universiteto doktorantų studijos. 
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ES struktūrinių fondų finansuojami projektai

Eil. 
Nr.

Sutarties 
numeris/ pro-
jekto numeris

Pavadini-
mas

Koordi-
nuojanti 

institucija  

Partne-
riai 

Atsakingas 
asmuo MRU Trukmė 

Projekto 
vertė 

(eurais) 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
9 PRIORITETAS „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

PRIEMONĖ 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“

1. nr. 09.3.3-esFa-
V-711-01-0004

Periodinių 
mokslo 
leidinių 

leidyba ir 
jos koordi-

navimas

lietuvos 
mokslų aka-

demija

mru + 12 
partnerių a.Danilkevičiūtė 2016-05-20 

2019-05-20
1.303.290,00/ 

52981,00

2. 09.3.3-esFa-
V-711-01-0001

Doktorantū-
ros studijų 

plėtra

lietuvos 
mokslo 
taryba

mru l. Paukštytė 2016-01-27 
2022-12-31 22 487 238,00

 Nacionalinių institucijų finansuojami projektai. kiekvienais metais mru vis akty-
viau dalyvauja lietuvos mokslo tarybos skelbiamuose projektų konkursuose. Įgyvendinami 
nacionalinių mokslo programų, mokslininkų grupių ir pagal kitas priemones finansuojami pro-
jektai. 2016 m. buvo įgyvendinami 2 projektai: 

 1) pirmasis reikminių tyrimų projektas „atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama 
automatizuota nVs ir es rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė“, ku-
rio koordinatorius yra Vytauto Didžiojo universitetas, o partneriai – mru, lr Valstybės sau-
gumo departamentas, VšĮ „lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“. 
Projektui skirtas finansavimas atlikti skubų (t.y. per metus) valstybės poreikiais grįstą trumpalai-
kį mokslinį tyrimą. Projekto įgyvendinimui pasitelkta lietuvos mokslininkų komanda, turinti il-
gametę patirtį kompiuterinės lingvistikos ir atvirų duomenų šaltinių analizės technologijų srity-
se. Projekto metu sukurtas viešosios elektroninės erdvės automatizuotos analizės koncepcinis 
modelis, padedantis atpažinti ir susisteminti elektroninėje erdvėje aprašomus ekonominius ir 
politinius reiškinius bei pateiktos praktinės rekomendacijos tolimesniam automatizuotos elek-
troninės erdvės analizės sistemos diegimui. Projekto vadovė – e. Veršinskienė. 

 2) pirmasis 2014–2016 m. dvišalis lietuvos-japonijos mokslo projektas „lietuvos ir japoni-
jos paauglių ir jaunų suaugusių tapatumo raida“ kartu su partneriu iš japonijos Hiroshima universi-
tetu. Projekto tikslas – atskleisti tapatumo raidos mechanizmus paauglystėje ir tapsmo suaugusiu 
periode lietuvoje ir japonijoje, identifikuojant panašumus bei skirtumus šiose dviejose kultūrose. 
Projektui įpusėjus buvo atlikta teorinė suaugusiųjų kriterijų pasiekimo, tėvų-vaikų atsiskyrimo ir su-
sietumo, gerovės ir tapatumo sąsajų skirtingose kultūrose analizė, tapatumo raidos trajektorijų skir-
tingose šalyse analizė, teorinė suaugystės kriterijų pasiekimo skirtingose kultūrose (europos, azijos 
bei jaV) analizė, jos pagrindu parinktos metodikos, parengti tyrimo instrumentai, atlikti pilotiniai 
tyrimai lietuvoje ir japonijoje, parengta tyrime naudotų kintamųjų kodavimo knyga lietuvių ir an-
glų kalbomis. Projekto vadovė – prof. dr. r. Žukauskienė. 

mykolo romerio universitetas įgyvendina ir kitų institucijų bei programų finansuojamus 
projektus:

1) švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų projektui „studentų alkoholio ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo aukštosiose mokyklose situacijos tyrimas“ vykdyti. atliktas ty-
rimas apie esamą situaciją aukštosiose mokyklose: 1) psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, 
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2) studentų požiūrį į prevencinių ir intervencinių programų taikymą bendrojo ugdymo moky-
klose, 3) studentų poreikį prevencinių programų įgyvendinimui aukštosiose mokyklose. atlikus 
tyrimą apibendrinti rezultatai pristatyti viešojoje diskusijoje lietuvos aukštųjų mokyklų stu-
dentams. Projekto vadovė – prof. dr. V indrašienė. 

2) kartu su Vilniaus apygardos probacijos tarnyba mykolo romerio universitetas pirmą 
kartą kaip partneris dalyvavo 2009–2014 m. norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finan-
suojamos programos lT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekte „mediacijos įgy-
vendinimas probacijos tarnybose (miPT)“. Projekto metu buvo sukurtas ir įdiegtas mediacijos 
modelis, suformuluoti teisiniai mediacijos taikymo probacijos tarnybose pagrindai, parengta 
speciali mediatorių rengimo programa, apmokyti darbuotojai, galintys teikti mediacijos pas-
laugas baudžiamojoje justicijoje, atliktos mediacijos paslaugos baudžiamojoje justicijoje. Pro-
jekto metu parengta mediacijos baudžiamojoje justicijoje programa įgalino baudžiamosios 
justicijos įstaigas pirmą kartą lietuvoje taikyti mediacijos metodą konfliktų sprendimui atsi-
žvelgiant į nukentėjusiojo ir nusikaltusiojo poreikius. Projekto vadovė – doc. dr. n. kaminskienė. 

Projektų dėka mru darbuotojai vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus, dalyvauja pro-
gramų kūrime, rengia mokslines publikacijas ir leidinius, pristato atliktus tyrimus ir rezultatus 
nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose, keičiasi įžvalgomis, rezultatais, patirtimis 
su užsienio kolegomis. 

Nacionaliniai 2016 m. įgyvendinti projektai

Eil. 
Nr.

Sutarties numeris/      
projekto numeris Pavadinimas

Koordinuojanti 
institucija,  

vadovas
Partneriai Trukmė

Projek-
to 

vertė 
(eurais)

Mokslininkų grupių projektai (LMT)

1. miP-077/2014   
miP-14109

lyderystė autonomiš-
koje mokykloje

mru 
doc. dr. j. 
urbanovič

_ 2014-05-02                   
2016-08-31 62 036

2. miP-089/2014 
 miP-14227

europos kriminalisti-
kos 2020 vizijos įgy-
vendinimo lietuvoje 
mokslinė koncepcija

mru                                            
prof. dr. 
V. e. kurapka

_ 2014-03-01                   
2016-12-31 77 618  

3. miP-090/2014  
miP-14446

biotechnologijų mVĮ 
intelektinės nuosavy-
bės strategijų tyrimas

mru                                                     
prof. dr. m. kiškis

uab 
"bioseka"

2014-03-01                    
2016-12-31 84 771  

4. miP-096/2014 
 miP-14389

Įtrauktis: asocijuotų 
grupių įtraukimas ir jų 
gebėjimas įsitraukti 
į viešojo valdymo 
procesus

mru                                            
prof. dr. b. mikuls-
kienė

_ 2014-03-01                    
2016-12-31 85 409  

5. miP-002/2015
miP-15571

Veiksmingo 
mokymo(si) paieška: 
skirtingų mokymo 
būdų ir mokinių es-
minių psichologinių 
poreikių tenkinimo 
sąveikos dinamika

mru                                           
prof. dr. s. raižienė _ 2015-07-01                   

2018-03-31 99 591  
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6. miP-015/2015 
miP-15642

skaitmeninė šešėlinė 
ekonomika

mru doc. dr. 
r. remeikienė _ 2015-04-01         

2017-03-31 99 928  

7.  miP-099/2015 
 miP-15068

es ir naTO valsty-
bių kibernetinio 
saugumo strategijų 
normų analizė ir 
adaptavimas lietuvos 
situacijai - lietuvos ki-
bernetinio saugumo 
strategijos modelis

mru   prof. dr. 
D. štitilis _ 2015-07-01                

2017-03-31 96 536

Projektai vykdomi pagal nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“ (LMT)

8. ger-009/2015 
ger-15055

socialinė ekonominė 
nelygybė: veiksniai, 
pasekmės gyvenimo 
kokybei ir mažinimo 
būdai

mru dr. 
V. servetkienė _ 2015-09-01                      

2017-06-30 109 984

Reikminių tyrimų projektai (LMT)

9. reP-15116

atvirų duomenų 
šaltinių pagrindu 
atliekama automati-
zuota nVs ir es rytų 
partnerystės šalių 
ekonominės ir politi-
nės situacijos analizė

VDu, mru atstovė 
– e. Veršinskienė                                                  

mru - rof. 
dr. 
r. lopata                                                                                                                        
VšĮ „lie-
tuvos ki-
bernetinių 
nusikalti-
mų kom-
petencijų 
ir tyrimų 
centras“                        

2015-09-01                 
2016-08-31 69 786

Lietuvos - Japonijos mokslo projektai (LMT)

10. ljb-5/2015                        
ljb-15-001

lietuvos ir japonijos 
paauglių ir jaunų 
suaugusių tapatumo 
raida 

mru  prof. dr. 
r. Žukauskienė

Hiroshima 
universite-
tas kazumi 
sugimura

2015-10-01               
2017-09-31 79 441

Projektai vykdomi pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama pro-
gramą LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“

11. sT-59/3F-64/2014/4-935 
nOr-lT14-Tm-01-k-01-001

mediacijos įgyven-
dinimas probacijos 
tarnybose (miPT)

Vilniaus apygardos 
probacijos tarnyba                      

mru 
doc. dr. 
n. kamins-
kienė

2014-10-02                     
2016-05-10 16 174

Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo
 renginių finansavimas (ŠMM)

12. s-507

studentų alkoho-
lio ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų 
vartojimo aukštosiose 
mokyklose situacijos 
tyrimas

mru, dr. 
V. indrašienė _ 2016-07-25 

2016-12-10 3 500

Lėšų skyrimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo 
projektams 2015 metais (MITA) 

13. 31V-56
išmanusis renginių 
užsakymo įrankis – 
imya

uab socialiniai 
algoritmai

mru, 
dr. T. 
limba

2015-08-02 
2016-08-31 14 242
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Tarptautinių institucijų finansuojami projektai. mru strateginis siekis – aktyviai da-
lyvauti tarptautiniuose projektuose. Tarptautiniai projektai leidžia mru mokslininkams ir ty-
rėjams aktyviau integruotis į tarptautinius profesinius tinklus bei tarptautinę mokslo erdvę, 
sprendžia aktualias valstybės ir visuomenės problemas, kuria socialines inovacijas, kurios lemia 
pozityvų visuomenių pokytį.  Tarptautiniai projektai taip garantuoja aukštą tarptautinio lygio 
mokslo produkciją, padeda pritraukti į lietuvą iškilius užsienio mokslininkus, skleisti informa-
ciją apie lietuvos mokslo pasiekimus, kelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją bei tarptautinį pri-
pažinimą.  2016 m. mru įgyvendino virš 30 tarptautinių projektų.

Tarptautiniai 2016 m. įgyvendinami projektai

Eil. 
Nr. Pavadinimas Koordina-

torius Partneriai Atsakingas 
asmuo MRU Trukmė

Projekto 
vertė

 (eurais) 

1.

erasmus+ 1 pagrindinio 
veiksmo studentų ir 
personalo mobilumo  Pro-
gramos šalyse projektas 
(2015–2016 m.)

mru - a. Dargytė buro-
kienė

2015-06-01 
2017-05-31 ir 
2015-06-01 
2016-09-30

5 264 499,00

2.

erasmus+ 1 pagrindinio 
veiksmo studentų ir 
personalo mobilumo tarp 
Programos šalių ir šalių  
Partnerių (ka107) projek-
tas (2015–2017)

mru - a. Dargytė buro-
kienė

2015-06-01 
2017-05-31 167 565,00  

3.

erasmus+ 1 pagrindinio 
veiksmo studentų ir 
personalo mobilumo  Pro-
gramos šalyse projektas 
(2016–2017 m.m.)

mru - a. Dargytė buro-
kienė

2016-06-01 
2018-07-30 186 935,00  

4.

erasmus+ 1 pagrindinio 
veiksmo studentų ir 
personalo mobilumo tarp 
Programos šalių ir šalių  
Partnerių (ka107) projek-
tas (2016–2018)

mru - a. Dargytė buro-
kienė

2014-06-01 
2016-05-31 323 387,00  

5.
jungtinė doktorantūros 
programa „Teisė, mokslas 
ir technologijos“

bolonijos 
universitetas 
(italija)

mru prof. dr. m. kiškis 2012-09-01 
2017-06-30 -

6. rytų europos universitetas liublino 
savivaldybė

mru su 4 
partneriais

V.  šimanaus-
kienė

2014-09-01 
2016-10-31 156 415,00

7.

nuo strategijos prie veiks-
mo: sporto organizacijų 
profesionalumo rėmimas 
apibrėžiant darbo kompe-
tencijas ir parengiant spor-
to administratorių moky-
mus. (angl. From strategy 
to action: supporting 
the professionalisation 
of sport Organisations 
through the definition of 
work based competences 
and the development of 
fit-for-purpose training for 
sport administrators)

europos 
sporto ir 
įdarbinimo 
observatori-
ja (angl. The 
european 
Observatoi-
re of sport 
and employ-
ment)

mru ir  10 
partnerių

prof. dr. 
V. Čingienė

2015-09-01 
2018-02-28

5 385,00 
(mru dalis)
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8.
Vieninga europa per jau-
nimą (angl. united europe 
for youth)

Dunya 
Cocuk ve 
genclik 
Dernegi,  
Turkija

mru ir 9 
partneriai 

doc. dr. Tomas 
butvilas

2014-09-01 
2016-03-01 77 820,00

9.

inovatyvios studijų progra-
mos stipriai tapatybei įvai-
rialypėje europoje (angl. 
innovative Curriculum for 
strong identities in Diverse 
europe)

mru   mru ir 6 
partneriai

prof. dr. 
s. raižienė

2016-09-01           
2019-09-01 224 588,00

10.
mediacijos studijų el. plat-
forma (angl. Online study 
Platform on mediation)

Turibos
universitetas

mru ir 4 
partneriai doc. dr. 

n.  kaminskienė
2016-09-01          
2019-04-30 250 132,00

11.

europos akademinio 
sąžiningumo tinklas (angl. 
european network for 
academic integrity) 

mendelio 
universitetas 
(Čekija) 

mru ir 20 
universitetų dr. l. Tauginienė 2016-08-01                

2019-08-31 280 024,00

12.

europos sporto gebėjimų 
ir fizinės veiklos alijansas 
(angl. european sector 
skills alliance for sport 
and Physical activity)

europos 
sporto ir 
įdarbinimo 
observatori-
ja (angl. The 
european 
Observatoi-
re of sport 
and employ-
ment)

  doc dr. 
V. Čingienė   7 392,00 

 13.
bilietas į mobilumą sporte 
(angl. Ticket to mobility in 
sport (T2mis)

europos 
sporto ir 
įdarbinimo 
observatori-
ja (angl. The 
european 
Observatoi-
re of sport 
and employ-
ment)

  doc. dr. 
V. Čingienė

2017-01-01      
2019-06-01 2 474,00  

14.

universitetų ir verslo 
partnerystė išmaniam ir 
tvariam azijos augimui 
(angl. Hightening univer-
sity business Partnerships 
for smart and sustainable 
growth in asia)

Da nang 
universitetas  
(Vietnamas)

mru su 10 
partneriais

prof. dr. 
Ž.simanavičienė

2015-10-15      
2018-10-14 743 129,00

15.

aukštojo mokslo tarp-
tautiškumo stiprinimas 
moldovoje (angl. elevating 
the internationalization 
of Higher education in 
moldova)

moldovos 
ekonomi-
kos studijų 
akademija 

 mru ir 14 
partnerių

a.Dargytė buro-
kienė

2016-10-15        
2019-10-14 778 194,00

16.

Vaikų tapatybė ir pilie-
tybė: gerosios praktikos 
gidas (angl. identities and 
Citizenship: best Practice 
guides)

londono 
metropolio 
universitetas 

mru ir 15 
partnerių     

prof. dr. 
V. Zuzevičiūtė

2014-10-01 
2017-09-31 _

Lentelės tęsinys



70

Mykolo Romerio universitetas  2016

Lentelės tęsinys

17.

Odysseus monnet tinklas 
dėl imigracijos ir prie-
globsčio prašytojų (angl. 
network for immigration 
and asylum (Omnia)

briuselio 
universitetas

mru ir  20 
partnerių

prof. dr. 
l. jakulevičienė

2015-09-01 
2018-09-01 360 150  

18.

sensorinė kriminalinių 
cheminių medžiagų nusta-
tymo sistema (angl. sensor 
system for Detection of 
Criminal Chemical sub-
stances (Crim-TraCk)

Danijos 
nanotech-
nologijų 
universitetas

mru ir 5 
partneriai

prof. dr. 
s.matulienė

2014-01-01 
2017-04-28 4 844 602,00

19.

sveikos mitybos ir fizinio 
aktyvumo vietos bendruo-
menėse skatinimas (angl. 
Promoting Healthy eating 
and Physical activity in 
local Communities – 
HePCOm)

Olandijos 
sveikatos 
gerinimo 
institutas 

mru doc. dr. 
a.  jociutė nuo 2013 m. 10 525,00 

(mru dalis)

20.

užsienio teismų nuospren-
džių vykdymo priemones 
pagal bruselio i pataisas 
(angl. remedies against 
enforcement of Foreign 
judgements according to 
brussels i recast )

mariboro 
universitetas

mru ir 11 
partnerių

doc. dr. 
D. bolzanas

2016-02-01 
2018-02-01

26 206,00 
(mru dalis)

21.

keleivių duomenų įrašų 
sistemos sukūrimas (angl. 
Development of the 
Passenger name record 
system in lithuanian (Pnr)

lr Vrm 
Policijos de-
partamentas

mru e. bružė 2014-01-01 
2016-05-31 1 054 854,00

22.

Pilotinė keleivių informaci-
jos pasikeitimo programa 
(angl. Pilot Programme for 
Data exchange of the Pas-
senger information units 
(Pnr DeP)

Vengrijos 
Vrm

mru ir  4 
partneriais e. bružė 2016-01-01 

2017-06-30 1 281 456,00

23.

lietuvos kibernetinių 
nusikaltimų mokymų ir 
mokslinių tyrimų kom-
petencijos centras  (angl. 
lithuanianCybercrime 
Centre of excellence for 
Training, research and 
education (l3Ce)

mru 6 partneriai doc. dr. 
P.Pakutinskas

2014-07-08 
2016-01-08 1 092 439,00

24.

europos kibernetinių 
nusikaltimų ekscelenecijos 
centrų tinklo stiprinimas
(angl. strengthening euro-
pean network Centres of 
excellence in Cybercrime 
– senTer)

mru 10 partnerių prof. dr. 
r.Valutytė

2016-01-01 
2017-12-31 1 976 849,00

25.

Tarptautiniai mokymai 
apie PVm grobstymo 
prevenciją – es finansini 
stabilumo paramos prie-
monė (angl. international 
anti-Fradu Training of VaT 
Fraud Prevention as eu's 
Financial stability support 
measure)

mru - prof. dr. 
g.Černius

2016-04-11 
2016-11-11 94 962,00
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Lentelės pabaiga

26.

mažiau vartojamų kalbų 
mokymas ir mokymasis 
per Oer/OeP (ang. enhan-
ce Teaching and learning 
of less used languages-
trough Oer/OeP)

Olandijos 
Fryske aka-
demija 

mru prof. dr. 
r. adamonienė

2013-11-01 
2016-10-31 600 000,00

27. Teisės tinklas /2015           mru mru ir 19 
partnerių 

prof. dr. 
r. Valutytė

2015-06-15 
2016-10-01  

28.

intensyvus mokymų kursas 
„mediacija baudžiamosiose 
ir civilinėse bylose“(angl. 
mediation in Penitential 
and Civil Cases) 2016

Turibos uni-
versitetas

mru ir 3 
partneriai

prof. dr. 
n. kaminskienė   28 470,00  

29. Teisės tinklas /2016 mru mru ir 19 
partnerių 

prof. dr. 
r. Valutytė

2016-06-15 
2017-10-01 148 000,00  

30.

europa po ii Pasaulio karo: 
multidimensinis integraci-
jos poveikis – visuomenės 
ir žmogaus saugumui 
(angl. europe after the 
WWii: multidimensional 
effects of integration as a 
guarantee for state and 
Human security

mru mru ir 14 
partnerių 

prof. dr. 
r. Valutytė

2015-09-02 
2017-03-01 85 000,00  

31.

Paramos pabėgėlių 
integracijai skatinimas 
įtraukiant jaunimą: 1951 
m. konvencija ir šių dienų 
pabėgėliai (angl. Promo-
tion refugee integration 
support through youth 
engagement:1951 Con-
vention and nowadays 
refugee (PrOmise)

mru 23 partneriai prof. dr. 
l. jakulevičienė

2016-09-01 
2018-01-01 97 250,00  

32.

socialinė įtrauktis baltijos 
jūros regione per ekokai-
mus ir bendruomenes 
(angl. social inclusion 
in the baltic sea region 
through ecovillages and 
Communities)   

baltijos jūros 
ekokaimų 
tinklas

mru ir 7 
partneriai

prof. dr. 
a. Diržytė

2015-12-01 
2016-11-30 47 703,00

33.

Tvari turizmo gerovė bal-
tijos jūros pietuose (angl. 
sustainable Wellbeing 
Tourism along the south 
baltic Coast)

švedijos 
linėjaus uni-
versitetas

mru dr. i. misiūnė 6 mėn. 55 000,00  

ERASMUS+ įgyvendinami projektai. mru mokslininkai aktyviau dalyvauja 2014–2020 
m. erasmus+ programos finansuojamuose projektuose, kuriais siekiama spręsti svarbiausias 
švietimo, mokymo, sporto ir jaunimo problemas.  erasmus + projektai taip pat stiprinta mru 
akademinio personalo kvalifikacinius gebėjimus ir tarptautinį pripažinimą, kelia mokslinių tyri-
mų ir studijų kokybę, padeda spręsti valstybės ir visuomenės problemas.  2015 m. buvo įgyven-
dinami 3 erasmus+ programos projektai, o 2016 m. – 10 šios programos projektų.
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Įgyvendinami Erasmus+ projektai 
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Džiaugiamės 2016 m. laimėtu strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje koordina-
ciniu projektu „inovatyvios studijų programos stipriai tapatybei įvairialypėje europoje“ (angl. 
innovative Curriculum for strong identities in Diverse europe (insiDe)“, kuriam vadovauja 
profesorė dr. s. raižienė. Projektu siekiama stiprinti studentų, dėstytojų, tyrėjų ir su jaunimu 
dirbančių asmenų gebėjimus vykdyti su jaunimo tapatybe susijusius taikomuosius tyrimus, 
sukuriant ir platinant naujovėmis grįstą programą, mokymosi medžiagą ir praktinius įrankius, 
kurie padėtų skatinti optimalią tapatybės plėtrą įvairiose jaunimo grupėse, ypač tose, kurių 
tapatybei šių dienų europoje kyla grėsmė. Projektas pradėtas įgyvendinti kartu su partneriais 
iš italijos, Prancūzijos, rumunijos ir lenkijos. 

kituose laimėtuose strateginių partnerysčių aukštojo mokslo srityje projektuose mru da-
lyvauja partnerio teisėmis. Prof. dr. n. kaminskienės vadovaujamo „mediacijos studijų el. plat-
forma“ (angl. Online study Platform on mediation) projekto, kurį koordinuoja latvijos Turibos 
universitetas, tikslas – sukurti, įdiegti, palaikyti ir integruoti į partnerių studijų procesą nuotolinio 
ugdymo platformą, suskaitmeninti mokymo procesą, kad būtų įmanoma naudojantis pateikia-
momis duomenų bazėmis ir kita medžiaga studijuoti nuotoliniu būdu. Taip pat planuojama or-
ganizuoti, administruoti ir vykdyti simuliacines mediacijos sesijas ir turnyrus studentams. 

Projekto „europos akademinio sąžiningumo tinklas“ (angl. european network for aca-
demic integrity), kuriam vadovauja doc. dr. l. Tauginienė, tikslas – parengti metodologinę me-
džiagą,  įsivertinimo priemones ir interaktyvius kursus dėstytojams, kurie padės akademinei 
bendruomenei atpažinti ir taikyti sąžiningo akademinio elgesio formas. gebėjimų stiprinimo 
aukštojo mokslo srityje taip pat laimėtas projektas „aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 
moldovoje (angl. „eleVaTe - elevating the internationalization of Higher education in moldo-
va“), kurį koordinuoja moldovos ekonomikos studijų akademija ir įgyvendina 13 partnerių kon-
sorciumas iš 5 valstybių.

Pirmą kartą finansavimas skirtas sektorinių įgūdžių aljanso srities projektui „europos 
sporto sektoriaus gebėjimų alijansas“ (angl. a european sector skills alliance for sport“, kuriam 
vadovauja mru prof dr. V. Čingienė, o 18 europos šalių universitetų jungiantį konsorciumą ko-
ordinuoja europos sporto ir užimtumo observatorija (Prancūzija). konsorciumo tvarumą įrodo 
dar vienas 2016 m. laimėtas sporto bendradarbiavimo partnerystės „bilietas į mobilumą spor-
te“ (angl. Ticket to mobility in sport) projektas bei nuo 2015 m. vis dar įgyvendinamas strategi-
nių partnerysčių aukštojo mokslo srityje „s2a sPOrT” projektas. Vertinant parengtų paraiškų 
skaičių pagal erasmus+ programą džiugu matyti išaugusį laimėtų paraiškų rezultatyvumą. 
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Erasmus+  projektinių paraiškų rezultatyvumas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Strateginės

partnerystės švietimo,

mokymo ir jaunimo

srityse

Gebėjimų stiprinimas

aukštajame moksle

Sektorinių įgūdžių

ugdymas

Bendradarbiavimas

sporto srityje

2015 2016

Programoje erasmus+ įtvirtintas svarbus tarptautinis matmuo, t. y. bendradarbiavimas su 
šalimis partnerėmis aukštojo mokslo ir jaunimo srityse. 2016 m. erasmus+ programos projektų, ku-
riuose dalyvauja mru, partnerių tinklą sudarė 31valstybės. galima pasidžiaugti, kad gebėjimų sti-
prinimo aukštojo mokslo srityje projektų dėka partnerių tinklas vis sparčiau plečiasi ir į azijos šalis.

2016 m. Erasmus+ partnerių tinklas

MRU dalyvavimas programoje „Horizontas 2020“. 2016 m. mru aktyviai dalyvavo 
rengiant es bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas. 
iš viso 2016 m. pateikta 13 paraiškų iš kurių 3 mru pateikė koordinatoriaus teisėmis. Prof. dr. P. 
Pereira pateikta paraiška „gaisrai baltijos šalyse“ (angl. Fire in the baltic – Fibal teikta europos 
mokslo tarybai (angl. european research Council (erC) pagal finansavimo schemą ,,Dotacijos 
pradedantiesiems tyrėjams“. aktyviausiai dalyvauta europos mokslo tarybos marie sklodows-
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ka Curie veiklose (teiktos iš viso šešios paraiškos pagal skirtingas veiklas (1 koordinatoriaus ir 
5 partnerio teisėmis). už aktyvų mru dalyvavimą teikiant Horizontas 2020 paraiškas lietuvos 
mokslo taryba ir bonus programa skyrė 29 932 eurų paramą.  

Dalyvavimo „Horizontas 2020“ programoje statistika

Metai
Pateiktų „Horizontas 

2020“ programos 
paraiškų skaičius

Gauta LMT parama už „Hori-
zontas 2020“ paraiškų rengimą

Bonus programos parama už 
„Horizontas 2020“ paraiškų 

rengimą

2016 13 26 932 eur 3 000 eur

2015 20 24 035 eur 1 000 eur

2014 10 579 eur -

2016 m. mru pirmajam Lietuvoje skirtas finansavimas pagal „Horizontas 2020“ progra-
mos „era-neT COFunD“ priemonę.  Pagal programą „biodiversa“ skirtas finansavimas mru 
dr. i. misiūnės vadovaujamam projektui ,,miesto biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros 
valdymas miesto atsparumui padidinti“ (angl. "urbangaia – managing urban biodiversity and 
green infrastructure to increase city resilience"). Įgyvendinant projektą kartu su tarptautiniais 
partneriais (iš Portugalijos, Vokietijos, belgijos, ispanijos) bus atliekami miesto biologinės įvai-
rovės ir žaliosios infrastruktūros tarpdisciplininiai tyrimai, kurie papildys biologijos, ekologijos, 
teritorijų planavimo ir aplinkosaugos valdymo sritis. 

antrajam laimėtam „era-neT COFunD“ priemonės „ensuF“ projektui ,,C3  erdvės – ikT 
panaudojimas kuriant įtraukias viešas erdves“ (angl. „C3PlaCes – using iCT for Co-Creation of 
inclusive places“) vadovauja socialinių technologijų laboratorijos vadovė prof. dr. a. skaržaus-
kienė. kartu su mru projektą įgyvendins institucijos iš Portugalijos (projekto lyderiai), italijos, 
belgijos ir slovėnijos. Projekto idėją remia Vilniaus miesto administracija ir Visorių informacinių 
technologijų parkas.

2016 m. projektai, gavę finansavimą pagal programos „Horizontas 2020“  ERA-NET 
COFUND schemą

Horizon-
tas 2020“ 

programos 
schemos 
„ERA-NET 
Cofund“ 

programos

Projekto pavadinimas Koordina-
torius

Atsakingas 
asmuo MRU Trukmė

Projekto 
vertė 

(eurais)

biODiVersa

,,urbangaia – miesto biologinės 
įvairovės ir žaliosios infrastruktū-
ros valdymas miesto atsparumui 
padidinti“ (angl. "urbangaia - 
managing urban biodiversity and 
green infrastructure to increase 
City resilience")

Portugalijos 
aukštoji žemės 
ūkio mokykla 

dr. i. misiūnė

nuo 
2017-03-01 
iki
2020-02-29

50007

ensuF
,,C3  erdvės – ikT panaudojimas 
kuriant įtraukias viešas erdves“  
(angl. „C3PlaCes - using iCT for 
Co-Creation of inclusive Places“)

Portugalijos 
lusofonos 
universitetas 

prof. dr. aelita 
skaržauskienė

nuo 
2017-03-01
 iki
2020-02-29

99960
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Užsakomosios paslaugos, mokymai, mokslo rezultatų komercializavimas 

Pagrindinės mykolo romerio universiteto paslaugos visuomenei yra užsakomieji tyrimai, 
ekspertinės paslaugos, kvalifikacijos kėlimo, parengiamieji ir užsienio kalbų kursai, konferenci-
jų bei seminarų organizavimas. Telkiamos tarpsektorinės mokslininkų ir praktikų komandos, 
generuojamos idėjos, rengiami ir įgyvendinami projektai. universitetas bendradarbiauja su 
įvairiomis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis, verslo įmonėmis, nevyriausybinėmis 
organizacijomis. mru užsakomosios paslaugos tenkina valstybės ir įvairių visuomenės grupių 
poreikius, kelia gyvenimo ir profesinės veiklos kokybę, vykdo visuomenės švietimo veiklas. 

2016 m. MRU suteiktos užsakomosios paslaugos ir mokymai

Nr. Objektas Užsakovai Vykdytojai

užsakomieji tyrimai ir ekspertinė veikla

1. mokslinis vertinimas ir mokslinė 
išvada

advokatų profesinė bendrija 
motieka ir audzevičius Vadovė: prof. dr. l. jakulevičienė

2.

mokslinis vertinimas dėl prieglobs-
čio prašytojo ekstradicijos suderi-
namumo su lietuvos tarptautiniais 
įsipareigojimais

advokatų profesinė bendrija 
judickienė ir partneriai jureX ekspertė: prof. dr. l. jakulevičienė

3. mokslinis vertinimas VšĮ Diversity Development 
group ekspertė: l. Vaigė.

4.
Duomenų rinkimo ir tyrimo 
paslaugos pagrindinių žmogaus 
teisių klausimais FraneT 

europos sąjungos Fundamen-
tinių teisių agentra 

ekspertės: prof. dr. l. jakulevičienė

doc. dr. D. gailiūtė

5.

neformaliojo ugdymo priemonių 
poveikio brandžios ir atsakingos 
asmenybės formavimuisi analizė 
lietuvoje

lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras Vadovas: doc. dr. m. bileišis

6.
lietuvos bendrojo lavinimo moky-
klų mokytojų bendrųjų ir didakti-
nių kompetencijų tyrimas

lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras Vadovas: doc. dr. m. bileišis

mokymai

7. mokymai notarams lietuvos notarų rūmai

lektoriai: dr. e. klimas; 
j. šidlauskienė; 
prof.  dr. i. kudinavičiūtė-michailo-
vienė; 
doc. dr. n. kaminskienė; 
doc. dr. s. Palevičienė; 
dr. D. bolzanas; 
prof. dr. a. gutauskas; 
dr. V. jurkevičius

8. mokymai „mediacija ir konfliktų 
sprendimas“

VšĮ raseinių socialinių paslau-
gų centras doc. dr. g. Čiuladienė  

9.
mokymai „grupinė supervizija“ Fiziniai asmenys doc. dr. j.sadauskas

doc. dr. O.merfeldaitė

10. mokymai supervizijos tematika šalčininkų rajono savivaldybės 
administracija doc. dr. O.merfeldaitė

11.
efektyvaus es teisės taikymo mo-
kymų paslaugos

nacionalinė teismų
administracija

dr. D. bolzanas 
doc. dr. i. krolienė
D. kenstavičius 
dr. D. gumbrevičiūtė-kuzminskienė
dr. e. klimas 
dr. T. girdenis
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Lentelės pabaiga

12. mokymai „ginčų sprendimas be 
teismo – šeštadienio mokykla“ Fiziniai asmenys

doc. dr. n. kaminskienė, 
doc. dr. a. Tvaronavičienė, 
e. langys, 
doc. dr. r.uscila, 
Prof. dr. j. sondaitė

13. mokymai mediacijos tematika lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas doc. dr. n. kaminskienė

14.

mokymų programos socialiniams 
pedagogams konfliktų sprendimo 
ir tarpininkavimo (mediacijos) mo-
kyklos bendruomenėje parengimo 
ir įgyvendinimo paslaugos

ugdymo plėtotės centras doc. dr. n. kaminskienė 
doc. dr. a. Tvaronavičienė

15. mokymai kiekybinių ir kokybinių 
tyrimų tematika Fiziniai asmenys i.gaižauskaitė

16. Įvadiniai valstybės tarnautojų 
mokymai

kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras

doc. dr. a. stasiukynas 
doc. dr. V. smalskys 
doc. dr. g. kazėnas
doc. dr. m. bileišis

17. mokymai sveikatos priežiūros 
įstaigų vadovams Fiziniai asmenys prof. dr. D. jankauskienė

18.

microsoft oficialūs mokymai:

1. mokymai administering Win-
dows server 2012  (Course 20411D)

2. mokymai supporting and Trou-
bleshooting Windows 10 (Course 
10982)

3. mokymai managing Office 365 
identities and services (Course 
20346D)

4. mokymai administering Win-
dows server 2012  (Course 20411D)

5. mokymai advanced solutions 
of microsoft® sharePoint® server 
2013 (Course 20332b) 

Fiziniai asmenys doc. dr. gintarė Žemaitaitienė

19. konsultacinis seminaras/diskusija 
„strateginio planavimo sesija“

Valstybės tarnybos 

departamentas

prof. dr. V. smalskys,  
doc. dr. a. stasiukynas,       
doc. dr. m. bileišis

20. konsultacinis seminaras/diskusija 
„strateginio planavimo sesija“ Vidaus reikalų ministerija

prof. dr. V. smalskys, 
doc. dr. a.stasiukynas, 
doc. dr. m. bileišis

21.
Žmogiškojo ir socialinio kapitalo 
stiprinimo programa „aš esu 
kūrėjas“

VšĮ rafaelis

mru taip pat skiria didelį dėmesį mTeP veiklų komercializavimui ir verslumo skatini-
mui. Organizuojami informaciniai renginiai, kuriami startuoliai ir pumpurinės įmonės (angl. 
start-ups, spin-off), komercinami mTeP produktai.  Pavyzdžiui, mru dėstytojų įkurta įmonė 
uab „imya“ (vadovas prof. dr. m. kiškis)  komercializuoja „išmanųjį renginių užsakymų įrankį“ 
(programas, duomenų bazes), veikiantį kaip interneto portalas ir mobilių įrenginių progra-
mėlė. Įrankio išskirtinumas ir komercinis pritaikymas remiasi unikalia technologija, kuri pagal 
vartotojo pateiktą informaciją pateikia rekomendacijas ir užsako vartotojo interesus geriau-
siai atitinkančių renginių, lankytinų vietų bei kitos veiklos bilietus ir leidžia elektroniniu būdu 
įsigyti kitas paslaugas.
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Doktorantūra ir podoktorantūra

mru mokslo ir inovacijų paramos centro socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos 
(toliau – siDm) paskirtis – naujosios kūrybiškai mąstančių, į aukštos kokybės tarptautinius 
mokslinius tyrimus orientuotų mokslininkų kartos rengimui. siDm įgyvendina inovatyvius 
doktorantūros principus, plėtoja ir tobulina doktorantūros studijas, ieško galimybių pri-
traukti daugiau tyrėjų iš lietuvos ir užsienio. Taip pat didelis dėmesys skiriamas podok-
torantūrai, siekiama sukurti patrauklias sąlygas jauniesiems mokslininkams. mru kartu su 
kitomis lietuvos ir užsienio mokslo bei studijų institucijomis vykdo 6 mokslo krypčių dok-
torantūros studijas.  

MRU doktorantūros studijos 2016 m.

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 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 ir Cordobos universitetas 
(ispanija)

07s edukologija mykolo romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, klaipėdos universitetas, 
Vilniaus universitetas, aveiro universitetas (Portugalija)

Humanitariniai mokslai

04H Filologija mykolo romerio universitetas, lietuvos edukologijos universitetas

2016 m. lietuvos mokslo tarybai buvo pateiktos mru vykdomų edukologijos, eko-
nomikos, psichologijos ir vadybos mokslo krypčių doktorantūrų savianalizės suvestinės už 
2011–2015 metus. ekspertai nustatė, kad  šiose mokslo kryptyse vykdoma doktorantūra ati-
tinka mokslo doktorantūros nuostatuose ir doktorantūros reglamente nustatytus reikalavi-
mus bei teigiamai įvertino doktorantūros kokybę ir efektyvumą.

bendradarbiaujant su užsienio universitetais įgyvendinamos dvi jungtinės doktoran-
tūros programos „šiuolaikinė rusijos ir kinijos komercinė teisė globalioje ekonomikoje“ (ru-
Chin) ir „Teisė, mokslas ir technologijos“ (lasT-jD). ruChin programa vykdoma bendradar-
biaujant su partneriais iš suomijos, belgijos, slovėnijos, rusijos, kinijos ir lenkijos. lasT-jD 
programa vykdoma kartu su kitais penkiais europos universitetais: bolonijos universitetu 
(italijos respublika), Turino universitetu (italijos respublika), autonomiškuoju barselonos 
universitetu (ispanijos karalystė), liuksemburgo universitetu (liuksemburgo Didžioji Herco-
gystė) bei Tilburgo universitetu (nyderlandų karalystė). be pagrindinių projekto partnerių 
programos kokybę užtikrina bei dalines studijas šios programos doktorantams siūlo daugiau 
nei 10 socialinių partnerių iš europos bei jungtinių amerikos Valstijų. 
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Doktorantų skaičiaus kaita
2016 m. priėmime į doktorantūros studijas dalyvavo 62 kandidatai. Viešo konkurso būdu 

buvo priimti 34 doktorantai. 

Pretendentų ir priimtų doktorantų skaičiaus kaita 2015 ir 2016 m.
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Pretendentų skaičius Priimtų doktorantų skaičius

studijuoti doktorantūroje 2016 m. buvo priimta daugiau asmenų, baigusių magistrantū-
ros studijas mru.  

Priimtų studijuoti į doktorantūrą  iš MRU ir iš kitų universitetų santykis                                       
2012 ir 2016 m. (proc). 
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MRU iš kitų universitetų

2016 metais mru daugiausia doktorantų rengė teisės mokslo krypties disertacijas, stabi-
lus išliko vadybos, ekonomikos ir psichologijos mokslo kryčių doktorantų skaičius, augo eduko-
logijos, filologijos ir teisės doktorantų skaičius. ekonomikos, edukologijos ir filologijos mokslo 
krypčių doktorantūros studijos mru vykdomos tik nuo 2011 metų. 
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Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis 
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Pastebimas bendro doktorantų skaičiaus mykolo romerio universitete augimas. augant 
doktorantų skaičiui didėja ir apgintų disertacijų skaičius.  

Daktaro disertacijų gynimai, podoktorantūra
2016 m. sėkmingai studijas baigė ir daktaro disertacijas apgynė 22 tyrėjai: 10 – teisės, 

5 – vadybos, 3 – ekonomikos, 3 – edukologijos bei 1 – filologijos mokslų kryptyse. Tais pačiais 
metais mykolo romerio universitete įvyko pirmų edukologijos ir filologijos mokslo krypčių 
daktaro disertacijų gynimai. aktyviai buvo dirbama su daktaro laipsnius turinčiais jaunaisiais 
mokslininkais – siekiama juos sudominti podoktorantūros galimybėmis.

Doktorantūros tarptautiškumas
2016 m. mru  parengtos ir / ar apgintos 4 daktaro disertacijos užsienio kalba: l. mockie-

nė (filologija 04H), n. gudelienė (vadyba 03s), g. Valūnaitė Oleškevičienė (edukologija 07s) ir 
r. reimeris (vadyba 03s). atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus visos daktaro disertacijos 
buvo apgintos gynimo tarybose dalyvaujant užsienio mokslininkams.

2016 m. dalinėms studijoms į mru atvyko ir jungtinės tarpdisciplininės Erasmus Mundus 
doktorantūros programos „Teisė, mokslas ir technologijos“ (lasT-jD) ii metų doktorantės D. 
Dushi (albanija) ir iz. marko goikoetxea (ispanija).

2016 m. išaugo doktorantų,  dalyvavusių mokslinėse stažuotėse bei moksliniuose mo-
kymuose užsienyje, skaičius. 20 doktorantų pasinaudojo erasmus+ teikiamomis galimybėmis, 
dalis doktorantų gavo paramą akademinėms išvykoms lietuvos mokslo tarybos skelbiamuose 
konkursuose. mru doktorantai stažavo poroje dešimčių pasaulio valstybių. 

mru europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijoje eDam-
ba suteikia doktorantams galimybę dalyvauti tarptautinėse mokslinėse vasaros mokyklose, di-
sertacijų konkursuose, o moksliniams vadovams – kelti vadovavimo disertaciniams darbams 
kokybę. eDamba kasmet skelbia geriausios metų daktaro disertacijos konkursą, kuriame daly-
vauja ir mru vadybos mokslo krypties disertacijos.

Doktorantūros finansavimas 
2016 m. mru studijavo 8 doktorantai, finansuojami es struktūrinių ir investicinių fondų 

lėšomis pagal projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (koordinuoja lietuvos mokslo taryba).

2016 m. 17 mru doktorantų lietuvos mokslo tarybos skelbtame konkurse gavo dokto-
ranto stipendijas už akademinius pasiekimus. 
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Kita veikla 
siekiant doktorantūros studijų kokybės, doktorantams buvo organizuotos žinomų užsie-

nio mokslininkų paskaitos, mokymai bei informaciniai renginiai. Per metus pavyko sustiprinti 
kontaktus su esamais akademiniais partneriais bei užmegzti ryšius su naujais, pateiktos paraiš-
kos užsieniečiams atvykti dėstyti lietuvoje. 

kartu su užsienio partneriais buvo bulgarijos Varnos mieste 2016 m. organizuota eurazi-
jos vasaros mokykla doktorantams. buvo organizuoti užsienio mokslininkų vedamų mokymų 
„inovatyvus mokslininkas“ ciklai: „nuo indėlio prie išdavų: mokslinių tyrimų dizainas, įgyven-
dinimas ir sklaida“ (angl. „From input to Output: Designing, implementing and Disseminating 
research“) (prof. dr. abel Polese) ir „mokslinių tyrimų statistinė analizė ir ekonometika“ (angl. 
„lectures for statistical analysis and econometrics for scientific research“ (prof. dr. mihaela 
simionescu). Taip pat organizuoti mokymai  doktorantams „atviras požiūris į fenomenologi-
nius tyrimus: reflektyvusis tyrimas“ (angl. „Open approach in a Phenomenological research: 
reflective lifeworld research"“ (prof. dr. karin Dahlberg). 

Doktorantai aktyviai įsitraukė į mru socialinių inovacijų laboratorijų tinklo mru lab vei-
klą. kartu su mokslininkais jie vykdė mokslinius tyrimus, dalyvavo projektinėje veikloje, rengė 
bendras publikacijas.

MRU Doktorantų draugija
2016 m. mru Doktorantų draugija organizavo ketvirtąją tarptautinę jaunųjų tyrėjų moks-

linę konferenciją „socialinės transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje“ (angl. social Transfor-
mations in Contemporary society). konferencijos pranešimų pagrindu išleistas straipsnių el. 
rinkinys indeksuojamas tarptautinėse duomenų bazėse. mru Doktorantų draugija kartu su 
siDm 2016 m. organizavo lietuvos jaunųjų mokslininkų forumą „Doktorantūra lietuvoje 2020: 
prognozės ir vizija“, surengė mokslo šventę „Tyrėjų naktis 2016“.

AKADEMINĖ ETIKA

akademinė etika ir intelektinės nuosavybės apsauga yra mru veiklos prioritetas ir įtrauk-
tas į visus mokslo ir studijų vadybos procesus.  2016 m. mru atliktas universiteto akademinės 
etikos tyrimas „ae mru 2015 – 2016“ (lekt. i. gaižauskaitė, doc. dr. j. bieliauskaitė, doc. dr. l. 
Tauginienė, lekt. dr. n. Valavičienė), inicijuotas tarptautinis plėtros projektas „europos akademi-
nio sąžiningumo tinklas“ (angl. european network for academic integrity, enai), finansuojamas 
pagal erasmus+ programos strateginių partnerysčių paprogramę (mru – pagrindinio darbų 
paketo vadovas (doc. dr. l. Tauginienė, lekt.  i. gaižauskaitė) ir pakviestas būti vienu iš enai stei-
gėjų), pateikti siūlymai OeCD per visuomenės konsultacijas dėl viešojo sektoriaus sąžiningumo 
rekomendacijų projekto (angl. recommendation on Public integrity) (doc. dr. l. Tauginienė).  
Taip pat organizuota nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „akademinė etika kintančioje 
visuomenėje“, paminėta Pasaulinė etikos diena, vykdyti seminarai „Tyrimų etika“ mru dėstyto-
jams ir studentams, vyksta derybos su springer leidykla dėl akademinio sąžiningumo knygos 
(angl. Handbook of academic integrity) vertimo į lietuvių kalbą, perspausdinimo ir platinimo 
teisių įgijimo. 

LEIDYBA

MRU eBooks

akademinė leidyba yra svarbi mru veiklos sritis, užtikrinanti naujausiais mokslo tyrimais 
paremtas studijas, atvirąją prieigą studentams ir neformaliai besimokantiems žmonėms prie 
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mru leidžiamų monografijų, mokslo studijų, vadovėlių, mokslo žurnalų. mru plėtoja atvirosios 
prieigos elektroninių knygų portalą mru ebooks, 2016 m. į portalą įkeltas 21 naujas mru moks-
lo leidinys. šiuo metu portale yra 224 e-knygos. mru ebooks portale pateikiamas elektronines 
mru knygas galima užsisakyti spausdintas tiesiai iš namų, tiesiog prie dominančios knygos pa-
sirinkus „Pirkti spausdintą knygą“ bei atlikus apmokėjimą.

MRU eBooks portalo skaitymo statistika 2013–2016 m.
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Lietuva JAV Vokietija Rusija Prancūzija Indija Kinija Jungtinė Karalystė Švedija Airija

481751

194936

11899 10312

8273 7916 5434 5107
4285 3168

2016 m. MRU eBooks skaitymo geografija:
Top 10 šalių

MRU išleisti leidiniai 

Toliau įgyvendinamas spaudos pagal poreikį leidybos vadybos modelis. Dauguma 2016 
m. atspausdintų leidinių buvo realizuoti arba kitaip paskirstyti atsižvelgiant į leidinio komercinį 
potencialą bei paskirtį. naujų komercinių leidinių pirminiai spaudos kiekiai sudarė nuo 50 iki 
100 egzempliorių. 

MRU išleisti leidiniai 2013–2016 m.
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Bendradarbiaujat su Registrų centro leidykla „TIC“ išleisti MRU leidiniai 2016 m.

Pavadinimas Leidinio 
pobūdis

Prof. dr. g. navaitis „Politinė psichologija“ mokslo populiari-
nimo leidinys

Prof. dr. P. ancelis, doc. dr. g. bučiūnas, m. šalčius, r. šlepetys „atskirų nusikalstamų 
veikų tyrimas“ Vadovėlis

i. gaižauskaitė, dr. n. Valavičienė „socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu“ Vadovėlis

Prof. dr. D. štitilis, prof. dr. m. kiškis, doc. dr. T. limba, prof. dr. i.rotomskis, k. agafonov, 
g.  gulevičiūtė, k. Panka „interneto ir technologijų teisė“ Vadovėlis

Prof. dr. b. mikulskienė, T. Vedlūga „sprendimų anatomija. Praktinių įgūdžių lavinimas“ metodinė moky-
mo priemonė

Prof. dr. D. Dzemydienė, dr. r. naujikienė, dr. r.  Dzindzalieta „elektroninių paslaugų 
įgyvendinimo sprendimai“ monografija

Prof. dr. a. raipa, prof. dr. V. smalskys, dr. V. giedraitytė, prof. dr. s. nefas „šiuolaikinio 
viešojo administravimo pagrindai“ Vadovėlis

Prof. dr. V. gražulis, doc. dr. b. Žuromskaitė, doc. dr. j. jagminas, a. katunian, doc. dr. r. 
kripaitis, doc. dr. m.  arimavičiūtė, j. Vileikis, i.svetikienė, doc. dr. a.  survila „Turizmas: 
plėtra, iššūkiai, perspektyvos“

Vadovėlis

Prof. dr. T. birmontienė, prof. dr. V. sinkevičius, prof. dr. m. Vainiutė „lyginamoji konstitu-
cinė teisė“ Vadovėlis

MRU leidinių platinimas 2016 m.

Plačiausiai mru knygos paskirstomos VagOs, Pegaso, PatoguPirkti.lt ir Humanito knygy-
nuose. leidinių leidybai pritraukta 51.373,60 eur projektinių ir rėmėjų lėšų.

MRU leidinių pardavimai knygynuose 2016 m.
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MRU periodiniai mokslo žurnalai ir e-leidyba

Tęsiamas bendradarbiavimas su leidykla ELSEVIER dėl dviejų mokslo žurnalų leidybos – 
international Comparative jurisprudence (iCj) ir intellectual economics (ie). Žurnalai atvira prieiga 
publikuojami aukšto lygio mokslinio darbo rezultatus skelbiančioje duomenų bazėje Science Direct.
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Toliau tęsiamas darbas su pasaulyje plačiai paplitusia mokslo žurnalų elektroninio pu-
blikavimo sistema Open Journal Systems (Ojs). siekiant, kad mru mokslo straipsniai atitiktų 
tarptautinius straipsnių standartus, jiems priskiriami tarptautinėje akademinėje bendruo-
menė pripažinti DOi (angl. Digital object identifier) kodai.  DOi yra nuolatinis skaitme-
ninis identifikatorius, suteikiamas intelektinės nuosavybės objektui ir naudojamas jam 
skaitmeninėje erdvėje identifikuoti. Vienas populiariausių DOi pritaikymų – skaitmeninio 
identifikatoriaus suteikimas moksliniams straipsniams.  mru straipsniams jau suteikta virš 
430 unikalių DOi kodų.

PURE ekspertų duomenų bazė 

Pure – tai tarptautinė ekspertų duomenų bazė, skatinanti mokslinį bendradarbiavimą 
tarp suinteresuotųjų šalių, kuri surenka  ir sistemina mokslininkų CV duomenis, nustato 
finansavimo galimybes, ekspertus ir bendradarbiavimo partnerius, teikia ataskaitas apie 
Pure pateikiamų duomenų patikimumą, analizuoja mokslininkų grupių ar padalinių pa-
žangą, parodo mokslininkų pasiekimus.

2016 m. sukurti individualus 249 mru mokslininkų CV profiliai, importuojant 
publikacijas iš elsevier scopus ir kitų šaltinių. sukurti 48 padalinių aprašai ir įvesti 
1627 moksliniai straipsniai. Pure identifikuoja projektų paramos galimybes, ben-
dradarbiavimo partnerius naudojant daugiafunkcinį paieškos įrankį „elsevier Fin-
gerprint engine“.
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VaDyba

universiteto Taryba patvirtino naująją universiteto misiją, viziją ir strategiją. strategijos 
projekto svarstymą moderavo senato vadovybė. buvo stengiamasi kuo plačiau įtraukti uni-
versiteto bendruomenę, surengta ne viena diskusija, kuriose buvo nuodugniai diskutuojama 
dėl universiteto stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių. Į šias diskusijas kartu su universiteto 
vadovybės nariais, dekanais buvo pakviesti visų padalinių atstovai ir visi bendruomenės nariai, 
parodę aktyvumą ir teikę pasiūlymus dėl universiteto misijos ir vizijos. 

Patvirtinta universiteto misija – kurti demokratinės visuomenės kultūrą ir valstybę, ugdy-
ti mokslią visuomenę, skatinti tvarią organizacijų ir bendruomenių pažangą, kiekvienam mūsų 
bendruomenės nariui atverti kelius į asmeninę ir profesinę sėkmę. 

mūsų tapatybė – visuomenės ir valstybės mokslų universitetas, savo tikslus įgyvendinan-
tis kartu su visuomeniniais, verslo partneriais bei alumnais.  

Vizija – darni, atvira, aukščiausius akademinius standartus pasiekusi, lietuvoje ir tarptau-
tinėje erdvėje pripažinta visuomenės ir valstybės mokslų aukštoji mokykla, gebanti išlaisvinti, 
ugdyti ir telkti žmonių kūrybinę galią tvarios pažangos tikslams.

2016 m. įvykdyta nemažai vadybos ir struktūros pokyčių efektyvinant vadybą, įtvirtinant 
studijų kokybę. 

siekiant optimizuoti universiteto administravimo išlaidas ir pedagoginį bei mokslo po-
tencialą sutelkti į studijų krypčių bei mokslinių tyrimų centrus buvo panaikintas socialinės ge-
rovės fakultetas, o jame buvę edukologijos ir socialinio darbo institutas ir Psichologijos institu-
tas tapo atskirais akademiniais padaliniais.

nuo Politikos ir vadybos fakulteto atskirtas Filosofijos ir humanistikos institutas tapo ats-
kiru akademiniu padaliniu, pakeičiant jo pavadinimą į „Humanitarinių mokslų institutą“. Tapęs 
savarankišku akademiniu padaliniu Humanitarinių mokslų institutas sustiprino savo tapatybę, 
pradėjo savarankiškai plėtoti studijų programas bei įvairiapusę kitą veiklą, ypač siūlydamas 
paslaugas kalbų mokymo srityje. 

buvo pakeisti mykolo romerio universiteto akademinių padalinių pavadinimai:  Verslo ir 
medijų mokykla (Business and Media School (bms)) pavadinta „komunikacijos institutu“, o eko-
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nomikos ir finansų valdymo fakultetas – „ekonomikos ir verslo fakultetu“. šis struktūros pokytis, 
Tarybos patvirtintas 2016 m. lapkričio mėnesį, įsigaliojo nuo 2017 m. vasario 1 d.

šis pavadinimų pakeitimas susijęs su tuo, kad verslo ir vadybos bei informatikos krypčių 
studijų programos iš bms buvo perkeltos į ekonomikos ir finansų valdymo fakultetą. Taip pat į 
šį fakultetą iš bms perkeltos ir ekonomikos krypties studijų programos: informatikos ir skaitme-
ninio turinio, Verslo informatikos, Finansų ekonomikos, kibernetinio saugumo  valdymo, so-
cialinių technologijų valdymo, elektroninio verslo vadybos, Finansų rinkų studijų programos.

Fakulteto pavadinimą pakeitus į „ekonomikos ir verslo fakultetą“, naujasis pavadinimas 
tiksliau atspindi fakultete vykdomų studijų programų esmę bei turinį. studijų programų koncen-
travimas leidžia efektyviau sutelkti akademinį personalą, optimizuoti studijų proceso valdymą, 
palaikyti glaudesnius ryšius su socialiniais dalininkais ir prisidėjo prie studijų kokybės gerinimo.

Įvykdžius studijų programų perkėlimą, bms liko sutelktos komunikacijos (pirmosios pa-
kopos: Komunikacija ir kūrybinės industrijos, Socialinė komunikacija ir mediacija, Tarptautinė ir 
tarpkultūrinė komunikacija, antrosios pakopos: Komunikacija ir kūrybinės technologijos)   ir va-
dybos (antrosios pakopos: Viešųjų ryšių vadyba) krypčių studijų programos, todėl pavadinimas 
buvo pakeistas į „komunikacijos institutą“.

2015 m. buvo atidarytas Tarptautinis studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centras, 
kuris tapo socialinių inovacijų laboratorijų tinklo mru lab namais. Veiklą pradėjo 19 laborator-
ijų, kurių svarbiausia paskirtis – naujausių mokslo tyrimų bei technologijų pasiekimus paver-
sti inovacijomis, reikalingomis lietuvai. Per vienerius mru laboratorijų veiklos metus 16 labo-
ratorijų pavyko sutelkti mokslinį potencialą bei pradėti rengti bei įgyvendinti projektinę bei 
užsakomųjų tyrimų veiklą, o 3 laboratorijoms pasiekti iškeltus tikslus sekėsi sunkiau, todėl jų 
ištekliai buvo integruoti į sėkmingiau dirbančias laboratorijas. intelektinės nuosavybės labora-
torija buvo prijungta prie Teisingumo tyrimų laboratorijos, skaitmeninių ir kūrybinių industrijų 
laboratorija buvo prijungta prie socialinių technologijų laboratorijos, o statistikos laboratorija 
prijungta prie Verslo inovacijų laboratorijos.

studijų prorektoriui doc. dr. giedriui Viliūnui tapus švietimo ir mokslo viceministru šios 
pozicijos nutarta neužimti. buvo įkurtas studijų ir mokslo prorektoriaus etatas, suliejantis buvu-
sias studijų prorektoriaus, taip pat mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriaus funkcijas.

studentų skaičius mru pastaraisiais metais mažėjo, todėl buvo optimizuotas administra-
cijos ir dėstytojų bei tyrėjų santykis. kita vertus, pokytis universitete buvo išnaudotas taikant 
aukštesnius tarptautinio lygio kvalifikacinius reikalavimus dėstytojams, keliant studijų kokybę. 
Pritaikius ekonomiškai pagrįstus vadybos principus, diversifikuojant pajamas, pradedant taiky-
ti ūkiskaitą vidaus padaliniams ir nustačius išlaidų normatyvus galima prognozuoti, kad univer-
siteto padėtis išliks stabili net ir dar labiau mažėjant studentų skaičiui.

mažėjant studentų skaičiui per metus dėstytojų užimtų etatų skaičius sumažėjo nuo 438 
etatų iki 368 etatų (16 procentų). Dėl darbo veiklos organizavimo pakeitimų, administracijos ir 
kitų universiteto veiklą užtikrinančių darbuotojų užimtų etatų skaičius per metus sumažėjo nuo 
323 etatų iki 244 etatų (24 procentais). 

Dėstytojų su mokslo laipsniu skaičius per metus išaugo nuo 73,3 proc. iki 77 proc.

Mykolo Romerio universiteto struktūriniai pokyčiai 2016 m. 

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete panaikinti: 

•	 ekonomikos ir verslo institutas

•	 bankininkystės ir investicijų katedra

•	 Finansų ir mokesčių katedra
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Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete įsteigti:

•	 ekonomikos institutas

•	 Finansų institutas

statistikos laboratorija prijungta prie Verslo inovacijų laboratorijos mykolo romerio univer-
siteto struktūroje paliekant pavadinimą „Verslo inovacijų laboratorija“.

intelektinės nuosavybės tyrimų laboratorija prijungta prie Teisingumo tyrimų laboratorijos 
mykolo romerio universiteto struktūroje paliekant pavadinimą „Teisingumo tyrimų laboratorija“.

skaitmeninių ir kūrybinių industrijų laboratorija prijungta prie socialinių technologijų labo-
ratorijos mykolo romerio universiteto struktūroje paliekant pavadinimą „socialinių technologijų 
laboratorija“. 

Filosofijos ir humanistikos institutas atskirtas nuo Politikos ir vadybos fakulteto ir laikomas 
atskiru akademiniu padaliniu, pakeičiant jo pavadinimą į „Humanitarinių mokslų institutas“.

Panaikintas socialinės gerovės fakultetas, o jame esantys edukologijos ir socialinio darbo 
institutas ir Psichologijos institutas laikomi atskirais akademiniais padaliniais.

Verslo ir medijų mokyklos (business and media school (bms)) pavadinimas pakeistas  į „ko-
munikacijos institutas“.

ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto pavadinimas pakeistas į „ekonomikos ir verslo 
fakultetas“.

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisija 
konkurso tvarka į pagrindines pareigas išrinko 1 profesorių.

Įvertinus pasikeitusias aplinkybes ir motyvacijos politikos pokyčius mru taryba keletą kar-
tų tobulino universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašą. 

Priimant į projektą dirbti užsieniečius (ne mokslo darbuotojus ir dėstytojus) susiduriama 
su problema, kad projekte jiems suplanuoti darbo užmokesčio įkainiai viršija Personalo darbo 
apmokėjimo sąlygų apraše universiteto darbuotojams nustatytus įkainius. ši problema sure-
guliuota tik mokslo darbuotojams ir dėstytojams užsieniečiams, kuriems apraše jau anksčiau 
buvo numatyta galimybė didinti tarnybinių atlyginimų koeficientus ir valandinius atlygius iki 
600 procentų. buvo pakeista aprašo atitinkamo punkto formuluotė ir sudaryta tokia galimybė 
ne tik mokslo darbuotojams ir dėstytojams užsieniečiams, bet ir kitiems projekto darbuoto-
jams (pavyzdžiui, ekspertams).

nauja aprašo nuostata numato, kad už prestižiniuose leidiniuose paskelbtą publikaciją 
skiriama kintamoji darbo užmokesčio dalis iki 300 eurų. Tai pakeičia iki šiol galiojusią tvarką, pa-
gal kurią viršijus nustatytą dėstytojo mokslo darbo krūvį už skirtingas publikacijas buvo numa-
tyta įvairaus dydžio darbo užmokesčio dalis. galiojusi nuostata suvaidino pozityvų vaidmenį, 
skatindama mru mokslininkus skelbti daugiau publikacijų, publikuoti jas prestižiniuose leidi-
niuose, tačiau pastaruoju metu tokio ryškaus poveikio jau nebėra. Įvedama darbo užmokesčio 
dalis, 300 eurų, dažnu atveju kompensuos vertimo, redagavimo, publikavimo išlaidas, kurias 
patiria publikacijų autoriai. sumažėjus tiesioginėms išmokoms už publikacijas, tačiau išliekant 
tam pačiam darbo užmokesčio fondui, dėstytojams bus galima skirti didesnę kintamąją dalį už 
iniciatyvumą, inovacijų diegimą ir kokybišką dėstymo, mokslinį bei organizacinį darbą. 

apraše atsisakyta nuostatos, kad darbo užmokesčio dalis gali būti mokama tik dėstyto-
jams ir mokslo darbuotojams, kurie paskirti pareigoms viešojo konkurso tvarka. Taigi ši darbo 
užmokesčio dalis iki 100 proc. tarnybinio atlyginimo gali būti skiriama ir dėstytojams, dirban-
tiems pagal terminuotas sutartis, taip pat mažesniu nei pilnas etatas. Tos pačios galimybės skir-
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ti kintamąją darbo užmokesčio dalį sudarytos naujai priimamiems dėstytojams ne pilnu etatu. 
Tai sudarys daugiau galimybių pritraukti ir skatinti dėstytojus, mru dirbančius ne pagrindinėse 
pareigose. Dalis iš jų įneša reikšmingą indėlį į universiteto veiklą, tačiau iki šiol jiems buvo ski-
riamas vien fiksuotas darbo užmokestis ir darbo užmokesčio dalis už publikacijas.

keli aprašo punktai pakeisti, įvedant instituto direktoriaus (dekano) pareigybes. Tai aktu-
alu, po struktūrinės reformos įkūrus 3 institutus, kuriems vadovaus direktoriai (dekanai).

Pakeistas aprašo straipsnis, kuriame reglamentuojamas atlyginimo mokėjimas darbuo-
tojams, vykstantiems į stažuotę.  iki šiol universiteto darbuotojams, išvykusiems į stažuotę, 
aprašas leido mokėti tik tarnybinį atlyginimą (netgi kai darbuotojas į stažuotę vykdavo savo lė-
šomis), išskyrus stažuotes, apmokamas iš projekto lėšų. Pagal priimtą pataisą į stažuotę išvyku-
siam darbuotojui tarnybinis atlyginimas būtų mokamas tik jei išvykstama universiteto lėšomis. 
jei stažuotės išlaidos apmokamos iš kitų lėšų, darbuotojui iki 30 dienų mokamas nustatyto dy-
džio darbo užmokestis, o likusį stažuotės laikotarpį, bet ne ilgiau nei du mėnesius – nustatyto 
dydžio tarnybinis atlyginimas.

mru senatas patvirtino partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių 
nuostatus. šios pareigybės suteikia daugiau galimybių pritraukti į universitetą aukšto lygio 
praktikus – profesionalus. Taip pat senatas patvirtino naujas dėstytojų darbo krūvio apskaitos 
normas, kurios suteikia daugiau galimybių lanksčiai formuoti darbo krūvį.

Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statusas penkeriems 
metams suteiktas:

Prof. dr. ritai bieliauskienei už jos ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą univer-
sitete, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei universiteto vardo garsinimą.

Dr. yuriy bilan už jo bendradarbiavimą su mykolo romerio universitetu mokslinės leidy-
bos srityje. 

Prof. dr. gediminui Davuliui už jo ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą univer-
sitete bei garsinant universiteto vardą.  

Prof. dr. Vidai kanopienei už jos ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą univer-
sitete, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei universiteto vardo garsinimą.

Prof. dr. irenai leliūgienei už jos ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą univer-
sitete, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei universiteto vardo garsinimą. 

Prof. habil. dr. Vygandui kazimierui Paulikui už jo ilgametę veiklą vykdant mokslo ir stu-
dijų plėtrą universitete, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei universiteto 
vardo garsinimą.

Dr. joseph j. Pilotta už jo ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą universitete, 
bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei universiteto vardo garsinimą. 

Dr. Peter Totterdill už jo veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą universitete, bendradar-
biavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei universiteto vardo garsinimą.

Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo docento statusas penkeriems me-
tams suteiktas:

Dr. eglei krinickienei už jos sėkmingą veiklą vadovaujant universiteto lyčių tyrimų labo-
ratorijai, dalyvavimą projektinėje veikloje ir universiteto vardo garsinimą.
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Dr. gregory m. sandstrom už ilgametį prasmingą bendradarbiavimą  dalyvaujant univer-
siteto rengiamose konferencijose.  

Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statusas penkeriems 
metams suteiktas:

Vandai juršėnienei už jos vykdomą mokslinę – ekspertinę veiklą universiteto lyčių tyri-
mų laboratorijoje ir universiteto vardo garsinimą. 

Dr. ray smith už jo veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą universitete, bendradarbiavi-
mą su visuomenės ir ūkio partneriais bei universiteto vardo garsinimą. 

Metų apdovanojimai
Tęsiant universiteto tradiciją, kaip ir kasmet išrinkti patys aktyviausi universiteto ben-

druomenės nariai. metų apdovanojimų komisijos sprendimu 2016 m. buvo suteikti apdovano-
jimai  skirti 13 nominacijų:

sėkmingiausia jungtinė (tarptautinė) studijų programa – jungtinė magistrantūros studijų 
programa „lyginamoji socialinė politika ir gerovė“;

Patraukliausia studijų programa – Teisė (specializacija – baudžiamoji teisė ir kriminologija;

metų dėstytojas –  dr. marius laurinaitis, ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finan-
sų instituto lektorius;

reikšmingiausias tęstinių studijų dalykas – mediacijos mokymai 2016;

reikšmingiausias vadovėlis – „Civilinė teisė: atskiros sutarčių rūšys“ dr. Vaidas jurkevičius, 
jūratė šidlauskienė;

Tarptautiškiausias mokslininkas – doc. dr. jolanta Pivorienė, socialinės gerovės fakulteto 
edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė;

metų vadybininkas – leonora andriulevičienė, socialinės gerovės fakulteto studentų 
skyriaus vyresnioji metodininkė;

novatoriškiausias bakalauro baigiamasis darbas – „migracijos naratyvas liaudies pasako-
se“, socialinės gerovės fakulteto sociologijos studijų programos absolventė raminta rimidytė;

novatoriškiausias magistro baigiamasis darbas – „Teisė į asmens atvaizdą žiniasklaidoje“ 
Teisės fakulteto Teisės studijų programos absolventė indra kalvionytė;

Versliausias studentas:
Povilas labukas, ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Verslo sistemų kūrimo ir val-

dymo studijų programos 3 kurso studentas, vienas iš alytaus ekonomikos ir verslo akademijos 
steigimo iniciatorių,

julija Vežauskaitė-Žižė, Verslo ir medijų mokyklos (business and media school) Tarptau-
tinės ir tarpkultūrinės komunikacijos programos 3 kurso studentė, prekės ženklo „Wear maD 
by july“ įkūrėja.

metų sveikuolis – prof. dr. Virginijus bitė, Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto direk-
torius, už aktyvų dalyvavimą sporto renginiuose;

metų studijų programos vadovas – prof. dr. Vida gudžinskienė, socialinės gerovės fakul-
teto edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, už puikų vadovavimą naujai jungtinei 
tarptautinei studijų programai Social Work with Children and Youth;

metų leidinys – Pasaulio valstybių konstitucijos.
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojų amžius (metais)

pagal fakultetus 2016 m.

universitete didelis dėmesys skiriamas dėstytojų kvalifikacijai tobulinti, jų gebėjimams 
ugdyti. universiteto dėstytojams, išklausiusiems gebėjimų ugdymo programų paskaitų ciklus 
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ir sėkmingai atlikusiems savarankiško darbo užduotis, 2015–2016 m. m. įteikta 19 pažymėji-
mų: dalyvavusiems programoje „edukacinė ir mokslinė aplinka mykolo romerio universite-
te“ įteikti 5 pažymėjimai, o 14 pažymėjimų įteikta dėstytojams, dalyvavusiems programoje 
„akademinio meistriškumo seminaras“.

estetinio ugdymo centro vadovė agnė Vilkončiūtė dalyvavo „erasmus + staff Week 
2016“ nyderlanduose grioningeno universitete, kur pristatė mru estetinio ugdymo centro 
veiklą, pasidalino gerąja patirtimi.

informacinių technologijų centro darbuotojai apsilankė lenkijoje, lodzės mieste Dell 
emFP gamykloje ir duomenų centre, dalyvavo seminare „sprendimai verslui / mobilumas“.

bibliotekos darbuotojai skaitė pranešimą tarptautiniame bibliotekų kongrese leipcige 
(Vokietijoje) tema: „bibliotheksräume – real und digital“ ("library spaces – real and Digital"), 
kėlė kvalifikaciją stažuotėse erasmus+ personalo mokymų savaitėje getingeno universitete 
(Vokietija),  įgyvendindami  lietuvos bibliotekininkų draugijos jaunųjų specialistų sekcijos 
projektą  „jaunųjų bibliotekos specialistų gerosios patirties mainai Pabaltyje“ vyko į profesi-
nę kelionę aplankydami latvijos ir estijos bibliotekas. kvalifikacija buvo keliama 14 tarptauti-
nių internetinių (web) kursų ir seminarų (organizuotų eiFl, elsevier, ebsCO, ex libris, Westlaw, 
DOaj ir kt.) pagalba. 2016 m. bibliotekoje buvo vienas stažuotojas iš lenkijos Vroclavo  uni-
versiteto, biblioteką aplankė ir patirtimi dalinosi svečiai iš kroatijos, estijos, Čekijos, Vokieti-
jos, kinijos, serbijos universitetų.

MRU Studentų atstovybės veikla
Kuratorių mokymai

buvo organizuojami pirmakursių kuratorių mokymai, kuriais buvo siekiama, kad pirma-
kursių kuratoriai įgautų kompetencijos ir žinių, norint padėti naujiems studentams greičiau su-
sipažinti su universitetu bei greičiau integruotis į bendruomenę. 

Akademinio sąžiningumo puoselėjimas

sesijos metu studentai buvo informuojami apie akademinį sąžiningumą, jo nesilaikymo 
pasekmes ir studijų tvarką. Taip pat studentų atstovai iš akademinių ir socialinių reikalų komi-
teto dalyvavo baigiamųjų ir sesijinių egzaminų stebėjime.

„MRU Naktis“

Tai jau tradicija tapęs mru studentų atstovybės organizuojamas renginys, skirtas ne tik 
mru studentams, bet ir viso Vilniaus, visos lietuvos studentijai bei moksleiviams. Visą naktį 
universitete vyko daugiau nei 40 veiklų, į kurias įeina įvairūs pasirodymai, užsiėmimai, koncer-
tai, įdomios paskaitos, žaidimai bei kitos pramogos.

Studentų organizuojami projektai

mrusa buvo vieni iš partnerių, kurie universitete organizavo projekto „apšvietimas 
2016“  i etapo įgyvendinimą, rūpinosi informacijos sklaida universitete ir už jo ribų. Pagrindinis 
projekto tikslas – paskatinti jaunus žmones pradėti aktyviau domėtis švietimo sistema, skati-
nant atkreipti dėmesį į jiems aktualias sritis. Taip pat studentų atstovai dalyvavo projekte „būk 
debatas, o ne batas“, kuriame skirtingų savivaldų komandos tarpusavyje diskutavo įvairiomis 
aukštojo mokslo temomis.

MRU Debatų klubo veikla
•	 Tarptautinis debatų turnyras „mru iV“. Didžiausias lietuvoje vykstantis tokio pobu-

džio turnyras.
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•	 nacionaliniame debatų turnyre „kTu Open“ dvi mru komandos pateko į finalą, viena 
iš jų tapo šio turnyro nugalėtoja. šios komandos pavadinimas buvo „mru a“, koman-
dos nariai rokas ir Valdemaras. 

•	 nacionalinis debatų turnyras „arno savicko garbei“ – dalyvavo trys mru komandos, 
iš jų viena tapo nugalėtoja. komandos Pavadinimas „mru b“, komandos nariai juozas 
ir giedrė. šiame turnyre teisėjavo du klubo nariai.

•	 klubas dalyvavo mru kartu su „Vagos“ knygynu organizuojamame projekte „litera-
tūrinis teismas“.

•	 Tarptautiniame debatų turnyre „Oxford iV“ dalyvavo dvi komandos. Viena iš jų pateko 
į esl top 20.

•	 Tarptautiniame debatų turnyre „sse riga iV“ dalyvavo trys komandos ir vienas teisė-
jas.

•	 „global leaders lithuania“ kartu su advokatų kontora „Trinity“ ir lrT organizuojamo 
projekto „lietuva³“ diskusijos „saugumas transformacijų laikais“ – rokas ir giedrė da-
lyvavo kaip specialistai debatininkai.

•	 Tarptautiniame debatų turnyre „Paris Open“ dalyvavo dvi komandos ir du teisėjai.

•	 „Žinau, ką renku“ diskusijos su Vilniaus miesto tarybos nariais  moderavimas – jį atliko 
rokas.

•	 Diskusijos „ar demokratijai atėjo galas?“ organizavimas.

•	 Diskusijos „universiteto aikštė“ organizavimas.

Mykolo Romerio universiteto Erasmus Student Network  veikla
Vienas iš didžiausių klubo renginių yra Erasmus Got Talent. Tai talentų konkursas, kuriame 

dalyvauja Erasmus studentai, mru studentai lietuviai, Vilniaus gimnazijų moksleiviai. Taip pat ren-
ginio metu vyksta tai, kas pavadinta + social event, t. y., renkamos aukos, skirtos prieglaudoms ir 
pan. Taip pat klubas turi Social Auction, kurio metu visiems Erasmus studentų paliktiems buities 
bei apyvokos daiktams skelbiame aukcioną. Tuos daiktus gali įsigyti naujai atvykę studentai, o 
klubas surinktus pinigus paaukoja sergantiems vaikams arba prieglaudoms. klubas vykdo ir kitas 
socialines veiklas – jo nariai vyksta į gyvūnų prieglaudas, remia „maisto banką“, aukoja kraują. Va-
dinami Exhange Ability Events yra skirti tam, kad studentams būtų suteikta daugiau informacijos 
apie neįgaliuosius, apie tai, kaip galima jiems pagelbėti, padėti adaptuotis ir pan.

Studentų teisininkų asociacijos Mykolo Romerio universiteto ELSA veikla
1. elsa mru organizavo mru teisę studijuojančių studentų iš ukrainos susitikimą su užsienio 

reikalų viceministru. susitikimo metu studentai iš ukrainos turėjo galimybę užduoti juos 
dominančius klausimus ir iškelti keletą problemų, su kuriomis jie susiduria atvykę studijuo-
ti į lietuvą. Viena iš dominančių problemų buvo banko sąskaitos atidarymas lietuvoje. šį 
probleminį aspektą užsienio reikalų ministerija nukreipė nagrinėti į lietuvos banką. 

2. elsa mru nariai atstovavo savo universitetui advokatų eisenoje „Teisingumo liepsna“. 
eisena buvo vienas iš tradicinių advokatūros savaitės renginių. šia eisena norėta išreikšti 
pagarbą ir palaikymą advokatų profesijai. eisenos metu lietuvos advokatūros advokatų 
tarybos pirmininkas ignas Vėgėlė padėkojo studentams ir mru už palaikymą. 

3. elsa mru kartu su muitinės departamentu organizavo renginį „muitinės veikla: galimybės 
ir privalumai“. renginys buvo skirtas supažindinti akademinę bendruomenę su tarnybos 
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lietuvos muitinėje teikiamomis galimybėmis, specifika bei privalumais. Pranešėjai pristatė 
tarnybos funkcijas, specifinius kriminalinės žvalgybos bei ikiteisminio tyrimo veiklos pa-
vyzdžius, pareigūnų poreikį, jiems keliamus reikalavimus, karjeros galimybes bei garanti-
jas. renginyje taip pat kalbėta apie muitinės pareigūnų pasiektus darbo rezultatus, jų kom-
petenciją, aptartos problemos, susijusios su nelegaliai per sieną gabenamomis prekėmis, 
pateikta kontrabandos gabenimo būdų pavyzdžių. 

► Mykolo Romerio universiteto TARYBA

mru tarybos pirmininke išrinkta roma Žakaitienė (Tarybos

2015 m. sausio 23 d. nutarimas nr. 1uT-1)

nariai, paskirti mru akademinės bendruomenės:

•	 Prof. dr. leta Dromantienė, socialinės gerovės fakulteto dekanė

•	 Prof. dr. saulius greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas

•	 Prof. dr. Vytautas Pakalniškis, mru profesorius emeritas

•	 Prof. dr. juozas Žilys, mru profesorius emeritas

nariai, atrinkti mykolo romerio universiteto senato viešojo konkurso būdu:

•	 Česlovas juršėnas, lietuvos respublikos nepriklausomybės akto signataras, lsDP

•	 garbės pirmininkas

•	 Dr. gediminas Vagnorius, lietuvos respublikos nepriklausomybės akto signataras

•	 roma Žakaitienė, lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė

narys, atrinktas mru studentų atstovybės viešojo konkurso būdu:

•	 laurynas Dumarkas (iki 2016 m. kovo 16 d.)

•	 laurynas juozapaitis, mru alumnas (nuo 2016 m. birželio 28 d.)

narys, skirtas mru studentų atstovybės:

•	 lukas borusevičius, studentas (nuo 2016 m. gegužės 5 d.)

•	 laurynas juozapaitis, studentas (iki 2016 m. kovo 17 d.)

► Mykolo Romerio universiteto SENATAS

senato pirmininkas

•	 Prof. dr. gintaras aleknonis, Verslo ir medijų mokyklos (business and media school 
(bms)direktorius (dekanas)

senato pirmininko pavaduotoja

•	 Prof. dr. irena Žemaitaitytė, edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė

senato sekretorius

•	 Doc. dr. saulius spurga, kancleris

senato nariai

•	 arnas aidukas, studentas

•	 Dr. Vytautas azbainis, ekonomikos ir verslo instituto lektorius
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•	 Prof. dr. alvydas baležentis,Vadybos instituto profesorius

•	 Prof. dr. eglė bilevičiūtė, Viešosios teisės instituto profesorė

•	 Doc. dr. ramūnas birštonas, Privatinės teisės instituto profesorius

•	 lukas borusevičius, studentas

•	 Prof. dr. saulius greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas

•	 Prof. dr. Valdonė indrašienė, edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė 
(nuo 2016 m. lapkričio 1 d. – direktorė (dekanė)

•	 Doc. dr. brigita kairienė, edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė

•	 Prof. dr. saulius katuoka, Tarptautinės ir europos sąjungos teisės instituto direk-
torius

•	 simona kryževičiūtė, studentė

•	 Doc. dr. eglė malinauskienė, ekonomikos instituto docentė

•	 Doc. dr. snieguolė matulienė, Teisės fakulteto prodekanė

•	 Doc. dr. algirdas monkevičius, rektorius

•	 Doc. dr. romas Prakapas, edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas

•	 Prof. dr. birutė Pranevičienė, Teisės katedros vedėja

•	 Vladas Pūtys, mykolo romerio universiteto studentų atstovybės prezidentas

•	 Deividas razminas, studentas

•	 lukas ribokas, studentas

•	 Doc. dr. irmantas rotomskis, ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas

•	 Prof. dr. Vytautas sinkevičius, Viešosios teisės instituto profesorius

•	 Doc. dr. Vainius smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius

•	 Prof. dr. Tadas sudnickas, Vadybos instituto direktorius

•	 Prof. dr. algimantas urmonas, Viešosios teisės instituto profesorius

•	 Doc. dr. regina Valutytė, Teisės fakulteto prodekanė (nuo 2016 m. vasario 1 d. –

Tarptautinės ir europos sąjungos teisės instituto profesorė)

•	 liutauras Vasiliauskas, studentas

•	 Doc. dr. giedrius Viliūnas, studijų prorektorius (iki 2016 m. gruodžio 20 d.)

•	 Prof. dr. inga Žalėnienė, mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė, 

•	 Prof. dr. rita Žukauskienė, Psichologijos instituto profesorė

► Mykolo Romerio universiteto REKTORATAS

•	 Doc. dr. algirdas monkevičius, rektorius
•	 Doc. dr. giedrius Viliūnas, studijų prorektorius (iki 2016 m. gruodžio 20 d.)

•	 Prof. Dr. inga Žalėnienė, mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė

•	 Vladas brakauskas, infrastruktūros prorektorius

•	 Doc. dr. saulius spurga, kancleris
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•	 Prof. dr. gintaras aleknonis, Verslo ir medijų mokyklos (business and media school    
(bms)) direktorius (dekanas), 

•	 Prof. dr. gintaras Černius, ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanas

•	 julius Dautartas, estetinio ugdymo centro režisierius 

•	 Prof. dr. saulius greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas

•	 Prof. dr. Valdonė indrašienė, einanti edukologijos ir socialinio darbo instituto direk-
torės (dekanės) pareigas (nuo 2016 m. lapkričio 11 d.)

•	 Prof. dr. lyra jakulevičienė, Teisės fakulteto dekanė 

•	 nadežda jevsejeva, buhalterijos vyriausioji buhalterė (iki 2016 m. spalio 17 d.)

•	 jurgita levickienė, bibliotekos direktorė (iki 2016 m. gegužės 23 d.)

•	 nijolė liatukienė, bibliotekos direktoriaus pavaduotoja (nuo 2016 m. gegužės 24 d. 
iki 2016 m. lapkričio 10 d.)

•	 Prof. dr. snieguolė matulienė, laikinai einanti mykolo romerio universiteto profesi-
nės sąjungos pirmininkės pareigas (nuo 2016 m. lapkričio 11 d.)

•	 justinas motiejūnas, mykolo romerio universiteto studentų atstovybės preziden-
tas (iki 2016 m. gegužės 10 d.)

•	 Vladas Pūtys, mykolo romerio universiteto studentų atstovybės prezidentas (nuo 
2016 m. gegužės 11 d.)

•	 aušra šarėjūtė, buhalterijos vyriausioji buhalterė (nuo 2016 m. spalio 21 d.)

•	 Prof. dr. jolita šliogerienė, einanti Humanitarinių mokslų instituto direktorės (de-
kanės) pareigas (nuo 2016 m. lapkričio 11 d.)

•	 Doc. dr. antanas Valantinas, einantis Psichologijos instituto direktoriaus (dekano) 
pareigas(nuo 2016 m. lapkričio 11 d.)

•	 Doc. dr. Virginijus Valentinavičius, Politikos ir vadybos fakulteto dekanas 
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TarPTauTiškumas

šiuolaikiniame globalaus aukštojo mokslo raidos kontekste tarptautiškumas yra se-
nokai tapęs integraliu ir organišku (visaapimančiu) procesu, lemiančiu visą universiteto 
veiklų, tikslų ir paslaugų spektrą, universiteto reputaciją bei sėkmę konkuruojant su kitais 
aukštojo mokslo erdvės dalyviais, taipogi universiteto studentų studijų patirtį ir tolesnę sė-
kmę jų profesinėje karjeroje. 2016 metais universitetas toliau plėtojo ir stiprino strategines 
partnerystes, tarptautines studijas, lemiančias tarptautinių studentų universitete skaičių 
augimą, rėmė studentų ir dėstytojų bei tyrėjų judumą, sudarė sąlygas tarptautinių projektų 
ir mokslinių tyrimų plėtojimui, kultūrinių bei mokslinių renginių organizavimui. Pietų korė-
ja, japonija, kinija ir indija buvo ir toliau lieka pagrindinėmis universiteto bendradarbiavi-
mo plėtros azijos regione valstybėmis, tad su šių valstybių universitetais ketinama ir toliau 
stiprinti bendras veiklas. Dongseo (Pietų korėjos), josai (japonijos), Huazongo mokslo ir 
technologijų (kinija) universitetai yra tik keletas iš aktyviausių universiteto azijos regiono 
partnerių 2016 metais. 

Pažymėtina ir universiteto partnerysčių svarba kituose regionuose – europos sąjun-
goje, es rytų kaimynystės, Viduržemio jūros regiono, Centrinės azijos valstybėse. su šių 
regionų universitetais plėtojamas bendradarbiavimas įvairiomis formomis ir priemonėmis, 
kartu ieškant būdų kaip pasiekti abipusiai svarbių studijų ir mokslo veiklų paramos. 2016 
metais buvo įgyvendinamos galimybės dalyvauti es finansuojamose programose (eras-
mus+ paraiškos), kartu vykdomos jungtinės studijų programos (su ukrainos, es šalių univer-
sitetais) ar dviejų diplomų studijos (su jungtinės karalystės midlesekso, Prancūzijos bordo 
iV universitetais) bei kitos iniciatyvos. 

2016 metais universitetas užmezgė naujas partnerystes ir pasirašė septynias dvišalio 
bendradarbiavimo sutartis su užsienio valstybių aukštojo mokslo institucijomis. Pasirašytos 
sutartys su aiči ir meidži universitetais (japonija), Čonbuko nacionaliniu universitetu (Pietų 
korėja), Centrinio lankašyro universitetu (Didžioji britanija) ir kitais universitetais, pastūmė-
jusios akademinių mainų ir kitų bendrų veiklų paramos projektus. 
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Dvišalio bendradarbiavimo sutartys, pasirašytos 2016 m.

Eil. Nr. Valstybė Partnerinė institucija

1. japonija aiči universitetas

2. japonija meidži universitetas

3. Pietų korėja Čonbuko nacionalinis universitetas

4. jungtinė karalystė Centrinio lankašyro universitetas

5. slovakija bratislavos ekonomikos, vadybos ir viešojo administravimo mokykla

6. baltarusija gardino janko kupalos valstybinis universitetas

7. kirgizija kirgizijos – rusijos slavistikos universitetas

2016 metais sudaryta 61 nauja ir atnaujinta akademinių mainų sutartis, pagal kurias vyks 
studentų ir darbuotojų Erasmus+ programos judumo veiklos (studentų judumas studijoms ir 
praktikai, darbuotojų – dėstymo bei mokymosi vizitams) ne tik Programos šalyse, bet ir šalyse 
Partnerėse iki 2020–2021 m.m. 

iš viso universitete 2016 metais buvo organizuojami akademiniai mainai remiantis 319 
sutarčių su Erasmus+ programoje dalyvaujančiais universitetais iš 30 šalių bei 20 šalių partne-
rių, bei dvišalio bendradarbiavimo sutartimis (su japonijos, kinijos, ukrainos, azerbaidžano, 
gruzijos, Pietų korėjos ir kitais universitetais). Pagal Erasmus+ programą, kitas mainų progra-
mas bei universiteto dvišalio bendradarbiavimo sutartis, 2016 m. studijų mainuose (studijų, 
praktikų, intensyvių programų) dalyvavo 717 studentų, o personalo (dėstytojų ir kitų darbuo-
tojų) mainuose – 247 darbuotojai. iš viso akademiniuose mainuose 2016 m. dalyvavo 944 da-
lyviai. 

sėkmingai pradėjęs dalyvauti 2015 m. Erasmus+ programos tarptautinio judumo veiklo-
se tarp Erasmus+ programos šalių ir šalių partnerių, universitetas 2016 metais pateikė antrąją 
paraišką šiai veiklai, taip pratęsdamas institucijos įgytą patirtį dalyvaujant es erasmus mundus 
programoje – ypač įgyvendinant 2011–2015 metais mru koordinuotą erasmus mundus par-
tnerystės baltarusijai, ukrainai ir moldovai emP-aim projektą. Paraiška buvo sėkminga, tad uni-
versitetas gavo finansavimą ir galimybę skirti 72 stipendijas atvykstantiems ir išvykstantiems 
judumo dalyviams, studentams ir darbuotojams, iš 20 Erasmus+ šalių partnerių – armėnijos, 
azerbaidžano, baltarusijos, kanados, kinijos, gruzijos, indonezijos, izraelio, indijos, japonijos, 
Pietų korėjos, kazachstano, moldovos, malaizijos, rusijos, Taivano, ukrainos, jaV, uzbekista-
no ir serbijos. 2016 metais studijų mainams iš erasmus+ šalių Partnerių atvyko studentai iš 
moldovos (laisvojo tarptautinio universiteto ir alecu russo balti universiteto), azerbaidžano 
(valstybinio ekonomikos universiteto), Pietų korėjos (Dongseo universiteto), malaizijos (sains 
malaysia universiteto), kazachstano (nacionalinio abajaus vardo pedagoginio universiteto), 
japonijos (josai tarptautinio universiteto), ukrainos (lvovo ivano Franko nacionalinio univer-
siteto, Černivcų nacionalinio universiteto), indonezijos universiteto, gruzijos (Tbilisio ivano 
javakišvilio valstybinio universiteto). Taip pat buvo atvykę dėstytojai iš serbijos (nišo universi-
teto), baltarusijos (gardino jankos kupalos vardo universiteto), moldovos (laisvojo tarptautinio 
universiteto), o mru dėstytojai išvykę į ukrainą (užgorodo nacionalinį universitetą, Černivcų 
nacionalinį universitetą), azerbaidžaną (valstybinį ekonomikos universitetą). 2016 metais mai-
nuose su erasmus+ šalimis partnerėmis, iš viso dalyvavo 20 dalyvių. 

universitetų tarptautiškumas bei konkurencingumas tarptautinių studijų erdvėje nere-
tai matuojamas tarptautinių studentų, studijuojančių pagal laipsnį suteikiančias studijų pro-
gramas skaičiais, dažnai koreliuojančiais su tikslia ir pakankamai plačia tarptautinių programų 
pasiūla. universitete sistemingai formuojama tarptautinių studijų pasiūla nuo 2010 metų, kuri 
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būtų patraukli ne tik lietuvos, bet užsienio piliečių priėmimui. 2016 m. universitetas vykdė 18 
tarptautinių studijų programų – septynias jungtines, šešias validuotas ar dviejų diplomų bei 
penkias nacionalines, dėstomas anglų kalba. 

2016 metais studijavo 358 užsienio šalių piliečiai, iš jų 144 bakalauro ir 214 magistran-
tūros studijų programose iš 51 užsienio valstybės. Daugiausiai tarptautinių studentų laipsnį 
suteikiančiose studijose yra iš ukrainos, gruzijos, nigerijos, azerbaidžano, Turkijos. Priimtieji 
į mru magistrantūros programas studentai iš ukrainos, moldovos, azerbaidžano sėkmingai 
konkuruoja dėl valstybės paramos studijoms, skiriamos gabiems užsieniečiams magistran-
tūros studijoms lietuvoje. 2015 metais skirta parama 18 studentų, 2016 metais – 17 magis-
trantų gauna paramą – stipendijas ir/ar išmokas studijų kainai padengti. gražios Teisės fakul-
teto ir Verslo ir medijų mokyklos (business and media school (bms)) absolventų, gavusių šią 
paramą, sėkmės istorijos įkvepia dar daugiau talentingų užsieniečių rinktis magistrantūros 
studijas lietuvoje.

universiteto patrauklumui bei konkurencingumui tarptautinių studijų erdvėje didinti, 
skiriamas ypatingas dėmesys aukštos kvalifikacijos užsienio valstybių dėstytojams pritraukti. 
2016 metais, laimėjus finansinę paramą kviestinių dėstytojų vizitams organizuoti, į universi-
tetą atvyko ir į studijų procesą įsiliejo 10 vizituojančių profesorių iš indijos, kroatijos, estijos, 
jungtinių amerikos Valstijų, Prancūzijos bei kitų užsienio valstybių. atvykę profesoriai ne tik 
skaitė paskaitas studentams bei doktorantams, bet ir dalijosi gerąja patirtimi su universiteto 
bendruomene, tarėsi dėl tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvų. šie vizitai papildė at-
vykstančiųjų dėstytojų pagal mainų programas srautą. iš viso, 2016 metais universitete pas-
kaitas skaitė ir patirtimi dalinosi 122 atvykę užsienio valstybių dėstytojai ir profesionalai.

Tarptautiškumo procesas yra neatsiejamas nuo akademinio personalo tarptautinio ju-
dumo. akademinės bendruomenės nariai skatinami dalyvauti tarptautinėse konferencijose, 
seminaruose, vasaros mokyklose, stažuotėse bei kituose akademiniuose renginiuose. Įgyjama 
geroji patirtis padeda gilinti universiteto darbuotojų profesines žinias, kelia kvalifikaciją bei 
stiprina universiteto įvaizdį tarptautinėje erdvėje.

2015 metais keturi šimtai universiteto darbuotojų išvyko į užsienio valstybes dalyvauti 
tarptautiniuose renginiuose bei konferencijose, skaityti paskaitų ar mokslinėms stažuotėms.

Universiteto darbuotojų užsienio komandiruočių skaičius 2014–2016 metais

Darbuotojai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Dėstytojai  299 322 417

kiti darbuotojai ir administracija 73 77 73

iš viso: 372 399 490

Filosofijos ir humanistikos instituto direktorė prof.dr. jolita šliogerienė, profesorė dr. ni-
jolė burkšaitienė, edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė dr. irena Žemaitaitytė, 
Verslo ir medijų mokyklos direktorius prof. dr. gintaras aleknonis, profesorė dr. aelita skar-
žauskienė, Psichologijos instituto docentė dr. jolanta sondaitė ir kiti universiteto profesoriai 
dalyvavo COsT programos ekspertų susitikimuose. 

studijų prorektorius doc. dr. giedrius Viliūnas, kaip ekspertas, dalyvavo nacionalinės 
bolonijos proceso ekspertų grupės susitikimuose. 
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Užsienio komandiruočių skaičius pagal komandiruočių tikslus 2014–2016 m.

Nr. Komandiruotės tikslas 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

1. Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, vasaros mokyklose 82 96 87

2. Darbuotojų dėstymo ir mokymosi vizitai pagal Erasmus+ programą 85 91 106

3. Pranešimai konferencijose ir seminaruose 40 32 40

4. Darbiniai susitikimai su universiteto partneriais 33 35 38

5. kvalifikacijos kėlimas (susitikimai su tarptautinėmis organizacijomis 20 27 51

6. Vykdomų projektų uždavinių įgyvendinimas 72 87 96

7. mokslinės stažuotės ir medžiagos moksliniams tyrimams rinkimas 27 32 62

iš viso: 359 400 490

2016 metais universiteto atstovai vyko į jungtinės karalystės, kinijos, korėjos, japonijos 
ir kitų valstybių partnerius universitetus. mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė dalyvavo Ph-
nom Penh (kambodža) vykusioje One asia fondo konferencijoje, kurioje universitetas buvo 
pakviestas teikti paraišką specializuoto studijų dalyko apie azijos bendruomenes dėstymui 
bendradarbiaujant kartu su japonijos, jaV, jk ir kitų šalių kviestiniais profesoriais. nauja inicia-
tyva, remiama One asia fondo, suteiks unikalią galimybę universiteto Tarptautinės politikos ir 
ekonomikos programos magistrantams, kitiems studentams ir socialiniams partneriams inte-
lektualiai tobulėti, mokytis ir plėsti savo daugiakultūrės patirties ribas kartu su puikiai žinomais 
skirtingų kontinentų, įvairių kultūrų ir disciplinų atvykstančiais profesoriais. 

2016 metais buvo minimas diplomatinių Pietų korėjos ir lietuvos santykių 25-erių metų 
jubiliejus ir šia proga korėjos respublikos ambasadorius Hong ji-in, reziduojantis Varšuvoje, 
įteikė mykolo romerio universiteto rektoriui doc. dr. algirdui monkevičiui padėką už diploma-
tinių ryšių palaikymą ir plėtrą.

Korėjos Respublikos ambasadoriaus Hong Ji-In padėka už už diplomatinių ryšių  palaikymą ir plėtrą
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universiteto kancleris lankėsi japonijoje, kur dalyvavo aukštųjų mokyklų studijų mugėje 
bei susitiko su aiči universiteto vadovybe pasirašyti dvišalio bendradarbiavimo sutarties. 

Kanclerio doc. dr. Sauliaus Spurgos vizitas Japonijoje

universiteto mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė prof. dr. inga Žalėnienė 2016 m. lap-
kričio mėn. bangkoko (Tailandas) Chulalongkorn universitete vykusioje 15-oji generalinėje Pa-
saulio universitetų asociacijos (iau) konferencijoje „Higher education: a catalyst for innovative 
and sustainable societies“, išrinkta į administravimo valdybą ketverių metų kadencijai ir

Mokslo ir tarptautiniu ryšių prorektorė  prof. dr. Inga Žalėnienė (viduryje) su  
IAU administravimo tarybos prezidentu

Dzulkifli Abdul Razaku ir generaline sekretore Eva Egron Polak

Džiaugiamės, kad mūsų universitetą kasmet aplanko vis daugiau garbingiausių užsienio 
universitetų, kitų aukštojo mokslo institucijų, ambasadų, įstaigų, pasaulinio garso organizacijų 
atstovų, kurių vizitai buvo itin svarbūs siekiant inicijuoti naujus mokslo bei studijų projektus, 
stiprinti abipusiai naudingą bendradarbiavimą.
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Į universitetą buvo atvykę užsienio valstybių ambasadoriai: indonezijos ambasadorius 
j.e. H. bomer Pasaribu, ukrainos ambasadorius j.e. Volodymyr yatsenkivskyi, japonijos amba-
sadorius j.e. Toyoei shigeeda, jk ambasadorė j.e. Claire louise lawrence, es ambasadorius ru-
sijai j.e. Vygaudas ušackas, korėjos ambasadorius j.e. ji-in Hong, universiteto partneriai iš Pie-
tų korėjos Dongseo, japonijos josai, aiči, švedijos linėjaus, jungtinės karalystės middlesekso, 
ukrainos Taraso švenčenkos, Prancūzijos savojos bei bordo iV ir kitų universitetų. 

    

 
  MRU ir Chonbuk nacionaliniouniversiteto (Pietų Korėja) bendradarbiavimo sutarties apsikeitimo ceremo-

nija. Sutartį pasirašė MRU rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius ir Chonbuk nacionalinio universiteto prezi-
dentas prof. dr. Nam-Ho Lee

MRU ir Dongseo (P. Korėja) universitetų studentai, studijuojantys Informatikos ir skaitmeninio turinio pro-
gramoje kartu dalyvavo „GameOn 2016" renginyje LITEXPO 
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Frankofoniškų šalių studijų centro veiklas nuolat remia Prancūzijos ambasada lietu-
voje bei Frankofoniškų universitetų agentūra (Fua). ši parama suteikia galimybes organizuoti 
nemokamus prancūzų kalbos kursus, franko-lietuviškus studijų modulius, kultūrinius renginius 
bei žymiausių Prancūzijos mokslininkų, politikų, rašytojų vizitus bei mru dėstytojų stažuotes 
kvalifikacijai kelti. 

 2016 m. įgyvendintas projektas „Centre de réussite universitaire“ – įrengta prancūzų 
kalbos mokymosi klasė su kompiuterine technika, video konferencijų įranga bei spec. literatūra 
skirta mokymui(si). Prancūzų kalbos kursus, kuriuos veda savanoris stažuotojas iš Prancūzijos 
baigė bei sertifikatus gavo 27 studentai ir darbuotojai.

 bendradarbiaujant su Vu Prancūzų teisės centru, suorganizuota tarptautinė mokslinė 
konferencija « la justice de l’union européenne dans la société globalisée et multiculturelle » 
(„europos sąjungos teisingumas globalioje ir daugiakultūrėje visuomenėje“), o kartu su Verty-
bių tyrimų laboratorija suorganizuota paskaita – diskusija su kanados kultūrinės įvairovės koali-
cijos direktoriumi ir Tarptautinės kultūrų įvairovės koalicijų federacijos generaliniu sekretoriumi 
prof. Charles Vallerand, tema „The challenge of immigration and the need of the diversity of 
cultural expressions in our society: what politics should we have?“

Azijos centras akademinei bendruomenei ir socialiniams partneriams sėkmingai sklei-
džia informaciją apie akademinių mainų,  studijų, projektų galimybes, organizuoja atviras 
paskaitas bei kultūrinius renginius pristatančius šių šalių kultūrą bei tradicijas glaudžiai ben-
dradarbiaudamas su japonijos ambasada lietuvoje, lietuvos ambasada japonijoje bei kinijos 
liaudies respublikos ambasada lietuvoje ir lietuvos ambasada kinijos liaudies respublikoje. 
2016 metais buvo suorganizuoti tokie kultūriniai renginiai, kaip kinų naujųjų metų tradicijų pri-
statymas, japoniškų Wadaiko būgnų koncertas su motoichi yuzawa, japonų yusho kaligrafijos 
paroda, japonų kovos meno kendo pristatymas ir demonstracija, kabuki teatro pasirodymas. 

Kinų Naujųjų metų tradicijų pristatymas
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Japoniškų Wadaiko būgnų koncertas su Motoichi Yuzawa

Japonų Yusho kaligrafijos paroda 

Japonų kovos meno kendo pristatymas ir demonstracija
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Kabuki teatro pasirodymas

Taip pat suorganizuota atvira paskaita „studijų galimybės P. korėjoje“, konkursas „laimėk 
kelionę į japoniją“. Du mru studentai finansuojami japonų landšafto dizaino kompanijos „ko-
sugi Zohen“ dalyvavo 2 savaičių trukmės kultūrinėje programoje japonijoje.

bendradarbiaujant su lietuvos aikido aikikai Federacija suorganizuotas ii aikido festiva-
lis lietuvoje, kuriame savo meistriškumą demonstravo aikido meistrai iš 29 šalių.

II Aikido festivalis Lietuvoje

antrus metus iš eilės universitete organizuojami animeweekend renginiai, kuriuose gau-
siai dalyvauja azijos šalių kultūros ir anime gerbėjai.
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Animeweekend dalyviai

remiant kinijos liaudies respublikos ambasadai lietuvoje į universitetą atvyko kinų 
kalbos dėstytoja yang libing. 2016 metais per 50 studentų sėkmingai baigė pradedančiųjų 
lygio kinų kalbos kursus, šiuo metu juos lanko per 30 studentų. 

gautas finansavimas pagal paramos sutartį iš kinijos liaudies respublikos ambasados 
lietuvoje mokymo priemonėms įsigijimui bei kultūrinių renginių organizavimui (5000,00 
eur.). 

Dalyvaujant lTi korea  narystės „Hub library“ programoje, gauta virš 80 egz. korėjos 
autorių grožinės ir mokslinės literatūros, verstos iš korėjiečių kalbos. Taip pat suteikta priei-
ga, nemokamai naudotis lTi korea e-bibliotekos resursais.

Karaliaus Sedžiongo institutas sėkmingai įgyvendino infrastruktūros projektą, ku-
rio vertė 26 tūkst. eurų. šio projekto dėka buvo įrengtas korėjos kultūros centras, atnaujin-
tos korėjiečių kalbos klasės bei administracijos kabinetas.

Didelio susidomėjimo sulaukė instituto organizuoti kultūriniai ir akademiniai rengi-
niai. karaliaus sedžiongo institutas, glaudžiai  bendradarbiauja su Didlaukio akademinio 
miestelio mokymo institucijomis, pvz. su baltupių progimnazija, vedė integruotus į moky-
klos tvarkaraštį  taekwondo (ksi lektorė Hyemin bae) ir korėjos menų (ksi lektorė eunok 
kim kang) užsiėmimus 7–8 klasių mokiniams. Visiems norintiems  institutas organizavo 
korėjos pop šokių  (k-pop) pamokas. korėjiečių kalbą rinkosi per 200 studentų. Pavasario 
semestre įteikti 58 sertifikatai. rudens semestre kalbos mokėsi per 90  studentų, korėjiečių 
kalbos kursų baigimo sertifikatus gavo 65 studentai. universitete lankėsi ir viešas  paskaitas 
„Contemporary korean society  and Culture“ skaitė  dr. linas Didvalis.
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Karaliaus Sedžiongo instituto absolventai

korėjos kultūros dienos kasmet sulaukia didelio dalyvių srauto. šiemet institutas organi-
zavo korėjietiškų filmų peržiūrą bei tradicinių korėjietiškų žibintų gamybos dirbtuves su Won 
bo sunim ir bo Haeng sunim. Taip pat pristatė korėjietiško maistą bei žaidimus.

 

Karaliaus Sedžiongo instituto gimtadienio akimirka
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Visą korėjos dienų renginių ciklą vainikavo k-pop festivalis, vykęs Vilniaus mokytojų 
namų kiemelyje.

Karaliaus Sedžiongo instituto  K-pop festivalio dalyviai

karaliaus sedžiongo institute lankėsi korėjos nacionalinės kbs televizijos delegacija, kuri 
sukūrė reportažą apie instituto veiklą, studentus ir korėjiečių kultūros sklaidą lietuvoje.

karaliaus sedžiongo instituto dėstytojai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose: 
antrajame baltijos-korėjos seminare ir ksi veiklos pristatyme, rygos universitete bei europos 
karaliaus sedžiongo institutų visuotiniame susitikime ir konferencijoje. 
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biblioteka 

  mru biblioteka yra integrali universiteto modernios ir pažangios informacinės infras-
truktūros dalis, aktyviai dalyvaujanti žinių kūrimo ir sklaidos procese. bibliotekos misija – aka-
deminės bendruomenės informacinių mokslo ir studijų poreikių tenkinimas, globalizacijos ir 
konkurencijos sąlygomis kuriant pasaulinio lygio paslaugas universiteto bendruomenei.

Palyginti su daugiametėmis tendencijomis, 2016 metai – išskirtinai aktyvūs bibliotekos 
darbuotojų komunikacijos ir paslaugų teikimo mru mokslininkams ir tyrėjams metai. buvo 
bendradarbiaujama su mokslo ir inovacijų paramos centro padaliniais, laboratorijomis, atlieka-
mos įvairios užklausos, susijusios su projektine veikla, publikavimosi procesu, leidyba, moksli-
ninkų vertinimu. Pritaikant inovatyvias informacijos ir komunikacijos technologijas buvo 
parengti patogūs bendradarbiavimo būdai ir priemonės. 

komunikacijai:

1. Parengta mru lab aplinka, skirta dalytis ataskaitomis, dokumentais, kolektyviškai 
juos pildyti ir redaguoti; 

2. sukurta  elektroninė platforma Didlaukio akademinio miestelio bendruomenei.

3. Projektinei veiklai:

4. sukurta mru projektinės veiklos elektroninė platforma. informacija klasifikuojama 
pagal 4 požymius: nacionaliniai kvietimai, struktūriniai fondai, tarptautiniai kvietimai, 
kiti kvietimai. nuolat vykdoma naujų kvietimų paieška ir atliekamas informacijos įkė-
limas į šią platformą; 

5. sudarytas mokslinės informacijos išteklių, kuriuos galima būtų įtraukti pirkimui ir pre-
numeratai per mru lab vykdomus projektus, sąrašas: a) atrinkta 660 naujų knygų, 
kurių nėra bibliotekoje, b) pagal laboratorijų tematiką suskirstytos aktualiausios pre-
numeratai duomenų bazės. 
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2016 m. mokslininkams ir tyrėjams buvo suteikta 200 konsultacijų dėl mokslo darbų pu-
blikavimo prestižiškiausiuose mokslo žurnaluose. Papildyti mru partnerių ir lietuvoje leidžia-
mų mokslo žurnalų bei aukštai vertinamų Web of Science ir Scopus žurnalų sąrašai. atliktos mru 
mokslo publikacijų cituojamumo (2014–2016 m.) analizės,  labiausiai cituotų mru mokslininkų, 
kitų lietuvos universitetų žurnalų, indeksuotų Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, analizės. 

Tarptautiniam mru mokslininkų ir tyrėjų matomumui užtikrinti:

1. administruojamas mru ekspertų portalas Pure (Elsevier) –  keliamos mokslininkų pu-
blikacijos, redaguojamos 249 mokslininkų paskyros; 

2. mru leidžiami mokslo žurnalai užregistruoti projekto sHerPa/romeO tinklalapyje 
bei pasaulio periodinių leidinių bibliografinėje duomenų bazėje Ulrichsweb; 

3. Parengti mru atvirosios prieigos nuostatai;

4. mru PDb registravimo formoje įdiegtas OrCiD (The Open Researcher and Contributor 
ID)   tarptautinis autorinio identifikatoriaus fiksavimas, privalomas publikaciją patei-
kiančiam autoriui;

5. mru mokslo darbai (1048 įrašai) įkelti į nacionalinę talpyklą elaba. 

2016 m. pristatėme, adaptavome ir administravome Elsevier Publishing Campus interne-
tinių mokymų ciklą „College of Skills training“, skirtą mokslininkams ir tyrėjams, norintiems pa-
tobulinti ir įtvirtinti savo žinias bei įgūdžius publikuojant mokslo darbus. Visą paskaitų ciklą, 
susidedantį iš 11 mokymų kursų (36 a.v.), išklausė 58 mru dalyviai, Elsevier Publishing Campus 
sertifikatus įgijo ir mru pažymėjimus gavo 29 dalyviai.

Dėstytojų kvalifikacijai kelti pasiūlėme nemažai naujovių.

1. Parengtas masinių atvirųjų internetinių kursų (angl. mOOC, liet. maik) sąrašas 
dėstytojų kvalifikacijai kelti įvairiomis aktualiomis temomis (75 pozicijos). 

2. Parengtas 1 dienos per mėnesį mokymų ciklas dėstytojams „biblioteka dėstytojams“ 
(4 mokymai per dieną) – galima dalyvauti 4 mokymuose tą pačią dieną.

3. Dėstytojų rengimo programoje „edukacinė ir mokslinė aplinka mru“ dėstytos 2 te-
mos. Dėstytojams sudaryta galimybė tiesiogiai dalyvauti šiuose mokymuose virtua-
lioje aplinkoje Moodle arba peržiūrėti ten pat įkeltą mokymų vaizdo įrašą.

Technologinės inovacijos plečia mokslinės veiklos galimybes. Pasiūlytos paslaugos per 
el. priemones, duomenis ir informaciją yra parankios bei naudingos mokslininkams. 

universiteto bendruomenė nuolat kelia naujus uždavinius bibliotekai ir palaiko jos inova-
cijas.  Dalyvavimas organizacijos žinių valdymo sistemoje ir jos palaikymas reikalauja nuolatinių 
ir kvalifikuotų pastangų, kur sėkmės garantas yra profesionaliai dirbanti bibliotekos komanda, 
nes ji ugdo universitetinę kultūrą, skleidžia naujausią informaciją, kuria atvirą aplinką, skatinan-
čią tobulėti savarankiškai.

2016 m. bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo tarptautiniuose bei lietu-
vos moksliniuose renginiuose, populiarino universitetą ir pristatė biblioteką martino liuterio ir 
getingeno universitetuose (Vokietijoje), skaitė pranešimą Tarptautiniame bibliotekų kongrese 
leipcige (Vokietijoje) tema „bibliotheksräume – real und digital“. Dalyvavo tarptautinėje else-
vier (berlynas) konferencijoje „Learning from the Pure Community“ bei „erasmus+“ darbuotojų 
judumo savaitėje. jos dalyviams mru bibliotekos darbuotojų organizuota specializuota mo-
kymų programa „library:user:beHaViOur“ (angl. for librarians and behaviour researchers) su-
laukė daug puikių svečių atsiliepimų. biblioteka dalyvavo lietuvos bibliotekininkų draugijos 
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jaunųjų specialistų sekcijos projekte  „jaunųjų bibliotekos specialistų gerosios patirties mainai 
Pabaltyje“ – vyko į profesinę kelionę ir aplankė latvijos bei estijos bibliotekas. 

2016 m. bibliotekoje buvo vienas stažuotojas iš lenkijos Vroclavo  universiteto, biblioteką ap-
lankė ir patirtimi dalijosi svečiai iš kroatijos, estijos, Čekijos, Vokietijos, kinijos, serbijos universitetų.

Kvalifikacijos kėlimas 2016 m.

Kvalifikacijos kėlimas Renginių skaičius
konferencijose 9

seminaruose (tiesiogiai ir internetu) 34

stažuotėse (užsienyje) 2
Pažintinių / tikslinių vizitų metu

iš jų: 2

lietuvoje 1

užsienyje 1
Tobulinimosi kursuose 

iš jų: 10

kalbų 3

profesinių įgūdžių 7

Iš viso:  57

kvalifikacijos kėlimas, atsakomybės didinimas, optimalios darbo sąlygos – principai, le-
miantys didesnę darbuotojų motyvaciją. Tai gerina darbuotojų įvaizdį, konkurencingumą, ugdo 
kvalifikuotesnius darbuotojus, linkusius labiau kurti žinias ir jomis dalytis. Darbuotojai, pasižymin-
tys įvardytomis savybėmis, yra orientuoti į vartotoją, jam teikiamų paslaugų kokybę ir naujų kū-
rimą. nors ir sumažėjo bibliotekos darbuotojų skaičius (2016 metus pradėjome su 30 darbuotojų, 
baigėme – su 22), bibliotekininkai nebėra nematomi – jie pastebėti, vartotojų poreikiai patenkinti, 
tad bibliotekos nauda ir vertė – akivaizdi. bibliotekos struktūrinė pertvarka buvo vykdoma ne vien 
tam, kad būtų sutaupyta lėšų, bet ir tam, kad bibliotekai skiriami finansiniai ištekliai ir žmogiškasis 
potencialas būtų naudojami optimaliai, teikiant kuo didesnę naudą bibliotekos naudotojams.  

Išteklių formavimas
2016 m. formuojamas bibliotekos fizinių ir elektroninių išteklių fondas, jo pagrindu tobulina-

ma veikla ir teikiamos paslaugos naudotojams, atitinkančios informacijos įvairovę ir prieigą prie jos. 

Bibliotekos informacijos išteklių pokyčiai

2015 m. 2016 m.

bibliotekos fondas (egz.) 245 506 244 867

gauta leidinių per metus (egz.) 3 591 1 859
nurašyta leidinių per metus (egz.) 5 196 2 498
gaunama periodinių leidinių (pavad.) 160 88
Prenumeruojama duomenų bazių 54 46
el. knygų skaičius Db (pavad.) 280 191 296 807
Periodinių leidinių skaičius Db (pavad.) 29 500 30 395

2016 m. bibliotekos fondas (fiziniais vienetais) statistiškai sumažėjo, nes nurašyta dau-
giau aktualumą praradusių leidinių, nei fondas pasipildė per metus. naujiems ištekliams įsi-
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gyti 2016 m. skirta mažiau  lėšų. be to, sutriko planuotas spausdintų knygų įsigijimas: viešojo 
pirkimo būdu išrinktas tiekėjas, nepranešęs apie savo ketinimus, sustabdė veiklą. negautos 63 
užsakytos užsienio leidėjų knygos (planuota suma – 4,5 tūkst. eur). 

2016 m.  gauta daugiau dovanotų leidinių, nei pirkta. iš įvairių organizacijų bei asmenų 
gauta 1 497 egz. leidinių.

Formuojant fondus bibliotekai ir toliau prioritetu lieka elektroninių išteklių įsigijimas.

Bibliotekos informacijos ištekliams formuoti ir kitoms išlaidoms skirtų lėšų analizė 
(tūkst. Eur)

2015 m. 2016 m.
iš viso lėšų ištekliams ir kitoms išlaidoms (tūkst. eur) 150,4 100,3

iš jų:

biudžeto lėšos 126,7 89,1

Projektų ir kitos lėšos 7,2 0,4
Dovanos iš įvairių organizacijų ir asmenų 16,5 10,8

Lėšos atskiroms dokumentų rūšims:

knygoms, tęstiniams leidiniams, CD, DVD (fizinėse laikmenose) iš viso 56 17
elektroninėms knygoms pirkti 11,3 0,03
Žurnalų ir laikraščių prenumeratai 23,7 11,3
Duomenų bazių prenumeratai 51,4 63,5
iš viso lėšų ištekliams (tūkst. eur) 142,4 91,8
kitoms išlaidoms:
Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTba) paslaugoms 0,1 0,1
asociacijų, konsorciumų mokesčiams 7,9 8,4
iš viso: 150,4 100,3

 
biblioteka prenumeruoja e. išteklius, kurie papildo tradicinių leidinių fondą. 2016 m. buvo 

užprenumeruotos 46 duomenų bazės, pusė jų – per lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos vyk-
domą projektą eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas.
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Prenumeruojamose duomenų bazėse esančių leidinių
skaitymo statistika 2013–2016 m.

485208

652288

nors studentų mažėja, prenumeruojamų Db panauda nesikeičia. 2016 m. iš prenume-
ruojamų Db atsisiųsta 21 proc. visateksčių dokumentų mažiau nei 2015 m., tačiau išaugo mru 
ebooks panauda. 2015 m. buvo   skaitytos knygos 196 739 kartus, o 2016 m. – 414 976. Tarp 
bibliotekos vartotojų populiariausios yra šios duomenų bazės: mru eBooks, Ebrary (el. knygos), 
VgTu eBooks, Business Source Complete (ebsCO), Academic Search Complete (ebsCO).
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labai svarbi bibliotekos informacijos sistemos dalis yra išteklių formavimo skyriaus pil-
domos duomenų bazės: bibliotekos elektroninis katalogas, institucinė talpykla, universiteto 
mokslininkų parengtų publikacijų, daktaro disertacijų ir magistrantų baigiamųjų darbų duo-
menų bazės. 

Bibliotekos pildomos duomenų bazės

2015 m. 2016 m. Iš viso įrašų

bibliotekos elektroninis katalogas

Parengta bibliografinių įrašų el. kataloge 1 268 952 63 841

nuskenuota ir įkelta į el. katalogą knygų viršelių ir turinių

Pavadinimų 1 676 1 274 11 371

nuskenuota puslapių 5 858 2 540 44 362

mru mokslo publikacijų bazė (PDb)

Parengta bibliografinių įrašų PDb 1 291 1022 21 175

Parengta bibliografinių įrašų elaba PDb talpykloje 896 1048 16 393

elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema (eTD is)

Įkelta į eTD is darbų 311 293 4 530

mru institucinė talpykla 

Įkelta dokumentų (mru mokslo žurnalų straipsnių, disertacijų) 1 434 99* 3 868

nuskenuota bibliotekos knygų, ruošiant jas įkelti į mru talpyklą:

Pavadinimų 211 110 608

nuskenuota puslapių 51 279 74 062 125 341

sudaryta sutarčių su knygų autoriais 11 3 25

Derinamos sutartys su knygų autoriais (pavad.) 84
*ilgą laiką buvo tvarkoma talpyklos programa ir nebuvo galima pildyti.

mru mokslo publikacijų duomenų bazė (PDb) ir disertacijų bei magistro baigiamųjų 
darbų duomenų bazė (eTD) 2014 m. buvo perkeltos į atvirosios prieigos nacionalinę talpyklą 
eLABa. 2015–2016 m. parengti įrašai dar buvo dubliuojami su mru PDb, kadangi neveikė ela-
ba PDb talpyklos ataskaitų modulis.

Teikiama pagalba studentams su regėjimo negalia: jų prašymu skenuojamos studijoms 
reikalingų knygų dalys, redaguojami failai, kad būtų tinkami teksto įgarsinimo programoms. iš 
viso jiems nuskenuota 33 pavadinimų knygų dalys, 2016 m. – 6.

Naudotojų aptarnavimas ir ugdymas
šiandieninio naudotojo poreikiai kinta, didėja ir sudėtingėja. biblioteka turi išlikti lanksti, 

pasirengusi priimti naujus pokyčius ir iššūkius, orientuotis į individualius studentų poreikius ir 
prisidėti prie studijų kokybės gerinimo, būti patrauklia edukacinės veiklos ir žinių siekimo vieta.

bibliotekos, kaip edukacinės veiklos, žinių siekimo ir komunikacinės erdvės, vaidmuo 
buvo ir išlieka labai svarbus. bibliotekos darbo laikas visiškai atitinka skaitytojų poreikius – Cen-
triniuose rūmuose biblioteka skaitytojams atvira 7 dienas per savaitę. naudotojai aptarnaujami 
14 skaityklų bei 3 abonementuose, iš viso bibliotekoje (kartu su VsF) yra 502 (2015 m. – 521) 
darbo vietos. nuolat didėja leidinių kiekis, esantis skaityklų ir abonemento atviruose fonduose. 
Dabar tai sudaro apie 70 proc. visų bibliotekos leidinių. skaityklose yra 373 vietos skaitytojams, 
129 kompiuterinės darbo vietos (4 iš jų skirtos asmenims su negalia), 2 brailio rašto spausdintu-
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vai, 3 skeneriai su teksto atpažinimo programa. 2016 m. bibliotekoje pradėti eksploatuoti dau-
giafunkciai spausdinimo, kopijavimo, skenavimo įrenginiai (4 vnt.), juos prižiūri ir naudotojus 
konsultuoja bibliotekos darbuotojai.  

Dėl auditorijų stygiaus universitete bibliotekai laikinai teko atsisakyti dalies patalpų – bi-
bliotekoje sumažėjo 19 darbo vietų skaitytojams (4 proc.).
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2015 2016

sumažėjus naudotojų skaičiui (29 proc. mažiau, palyginti su 2015 m.), mažėja ir išduo-
damų leidinių skaičius. siekiama, kad bibliotekoje esantys ištekliai būtų aktyviai naudojami 
ir sutelkti ten, kur jų panauda yra optimali. išanalizavę studentų poreikius dalį Pirmųjų rūmų 
bibliotekos fondo perkėlėme į Centrinių rūmų bibliotekos padalinį. Optimizavus universiteto 
darbuotojų skaičių teko atsisakyti paslaugos, kai iš bibliotekos pasiskolintas knygas naudotojai 
galėdavo grąžinti tame bibliotekos padalinyje, kur jiems patogiau. Tačiau pasiūlytos kitos, stu-
dentams aktualios paslaugos: 

 – 3 valandoms (egzaminui) išduodami skaityklose esantys kodeksai;

 – trumpalaikio leidinių išdavimo paslauga pradėta teikti ir Centrinių rūmų bibliotekoje 
(i rūmuose bei VsF bibliotekos skyriuose ji teikiama seniai). Tai paslauga, kai studentai 
gali pasiimti skaityklose esančias (neišduodamas į namus) knygas ir skolintis į namus 
nakčiai.

Teikiamos Tba ir TTba paslaugos. 

TTBA paslaugų statistika

Metai
Skaitytojai Užsakymų skaičius Įvykdytų užsakymų skaičius 

dėstytojai studentai iš viso knygos straipsniai iš viso knygos straipsniai iš viso

2015 17 10 27 81 8 89 37 6 43

2016 9 4 13 42 3 45 29 0 29

kasmet didėja mokamų paslaugų užsakymų skaičius, jomis naudojasi net tik mru ben-
druomenė, bet ir bibliotekos svečiai.
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MRU Bibliotekos mokamos paslaugos (Eur)

Metai Paslaugos svečiams Bibliografinių sąrašų 
sudarymas Delspinigiai Kopijavimas Iš viso

2015 502,72 1 932,65 25 462,19 – 27 897,56
2016 659 1 350 26 592,04 4 998,14 31 590,18

surinktų delspinigių suma, palyginti su 2015 metais, beveik nepakito. bibliotekos fondai 
pasipildė aktualiomis knygomis, nes ypač dideles skolas naudotojai kompensuoja bibliotekai 
aktualiais leidiniais, grožinės literatūros knygomis. 

kartu su mru literatūros klubu biblioteka rengė knygų pristatymus ir susitikimus su ra-
šytojais. smagias pažintines ekskursijas po biblioteką moksleiviams bei vaikų darželių auklėti-
niams  vedė aptarnavimo ir konsultavimo grupės vyresnieji bibliotekininkai.

Parodos ir renginiai

Parodos ir renginiai 2015 2016 
renginiai 20 12
Parodos 68 11

ekskursijos 5 9

Teminių bibliotekininkų veikla
2016 m. mru teminiai bibliotekininkai vedė mokymus ir teikė konsultacijas studentams ir 

dėstytojams, rengė bibliografinius sąrašus, informacijos paieškos strategijas bei įvairią metodi-
nę medžiagą, vedė informatyvias ekskursijas (lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis)  
studentams, darbuotojams, svečiams ir pristatė bibliotekos išteklius studijų programų eksper-
tinio vertinimo metu. Parengė 6 naujienlaiškio „bibliotekos aktualijos“ numerius, administravo 
bibliotekos interneto svetainę bei socialinių tinklų Facebook, Twitter ir Youtube paskyras. 

Pagrindiniai teminių bibliotekininkų veiklos rodikliai

Veikla 2015 2016 
bibliotekininko kvietimas į paskaitą 38 15

informacijos paieškos strategijos 80 31
ekskursijos po mru biblioteką 49 32
bibliografiniai sąrašai 87 46
metodinė medžiaga 121 48
„užsisakyk bibliotekininko konsultaciją“ 117 86
mokymai 210 178
Teminės užklausos 701 649

Teminiai bibliotekininkai gavo daug įvairių užklausų. Daugiausia buvo kreiptasi mokslo-
metrijos ir publikavimosi klausimais. Padidėjo mru mokslo darbuotojų konsultacijų dėl nepa-
tikimų ir grobuoniškų žurnalų skaičius. buvo nuolat pildoma ir administruojama universiteto 
svetainės rubrika „Informacija autoriams“, skirta mokslo darbuotojų publikavimosi klausimams, 
sukurti 249 mru mokslininkų ir tyrėjų profiliai mru ekspertų portale Pure.

Diegiamos naujos el. paslaugos: 2016 m. buvo pereita prie naujo teminės informacijos 
mru akademinei bendruomenei pateikimo – naudojant atvirojo kodo programinę įrangą Su-
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bjects Plus, buvo rengiami ir el. erdvėje pateikiami teminės informacijos paieškos paketai, 
kur kiekvienas teminis bibliotekininkas administruoja savo kuruojamas sritis.

Didelis dėmesys buvo skiriamas studentų informaciniam ir akademiniam raštingumui – 
informacijos paieškos ir vertinimo įgūdžiams ugdyti. rengiami nuolatiniai ir pagal porei-
kius informacinio raštingumo bei teminiai mokymai, vedamos individualios ir grupinės 
konsultacijos. mokymų medžiaga, jos vaizdo įrašai keliami į elektroninę erdvę, kad būtų 
galima vykdyti savarankiškas studijas. 2016 m. bibliotekoje buvo organizuoti 178 įvairūs mo-
kymai lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat ir virtualioje studijų aplinkoje Moodle.  

Teminiai bibliotekininkai dalyvauja dėstant privalomąjį studijų dalyką „studijų įvadas“ i 
kurso bakalauro studijų studentams. Dėstytojams ir mokslininkams organizuojami bibliografi-
nės informacijos tvarkymo programų Zotero ir Mendeley mokymai. kasmet teminiai biblioteki-
ninkai dalyvauja dėstytojų rengimo programoje „edukacinė ir mokslinė aplinka mykolo rome-
rio universitete“.
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MRU bibliotekos mokymai 2016 m.

bibliotekos mokymuose dalyvauja ne tik mru akademinės bendruomenės nariai. 2016 
m. kvalifikaciją mru bibliotekoje kėlė lietuvos mokyklų bibliotekininkai ir generolo jono Že-
maičio lietuvos karo akademijos bibliotekos darbuotojai, su akademine biblioteka susipažinti 
į mru atvyko 4 mokinių klasės. Teminių bibliotekininkų veikla buvo pristatyta lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojams.

akademinė parama studentams ir mokslo darbuotojų konsultavimas yra pagrindinės 
teminių bibliotekininkų funkcijos, tačiau, be jų, bibliotekininkai vykdo ir kitas veiklas: rengia 
naujienlaiškį apie naujus kvietimus teikti paraiškas finansuojamoms veikloms vykdyti (jį uni-
versiteto darbuotojai gauna darbo dienomis), internetinėje mokslinių žurnalų leidybos ir publi-
kavimo sistemoje Ojs (Open Journal System) administruoja mru mokslo žurnalus ir organizuoja 
atvirosios prieigos renginius universitete. 

Teminiai bibliotekininkai plėtoja bendradarbiavimą ir keičiasi patirtimi su užsienio šalių 
akademinėmis bibliotekomis, reprezentuoja universitetą ir biblioteką tarptautinėse asociaci-
jose, ugdo savo kompetencijas ir kelia kvalifikaciją dalyvaudami lietuvoje organizuojamuose 
kursuose ir mokymuose bei užsienio stažuotėse, mobilumo programose. 
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informacinių technologijų plėtra  

2016 m. buvo palaikomas universiteto kompiuterių tinklas, kompiuterinės darbo vietos, 
plečiamos ir palaikomos informacinės sistemos, darbuotojų el. paštas perkeltas į debesis.

Kompiuterių tinklas
Plečiant ir atnaujinant duomenų perdavimo tinklą, 2016 m. universiteto Centrinių 

rūmų V korpuse buvo atnaujinti bevielio ryšio prieigos taškai, padidėjo Wi-Fi belaidžio ryšio 
aprėptis, galimas prisijungusių klientų skaičius taškuose, siųstų bei gautų duomenų sparta 
belaidžiu ryšiu iki 300 mbps.

2016 m. buvo atliekami universiteto kompiuterių tinklo valdymo programinės įrangos, 
aktyvios ir pasyvios (daugiau kaip 4600 tinklo taškų) įrangos priežiūros darbai. 
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Universiteto kompiuterių tinklo struktūrinė schema ir ryšiai su kitais tinklais

Laidinio kompiuterių tinklo taškų ir belaidžio tinklo stotelių skaičiaus augimas
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Kompiuterių tinklo apsaugos
universitete palaikomos, administruojamos, plėtojamos ir teikiamos įvairios kompiuterių 

tinklo paslaugos – naudotojų registravimo ir valdymo, studentų ir darbuotojų elektroninio paš-
to, internetinis publikavimo, didelių failų persiuntimo ir kt.

2016 m. kompiuterių tinklo paslaugomis naudojosi (buvo užsiregistravę universiteto 
naudotojų registracijos sistemoje) 818 dėstytojai ir administracijos darbuotojai, 18760 studentų 
ir baigusiųjų studijas. universiteto svečiams buvo sukurta 3133 laikinos paskyros. 

2016 m. darbuotojų el. pašto dėžutės perkeltos į „microsoft Office 365 education“ – mo-
kymo įstaigoms nemokamą debesų kompiuterijos pagrindu veikiančią paslaugą. „microsoft 
Office 365 education“ suteikia internetines „Office“ versijas, įskaitant „Word“, „excel“ ir „Power-
Point“; 1 Tb duomenų saugyklą kiekvienam naudotojui; verslo klasės el. paštą (50 gb talpos 
pašto dėžutę kiekvienam naudotojui), kalendorių, kontaktus; neribotus susitikimus interne-
tu, tiesioginius pranešimus, garso, HD vaizdo, konferencijas; įmonės socialinį tinklą (yammer); 
darbo valdymo įrankius, padedančius sutelkti komandas, užduotis, failus ir pokalbius; įmonės 
vaizdo įrašų portalą ir kt. Darbuotojų el. pašto perkėlimas į debesis leido sutaupyti universiteto 
išlaidas, skirtas buvusio el. pašto apsaugai nuo virusų ir brukalų.

2016 m., plėtojant „microsoft Office 365“ paslaugą, universiteto darbuotojams suteikta 
galimybė nemokamai naudotis ofiso programinės įrangos paketu „microsoft Office365 Pro-
Plus“ 5 asmeniniuose įrenginiuose.

2016 m. buvo plėtojama vieningo prisijungimo sistema (ssO) – prie paslaugos prijungta 
bibliotekinė informacinė sistema aleph ir elaba (lietuvos akademinės elektroninės bibliote-
kos) talpykla, teisinių žinių olimpiadai paruoštas Moodle virtualių serverių klasteris TeO debe-
syje, bibliotekos teminių išteklių sklaidai įdiegtas subjectPlus, kuriami tinklalapiai (konferen-
cijoms, renginiams, projektams ir kt.), dalyvauta rengiant universiteto svetainės struktūros ir 
dizaino atnaujinimo techninius reikalavimus, įdiegtos katalogų tarnybos paskyrų saugumo 
stebėjimo, centralizuoto serverių žurnalų saugojimo ir peržiūros, serverių ir tinklo įrangos ste-
bėjimo paslaugos, virtualizuoti fiziniai serveriai.

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas, įrenginių įgarsinimas
buvo atnaujinta operacinė sistema ir programinė įranga Centrinių rūmų i, ii, iii korpuso 

auditorijų ir Pirmų rūmų auditorijų kompiuterizuotose dėstytojo darbo vietose, užsienio kalbų 
auditorijų (iii-413, iii-414) kompiuterizuotose darbo vietose. buvo atnaujinti kompiuteriai arba 
operacinė sistema su programine įranga virš 150 kitų kompiuterizuotų darbo vietų, mru lab 
102 aud. įrengta įgarsinimo įranga, atliekami arba organizuojami kompiuterinės įrangos re-
monto darbai. Įgyvendinant universiteto struktūros pokyčius, kompiuterizuotos darbo vietos 
buvo perkeltos į kitas patalpas

2016 m. buvo įgarsinami, filmuojami renginiai ir konferencijos, teikiama pagalba dėsty-
tojams filmuojant paskaitas.

kaip ir kiekvienais metais buvo atnaujintos Microsoft programinės įrangos licencijos, ge-
ografinė informacinė sistema arcgis, duomenų bazių valdymo sistema Oracle ir kita programi-
nė įranga bei palaikymo sutartys, kurios leido universitete naudoti naujausias šių programinės 
įrangos versijas.
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Studentų ir bendro kompiuterių skaičiaus santykio kitimas
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Informacinės ir duomenų bazių valdymo sistemos
universitete palaikomos, administruojamos ir plėtojamos šios taikomosios informaci-

nės sistemos (is) ir duomenų bazės (Db):

1. sTuDijOs,

2. Priėmimas, 

3. Finansai ir TurTas,

4. PersOnalas,

5. Darbo užmokesčio apskaita,

6. stipendijų skaičiavimas,

7. griežtos atskaitomybės blankų apskaita,

8. mru teisės aktų Db,

9. Dokumentų valdymo sistema (DVs), 

10. bibliotekos is alePH,

11. mokslinių publikacijų Db ir elektroninės bibliotekos informacinė sistema,

12. mru institucinė talpykla,

13. universiteto projektų Db,

14. mokslo publikacijų vertinimo sistema,

15. universiteto virtualus žemėlapis,

16. Oracle, sQl server ir mysQl duomenų bazių valdymo sistemos.

2016 metais plėtojant is sTuDijOs ir Priėmimas buvo tobulinamos arba sukurtos ir 
įdiegtos šios galimybės:

•	 atnaujinta dėstytojų darbo krūvių apskaitos sistema.

•	 sukurtas elektroninio diplomų ir jų priedėlių registracijos žurnalas.

•	 sukurti papildomi užsienio studentų duomenų administravimo moduliai.

•	 atlikti įmokų sistemos naujinimo darbai.

•	 Programų rentabilumo ataskaitos formavimas.

•	 Priėmimo ir sutarčių pasirašymo sistemų pakeitimai ir paruošimas naujam priėmi-
mui.

•	 Dalykų aprašų tobulinimo darbai.

•	 klausimynų tobulinimas ir naujų kūrimas.

•	 Žiniaraščio pratęsimas su prodekano patvirtinimu ir prašymų archyvas.

2016 m. pabaigoje su is sTuDijOs dirbo 11282 naudotojų (10589 – studentų ir 693 
dėstytojai bei administracijos darbuotojai). Vidutiniškai per dieną prie sistemos (studijų 
knygelės, studijų kalendoriaus, Dekanato, katedros / instituto, Programos vadovo darbo 
vietos) prisijungdavo 2357 naudotojų (studentų, dėstytojų, vadybininkų, referenčių).



130

Mykolo Romerio universitetas  2016

Vidutinis IS STUDIJOS unikalių naudotojų prisijungimų skaičius per dieną
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naujomis galimybėmis buvo papildyta mru teisės aktų Db, is PersOnalas, darbo užmo-
kesčio apskaitos, mokslo publikacijų vertinimo sistema, universiteto projektų Db ir kitos sistemos.
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kultūra ir estetinis ugdymas

universitete veiklą plėtoja 8 skirtingų žanrų meno kolektyvai, sudarydami galimybę 
individualius gabumus tobulinti kiekvienam universiteto bendruomenės nariui. „studentiš-
koje erdvėje“ eksponuojamos studentų bei absolventų vizualiųjų menų darbų parodos. Tę-
siama tradicija organizuoti vakaronę „Talentai“, kurios metu studentai atlieka savo kūrybos 
dainas, pristato choreografinius gebėjimus, skaito savo poezijos ar prozos kūrinius, atsklei-
džia ir kitus savo talentus universiteto bendruomenei bei svečiams. bene populiariausiu ir 
daugiausiai publikos pritraukiančiu studentų renginiu tampa „mru naktis“.

estetiškos bei jaukios aplinkos kūrimas – kasdienis mūsų darbas. universiteto erdves 
puošia viena kitą keičiančios žymių lietuvos ir užsienio dailininkų bei fotomenininkų darbų 
parodos, skamba profesionalų atliekama klasikinė bei šiuolaikinė muzika, skaitomi poezijos 
bei  prozos kūriniai. bendruomenės dėmesio sulaukia ir susitikimai su iškiliomis mūsų visuo-
menės asmenybėmis.

kuriamos tradicijos buria universiteto bendruomenę rugsėjo pirmosios, šv. kalėdų, 
Valstybinių švenčių, prof. mykolo romerio gimtadienio, mru sąskrydžio, mokslo metų už-
baigimo  šventiniuose renginiuose. svarbiausių renginių nuotaiką kuria mru styginių kvar-
tetas, nenuilstamai stebindamas klausytojus profesionalumu bei unikalumu. Profesionalaus 
meno sklaidos tradicijas tęsiame ir dalyvaudami meniniuose projektuose „sugrįžimai“ bei  
„Poezijos pavasaris“.

Didėjant tarptautinės universiteto bendruomenės narių skaičiui nemenką dėmesį ski-
riame jų integracijai. mru tautinių šokių kolektyvas „skalsa“ bei folkloro grupė „ritingo“ 
tradiciškai lietuvių kultūrą bei papročius pristatė „Tarptautinės vakarienės“ renginiuose. es-
tetinės saviugdos užsiėmimuose savo gimtos šalies kultūrą pristatė užsienio studentai, taip 
suartindami tarpkultūrinę universiteto bendruomenę.
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Kultūros renginiai Universitete
2016 m. universiteto erdvėse suorganizuota virš 30 renginių, eksponuota 14 parodų. 

universiteto bendruomenę kvietėme pasiklausyti tarptautinio muzikos festivalio „sugrįžimai“ 
koncerto, kuriame girdėjome tarptautinio profesionalų trio – birutės stundžiaitės (fortepijonas, 
lietuva, D.britanija ), Vykinto Čivo (saksofonas, lietuva, D. britanija), mindaugo stundžios (per-
kusija, lietuva) atliekamą klasikinę muziką. „Poezijos pavasario“ renginyje klausėmės jaunųjų 
lietuvos poetų, „literatūrinių slinkčių“ festivalio autorių gretos ambrazaitės, manto balakaus-
ko, Dovydo grajausko, ernesto noreikos bei Dominyko norkūno kūrybos eilių, skambėjo bardų 
atliekama muzika. ketvirtus metus vykusioje „mru naktyje“  savo programas pristatė studentų 
meno kolektyvai – tautinių šokių grupė „skalsa“, pramoginių šokių grupė „bolero“, pop-vokali-
nis ansamblis, mru jazz band. 

jau tradiciškai išskirtiniu renginiu pažymime kovo 11-osios, lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienos šventę. 2016 metais suorganizavome Didlaukio akademinio miestelio bendrą 
šventinį koncertą. renginio metu scenoje pasirodė Vilniaus lopšelio-darželio „gintarėlis“, Vil-
niaus baltupių progimnazijos, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, 
Vilniaus kolegijos ir mru auklėtiniai, palinkėjimus išsakė švietimo įstaigų vadovai, aplodismen-
tų negailėjo renginį stebėjusi Didlaukio akademinio miestelio bendruomenė. 

kitas išskirtinis įvykis universiteto gyvenime – „mru bičiulių diena“. šio renginio metu 
atidarėme bičiulių sodą, buvo pristatyta knyga  „universitas est. mykolo romerio universitetui 
25. liber amicorum alvydui Pumpučiui“, klausėmės mru alumnų prisiminimų, mru styginių 
kvarteto koncerto. Tikimės, jog mru bičiulių susitikimas bičiulių sode taps tradicija. 

nepamirštame deramai paminėti ir skaudžių visai tautai datų. birželio mėnesį universitete 
vyko dailininko ir fotomenininko rimanto Dichavičiaus  albumo „laisvės paženklinti. Dailininkai 
atkurtai lietuvos valstybei“ iii tomo pristatymas bei parodos atidarymas. šis albumas skiriamas 
visiems sovietų okupuotos lietuvos tremtiniams. Pirmieji iš jų buvo ištremti prieš 75 metus – 1941 
m. birželio 14 dieną. Paroda, parengta pagal šį albumą, buvo eksponuojama mėnesį laiko. 

Pirmą kartą buvo surengtas mru sąskrydis – universiteto bendruomenė vyko į kaimo 
turizmo sodybą, kur visų laukė sportinės užduotys, spontaniški linijiniai šokiai, nuostabi gamta 
bei galimybė neformaliai pabendrauti.

gegužės 6–7 dienomis Didlaukio akademiniame miestelyje ir Vilniaus senamiestyje vyko 
lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai 2016“, kurį šiais metais organizavo mru, 
lietuvos liaudies kultūros centras bei Vilniaus kolegija. Festivalyje universitetui atstovavo ir 
mru folkloro ansamblis „ritingo“. mru, Vilniaus kolegijoje, lietuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejaus kiemelyje šurmuliavo apie 200 folklorą puoselėjančių jaunų žmonių iš kauno, klaipėdos, 
šiaulių ir Vilniaus universitetų bei kolegijų. surengėme ne vieną koncertą, dr. Vykintas Vaitkevi-
čius skaitė viešą paskaitą „mūsų Vilnius: tvirtovė ir šventovė“, festivalio svečiai iš Ferenco listo 
muzikos akademijos dėstytojai prof. Vengrijos Zoltán juhász ir németh kvietė susipažinti su 
vengrų muzika – vedė paskaitą-koncertą.

rugsėjo 23 dieną, lietuvos žydų genocido aukų atminties dieną, per lrT televiziją buvo 
rodomas mru teatro sukurtas ir pastatytas kino filmas „getas“, kuriame visus vaidmenis sukūrė 
universiteto studentai.

Meno kolektyvų veikla
 mru veiklą vykdo 8 meno kolektyvai. universiteto studentai, norintys lavinti savo iš-

skirtinius gabumus, turi galimybę gilinti žinias bei ugdyti kūrybiškumą vadovaujami šios sri-
ties profesionalų. estetinio ugdymo centre studentus buria dainų ir šokių ansamblis „Skalsa“, 
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pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, pop-vokalinis ansamblis, instrumentinė grupė „MRU Jazz 
Band“, Universiteto teatras, folkloro ansamblis „Ritingo“, dainavimo studija, šokių klubas „Sal-
sa“. 

Dalyvaudami meno kolektyvų veikloje studentai lavina ne tik tam tikrus, būtent tai 
meno rūšiai reikalingus gebėjimus, bet ir ugdo aibę kitų, labai vertingų, kiekvienai išprusu-
siai asmenybei reikalingų savybių: kūrybiškumą, bendravimo kultūrą, atsakomybės jausmą, 
komandinio darbo suvokimą, iniciatyvumą, lankstumą, saviraišką, iškalbą, punktualumą, 
estetinį skonį, puikaus rezultato siekį, kritinių situacijų valdymą.

Parengę aukšto meninio lygio programas kolektyvai koncertuoja universitete, di-
džiuosiuose šalies kultūriniuose festivaliuose, lietuvos miestų koncertų salėse ir kultūros 
centruose, bendrojo lavinimo mokyklose, tarptautiniuose profesionalaus meno festivaliuo-
se bei konkursuose lietuvoje ir užsienyje. aukštųjų mokyklų teatrų festivalyje mru teatras 
su monospektakliu  pagal F. Dostojevskio pjesę ,,nusikaltimas ir bausmė“  atstovavo uni-
versitetui ir vyro vaidmens kategorijoje laimėjo i vietą. Tradiciškai folkloro ansamblis „ritin-
go“  universitetui atstovavo tarptautiniame folkloro festivalyje „skamba skamba kankliai“, 
o mru dainų ir šokių ansamblis „skalsa“ atstovavo universitetui Vasario 16-osios minėjimo 
šventėje „Pasveikinkim vieni kitus“, Vilniuje.

Mykolo Romerio universiteto teatras (vadovas Julius Dautartas)

mru teatras 2016 m. buvo įvertintas bei apdovanotas lr švietimo ir mokslo ministrės 
bei lietuvos akademikų klubo padėkomis už švietėjišką veiklą. monospektaklis  pagal F. 
Dostojevskio pjesę ,,nusikaltimas ir bausmė“ universiteto bendruomenei ir svečiams buvo 
suvaidintas 11 kartų. gegužės mėnesį mru teatras su šiuo spektakliu atstovavo universi-
tetui aukštųjų mokyklų teatrų festivalyje, kur vyro vaidmens kategorijoje laimėjo i vietą, 
kaip jau buvo minėta aukščiau. Tradiciškai universiteto teatras dalyvavo profesionalių te-
atrų festivalyje Panevėžyje , kur taip pat plačiajai publikai pristatė monospektaklį pagal 
F. Dostojevskio pjesę „nusikaltimas ir bausmė“. rugsėjo mėnesį, lietuvos žydų genocido 
aukų atminties dieną, per lrT televiziją buvo rodomas mykolo romerio universiteto teatro 
pagal jošua sobolio pjesę sukurtas ir pastatytas kino filmas „getas“. rudenį, teatro trupę 
papildžius naujais nariais, buvo pradėtas statyti jau tradicija tapęs mru kalėdinis spekta-
klis vaikams, paremtas lietuvių poetų eilėmis. jo premjerą stebėjome gruodžio 21 dieną. 
kurdamas spektaklius universiteto teatras glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus kolegija 
bei Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru. Per metus mru teatras 
suvaidino per 20 spektaklių.

Mykolo Romerio universiteto dainų ir šokių ansamblis „Skalsa“ (vadovė Dalė 
Maskoliūnienė)

2016 m. dainų ir šokių ansamblis „skalsa“ pradėjo organizuodamas Vilniaus miesto 
savivaldybės inicijuojamą Vasario 16-osios minėjimo šventę „Pasveikinkim vieni kitus“ m. k. 
Čiurlionio menų mokyklos šokio teatre. „skalsa“ ne tik organizavo šventinį koncertą, bet ir 
parengė bendrą programą su Vilniaus kolegijos ansambliu „Voruta“ ir Vu ansambliu „jauni-
mėlis“, kurią pristatė garbingiems miesto svečiams. jau tradicija tampa „skalsos“ pasirody-
mus matyti kovo 11-osios – lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime. 2016 m. 
Didlaukio akademinio miestelio bendruomenė rinkosi į universitetą, kur visų laukė jauna-
tviškumu bei tautiškumu persmelktas Vilniaus lopšelio-darželio „gintarėlis“, Vilniaus baltu-
pių progimnazijos, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Vilniaus 
kolegijos ir mru „skalsos“ parengtas šventinis koncertas. antrus metus iš eilės „skalsa“ kon-
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certavo  „kauno gatvės muzikos dienoje“, ir jau septintą kartą universitetui atstovavo Tarp-
tautiniame liaudiškos muzikos,  dainų ir šokių ansamblių festivalyje „universitas Vilnensis“. 
rudenį mru „skalsa“ dalyvavo utenos arenoje vykusioje  eksperimentinėje dainų ir šokių 
ansamblių šventėje „lietuva – tu man viena esi“. kaip ir kasmet, „skalsa“ koncertavo „mru 
nakties“ renginyje, „Talentų vakaronėje“ bei užsienio studentams pristatė lietuvių kultūrą ir 
papročius „Tarptautinės vakarienės“ renginiuose. Pradėta vis dažniau kviesti mru „skalsą“ 
koncertuoti tarptautinių konferencijų metu, kur svečiams iš užsienio universiteto ansamblis 
pristato mūsų tautinį meną. rudenį „skalsa“ šoko dviejų tarptautinių konferencijų, vykusių 
mru, dalyviams – „jurisprudencija Vidurio ir rytų europoje“ bei tarptautinių projektų admi-
nistratorių tinklo COsT veiklos nr. Tn1302 besTPraC susitikime. šiuo metu dainų ir šokių 
ansamblis „skalsa“ intensyviai ruošiasi 2018 metų Dainų šventei.

Mykolo Romerio universiteto Folkloro ansamblis   „Ritingo“ (vadovas – Arvydas 
Kirda)

mru folkloro ansamblis „ritingo“ tradiciškai dalyvavo Tarptautiniame folkloro festiva-
lyje „skamba skamba kankliai“ Vilniuje bei nidos kultūros ir turizmo informacijos centro or-
ganizuotame tarptautiniame folkloro festivalyje „Tek saulužė ant maračių“. kovo mėnesį „ri-
tingo“ koncertavo kupiškio kultūros centro rengiamoje tradicinėje muzikuojančių ir muziką 
mylinčių žmonių šventėje „aleksiuko bandonija“, o gegužės mėnesį atstovavo universitetui 
kauno tautinės kultūros centro organizuotame Tarptautiniame folkloro festivalyje „atataria 
lamzdžiai“. birželio mėnesį „ritingo“ dalyvavo Ožkabaliuose, Vilkaviškio rajone, rengiama-
me tradiciniame sūduvos krašto folkloro festivalyje „Žalias ąžuolėli“. Taip pat „ritingo“ pri-
sidėjo prie lietuvos studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai 2016“ organizavimo bei 
parengė specialią programą, kurią pristatė festivalio metu.

MRU dainavimo studija (koncertmeisterė Vitalija Semeniukienė)

mru dainavimo studija skaičiuoja tik antrus savo veiklos metus. Per šį trumpą laikotar-
pį kolektyvas koncertavo mru diplomų įteikimo ceremonijose, atstovavo universitetui kau-
no gatvės muzikos dienoje, kovo 11-osios minėjimo šventiniame renginyje mru. Dainavimo 
studija koncertuoja ir kaip mru dainų ir šokių ansamblio „skalsa“ vokalinė grupė. 2016 m.  
abu kolektyvai atstovavo universitetui Vasario 16-osios minėjimo šventėje „Pasveikinkim 
vieni kitus“ m. k. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatre, Tarptautiniame liaudiškos muzikos,  
dainų ir šokių ansamblių festivalyje  „universitas Vilnensis“ Vilniuje, eksperimentinėje dainų 
ir šokių ansamblių šventėje „lietuva – tu man viena esi“ utenoje. mru dainavimo studijoje 
praktiką atlieka lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūros i kurso studentė ma-
rija, su kuria rengiama bendra programa.

Mykolo Romerio universiteto Pop vokalinė grupė (vadovas Artūras Novikas)

mru pop vokalinė grupė – neatskiriama studentiškų renginių dalyvė. Tradiciškai gru-
pė koncertavo „mru naktyje“ bei „Talentų“ vakaronėje. kolektyvas – dažna tarptautinių 
konferencijų puošmena. 2016 metais pop-vokalinis ansamblis koncertavo sveikatos politi-
kos ir valdymo konferencijoje „sveikatos sistemos vystymo perspektyvos: partijų politinis 
susitarimas dėl esminių veiksmų“, nacionalinėje lietuvos sociologų konferencijoje „skirtys 
ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“, konferencijoje „efektyvumas viešajame sekto-
riuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti“. ansamblis tradiciškai 
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koncertavo diplomų įteikimo ceremonijose, edukologijos ir socialinio darbo instituto ren-
giamose „karjeros dienose“ mokyklų moksleiviams, universiteto „atvirų durų“ renginiuose. 
rudenį mru pop-vokalinis ansamblis savo dainomis sveikino Vilniaus apskrities priešgaisri-
nės gelbėjimo valdybos ugniagesių veteranus.

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

kardinaliai pasikeitus kolektyvo narių sudėčiai, mru jazz band ruošė naują programą, 
kurią pristatė „mru naktyje“. ypač repertuarą praturtino profesionalaus pianisto maxime 
Devaud (Prancūzija), mru studijavusio „europos sąjungos teisės ir valdymo“ magistrantūros 
programą, įsiliejimas į kolektyvo gretas. Vėliau, prisijungus Vasyliui suchovijui, studentui iš 
ukrainos, programoje suskambo ne tik fortepijono, bet ir bass gitaros garsai. Tokia sudėtimi 
grupė koncertavo studentų renginiuose universitete bei už jo ribų. 

Mykolo Romerio universiteto Pramoginių šokių grupė „Bolero“ (vadovė Dalė Mas-
koliūnienė)

mru „bolero“ sudaro trys skirtingos šokėjų grupės. ypač populiari pradedančiųjų 
grupė, kur susirenka studentai, pirmą kartą bandantys išmokti šokio žingsnių bei variacijų. 
Pramoginių šokių technika yra itin sudėtinga. lotynų amerikos šokių techniką bei figūras 
studentai įsisavina per metus. Pažengusiųjų grupė ir toliau tobulina savo įgūdžius, o kon-
certinė grupė atstovauja universitetui įvairiuose meno festivaliuose, studentiškuose rengi-
niuose, vakaronėse. 2016 metais mru „bolero“ koncertavo respublikiniame pramoginių  šo-
kių festivalyje  „ignalina Open  – 2016“, skirtame ignalinos miesto  150-mečiui, šv. Florijono 
dienos šventėje nacionalinėje dailės galerijoje, kur vyko Vilniaus miesto ugniagesių apdo-
vanojimai. universitete „bolero“ savo programą pristatė „mru naktyje“, erasmus studentų 
rengiamoje vakaronėje „erasmus got Talent“, kalėdiniame renginyje mru bendruomenei.

Mykolo Romerio universiteto šokių klubas „Salsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)

klubas „salsa“ – vienas iš populiariausių meno kolektyvų, kasmet priraukiančių vis 
didesnį būrį studentų. Patrauklumą didina ir tai, jog  šokant salsą nereikia išmokti griežtos 
šokio kompozicijos ir ją detaliai atkartoti. šokio metu yra improvizuojama, jungiamos tra-
dicinės figūros su naujomis, studentai scenoje patys kuria šokį. Tai interaktyvi veikla, kuri 
įtraukia ne tik klubo užsiėmimus lankančius studentus, bet ir renginių dalyvius. 2016 m. 
salsa klubą itin pamilo užsienio studentai. Tai kolektyvui suteikė daugiakultūrinį atspalvį, 
didesnę emocinę paletę, įdomesnių variacijų galimybes. Tai atsispindėjo studentiškose va-
karonėse, organizuotose kartu su pramoginių šokių grupe „bolero“ bei kitais universiteto 
studentais.   
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kūno kultūra, sportas

kiekvienas žmogus turi ilgaamžiškumo potencialą. bent kiek pakoregavęs gyvenimo 
įpročius jis atsikovotų ne vienerius sveiko, darbingo ir kūrybingo gyvenimo metus. Pats žmo-
gus savo sveikatai gali ir privalo padaryti gerokai daugiau, negu visos medicinos tarnybos kar-
tu. Todėl sveikatos ir sporto centro darbas orientuojamas į bendruomenės fizinio aktyvumo 
skatinimą.

lentelėse pateikti sveikatinimo renginiai, priemonės, varžybų rezultatai.

2016 m. sveikatingumo sportiniai renginiai

Eil. 
Nr. Sporto šaka, renginiai Komandų 

skaičius
Dalyvių 
skaičius

1 Didlaukio akademinio miestelio  bendruomenės krepšinio turnyras  
3x3 vaikinai 5 21

2 laisvės diskas, Vasario 16-osio renginys diskogolfo žaidimas 15

3 Vakarinės  futbolo varžybos, skirtos  lietuvos nepriklausomybės
 atkūrimo dienai paminėti (pusfinaliai, finalai) 8 65

4 Paplūdimio tinklinis vyrai 3+1 6 26
5 šaškės 5 17

6 šachmatai 4 13

7 aukštųjų mokyklų darbuotojų stalo teniso varžybos 2 ( iii vietos 
laimėtojai)

8 Didlaukio akademinio miestelio  bendruomenės stalo teniso varžybos 18
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Lentelės pabaiga

9

2016 m.  Vasario 6–7 dienomis mru patalpose vyko lietuvos šach-
matų lygos (lšl) ir lietuvos moterų šachmatų lygos (lmšl) antrasis 
etapas. Tai yra lietuvos komandinis čempionatas, kuriame 20 vyrų ir 
8 moterų komandos 

20

8

60

24

10 Virvės traukimas 6 36
11 smiginis 21
12  kalėdinis badmintono turnyras 28

13 Hel-pongo varžybos 23

14 ,,ruduo Valakampiuose“ žaidynės 8 35

15 raudonojo kaspino bėgimas, liepos 6 d. karaliaus mindaugo dienos 
minėjimas- bėgimas 11

i  dalis iš viso 70 415

2016 m.  teorinės sveikatingumo priemonės

16 Paskaita,, bėgimo technikos metodika“ su bėgiku P.urbelioniu 13

17 Filmo „Penkiakovės riteriai“ peržiūra ir diskusijos su  Čempionais 
e.krungolcu, l.asadauskaite ir a.Zadneprovskiu 25

18 Tai-či dėstymo teorija 15

19 muayTHai  seminaras su lietuvos muaythai sąjunga ir Tailando ka-
ralystės ambasada 120

20

sveikatingumo popietė – lsu projektas,,  judėjimas – sveikatos šal-
tinis“ iii dalys
jėgos ugdymo nauda amžiaus aspektu- lektorius doc. dr. nerijus 
masiulis
sportas savarankiškai: fizinio aktyvumo galimybės namuose ir dar-
bo vietoje – lektorius doc. dr. mindaugas balčiūnas
mankštos pagrindai – lektorius martas skrabulis

124

21

eurOPOs juDėjimO saVaiTė ,,be active“
stalo tenisas su knyga
grindų riedulys
,,mesk, spirk, šok, žaisk“
Diskogolfas
badmintonas

55

22 Prisijungimas prie mankštų portalo ,,sporto birža“ 28

23 lietuvos studentų  Olimpinis festivalis, skirtas studentų dienai pa-
minėti 35

24 Olimpinė diena (pagal atskirą programą) 345

25 šiaurietiškas ėjimas 31

26 mru sĄskryDis–laisvalaikis gamtoje( pagal atskirą programą) 84

27 masiniai bėgimai 35

28 sveikatingumo treniruotės su gatvės šokio treneriu maksu, insanyty 
asylum treneriu ričardu Pribulovskiu ir kt.) 270

29 kūno masės indekso nustatymas, rekomendacijos 183

 ii    dalis iš viso 1363
i+ii  dalys iš viso 1778

2016 m. projektinė veikla

Eil. 
Nr. Organizacija Projektų 

skaičius Gauta

1 Olimpinis komitetas ,,Didlaukio bendruomene – išjudink save“ 1 -

2 kksD ,,Žaidimų sporto salės renovacija“ 1 40220,16 eur.
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2016 m. sveikos gyvensenos varžybų rezultatai

Eil.
Nr.

Sporto šakos 
ar rungties 

pavadinimas

Komandų 
pavadinimas, 

fakultetas
 Koordinatoriai ar nugalėtojai, (asmenys, fakultetai)

1.

 Bendruomenės krepšinis 3X3  vyrai

i VieTa studentai Darjus Vaiskunovič ir komanda, mru Teisės fakultetas

ii VieTa jungtinis fakultetas evaldas ašmontas ir komanda,
mru ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

iii VieTa nenugalimi martynas linkevičius ir komanda, mru Teisės fakultetas

2.

Laisvės diskas - Diskogolfas

i VieTa rasa Panavaitė Vu matematikos ir informatikos fakultetas

ii VieTa marius laurinaitis mru ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

iii VieTa mantas švedas Vu matematikos ir informatikos fakultetas

3.

Naktinis futbolo turnyras, nepriklausomybės atkūrimui

i VieTa Fk, ,autoplaza“ kapitonas lešek jankovskij

ii VieTa Fk, ,jP2“ kapitonas mark bogdevič

iii VieTa Fk, ,edvardo komanda“ kapitonas edvardas Pšeluiskis

4.

Paplūdimio tinklinis vyrai  3+1

i VieTa liudviko komanda

ii VieTa Deivido komanda

iii VieTa Vytauto komanda

5.

Vilniaus m. aukštųjų mokyklų darbuotojų stalo teniso varžybos

iii VieTa Vytautas azbainis mru ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

iii VieTa Vytautas sinkevičius mru Teisės fakultetas

6.

Stalo teniso varžybos

i VieTa benas atkočiūnas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

gerda kruminaitė Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 

ii VieTa modestas Žukauskas mru, bms

iii VieTa andrej Peresada mru, bms

7.

Virvės traukimas

i VieTa
mru ekonomikos 
ir finansų valdymo 
fakultetas

irmantasrotomskis

ii VieTa regbininkai, mru Domantas stravinskas

iii VieTa studentai, mru lukas Čiras

8.

Smiginis
i VieTa silvija Česnulevičiūtė mru
ii VieTa Tomas jonikas mru
iii VieTa samanta Danusaitė mru  

9.

Badmintono kalėdinis turnyras vyrai
i VieTa laurynas biekša mru 
ii VieTa normantas bartninkas mru
iii VieTa emilijus Tautkus mru 

10.

Badmintono kalėdinis turnyras moterys

i VieTa miglė nauburaitytė mru

ii VieTa Viktorija meidutė mru
iii VieTa laura Petrašun mru
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11.
Sutartys

mru uab sanatorija ,,Pušyno 
kelias“

12.

Nuolatinės sveikatingumo treniruotės

kalanetikos

jėgos trikovės

aerobikos

šiaurietiško ėjimo

universiteto studentų sporto pasiekimai per 2016 m. buvo pažymėti ryškiomis pergalėmis.

svariausią pasiekimą iškovojo ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto i kurso studentas 
mantas brazauskas, rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse su lietuvos golbolo komanda iškovo-
jęs aukso medalį.

sėkminga rio olimpiada buvo ir mūsų universiteto irkluotojams. mindaugas griškonis pori-
nių dviviečių valčių klasėje tapo vicečempionu. jis lietuvos geriausių 2016 m. studentų sportininkų 
rinkimuose pelnė laureato vardą. Dviviečių baidarių rungtyje 1000 metrų nuotolyje andrejus Olij-
nykas iškovojo 5 vietą. Vienvietininkas baidarės irkluotojas ignas navakauskas 200 m. nuotolyje lai-
mėjo b finalą ir užėmė garbingą 9 vietą. šiose žaidynėse nepasisekė buvusiam pasaulio čempionui 
penkiakovininkui (2013 m.) justinui kinderiui, kuris liko gerokai už prizininkų pakylos.

2016 m. Zagrebe ir rijekoje (kroatija) vyko iii-sios europos universitetų žaidynės. jose lietu-
vos universitetų garbę gynė 15 mru auklėtinių. 

aukso medalį 100 kg svorio kategorijoje pelnė dziudo imtynininkas Žilvinas lekavičius (eko-
nomikos ir finansų valdymo fakultetas). šio studento treneris – a. mečkovskis.

 mru vaikinų šachmatų komanda (T. laurušas ir V. šetkauskas) iškovojo 4 vietą, o merginos Ž. 
urbonavičiūtė ir s.Čiurlionytė liko 6 vietoje. šių komandų treneris V.sakalauskas.

merginų krepšinio komanda (treneris a. budėnas) užėmė 10 vietą.

Pastaruosius metus sporto pasiekimais džiugina mru šachmatininkai, vadovaujami Vaido 
sakalausko.

2016 m. Mykolo Romerio universiteto šachmatų komandos pasiekimai

Turnyrai Merginos (vieta) Vaikinai (vieta) Komanda

Pasaulinė šachmatų olimpiada 3 12

europos universitetų žaidynės 6 4
sell žaidynės 1 4 1
lietuvos šachmatų lyga 1 4
lietuvos čempionatas 1

lietuvos klasikinis šachmatų čempionatas 1

lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas 1,2,3 2
lietuvos žaibo šachmatų čempionatas 1,3
lietuvos studentų čempionatas 3 1,2 1

baku mieste 42-oje pasaulinėje šachmatų olimpiadoje lietuvos moterų rinktinės sudėtyje 
žaidė mru absolventė D. Daulytė ir mru lektorė s. Zaksaitė. ši komanda (treneris V.sakalauskas) 
užėmė 12 vietą, aukščiausią lietuvos istorijoje, o Deimantė Daulytė iškovojo bronzos medalį in-
dividualioje įskaitoje.

Lentelės pabaiga
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sell žaidynėse Tamperėje (suomija) vaikinų ir merginų individualiose rungtynėse čem-
pionais tapo mūsų studentai Tomas laurušas ir Živilė urbonavičiūtė.

mru moterų šachmatų komanda (s. Zaksaitė, Ž. urbonavičiūtė, j. Vedrickienė, V. kaspu-
tė, D. batkovskytė), remiama audito kompanijos „Dsk–Consulting“, laimėjo lietuvos šachmatų 
lygos aukso medalius, o mru vyrai (T. laurušas, V. šetkauskas, T. Vedrickas, a. brazdžionis, r. 
Velioniškis, r.s krebnevskis, V. sakalauskas) užėmė 4 vietą.

 lietuvos greitųjų šachmatų komandiniame čempionate mru atstovai T .laurušas, a. 
brazdžionis, V. sakalauskas ir s. Zaksaitė laimėjo sidabro medalius.

2016 m. lietuvos klasikinių, greitųjų ir žaibo šachmatų čempionu tapo ir visus 3 aukso 
medalius laimėjo Tomas laurušas, o s. Zaksaitė tapo lietuvos moterų šachmatų čempione.

Vaidas šetkauskas iškovojo bronzos medalius lietuvos greitųjų ir žaibo šachmatų pirme-
nybėse, o Vaidas sakalauskas – sidabro medalį greitųjų šachmatų pirmenybėse.

mru šachamatų komanda (T. laurušas, V. šetkauskas, T. Vedrickas, Ž. urbonavičiūtė) lai-
mėjo lietuvos studentų čempionatą, o T. laurušas, a. brazdžionis, V. šetkauskas užėmė visą 
prizininkų pjedestalą. Ž. urbonavičiūtė individualioje įskaitoje šiame čempionate pelnė bron-
zos medalį.

Pasaulio universitetų sambo čemionate mūsų atstovas Žilvinas lekavičius laimėjo bron-
zos medalį (treneris a. mečkovskis).

sell žaidynių suvestinėje tarp 70 universitetų iš 10 šalių mru delegacija iškovojo ii vietą.

SELL žaidynių rezultatai Tamperėje

Universitetas Šalis Auksas Sidabras Bronza Viso
lietuvos sporto universitetas lietuva 9 5 10 24
mykolo romerio  universitetas lietuva 7 4 2 13
Vilniaus  universitetas lietuva 6 3 2 11
lietuvos edukologijos universitetas lietuva 5 5 2 12
Talino technologijos universitetas estija 5 2 7
rygos technologijos universitetas latvija 5 3 8
Tamperės technologijos universitetas suomija 4 6 4 14
estijos saugumo akademija estija 4 5 5 14
klaipėdos universitetas lietuva 3 4 8 15
Vytauto Didžiojo universitetas lietuva 3 4 1 8
Pekino Džiaotongo universitetas kinija 3 2 3 8
latvijos universitetas latvija 3 1 2 6

sportinių žaidimų komandos lietuvos studentų čempionatuose pelnė prizines vietas. lie-
tuvos studentų krepšinio lygos čempionėmis tapo mūsų merginų komanda (treneris a.budėnas), 
o vaikinai liko 4 vietoje (treneris m.sakalauskas ir V.Poteliūnas). lietuvos studentų futbolo lygoje 
vicečempionais tapo mru žaidėjai (treneris a.raškauskas), o respublikos studentų tinklinio lygoje 
trečiąją vietą iškovojo merginų tinklinio komanda, vadovaujama trenerės g.gatelienės.

Mykolo Romerio universiteto sporto komandų pasiekimai

Sporto komanda Vieta
merginų krepšinio 4
Vaikinų krepšinio 4
Vaikinų futbolo 2
merginų tinklinio 3
Vaikinų tinklinio 7
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lietuvos studentų dziudo ir sambo imtynių čempionatuose sėkmingai kovėsi mūsų 
sportininkai, vadovaujami trenerio a.mečkovskio. Dziudo ir sambo turnyruose mru vaikinai 
pelnė sidabro, o moterys – bronzos medalius. 

jėgos trikovės mru komanda studentų pirmenybėse iškovojo ii vietą (treneris 
P.lazdauskas).

Individualių sporto šakų pasiekimai

Komanda Merginos 
(vieta)

Vaikinai 
(vieta)

bendroji 
įskaita

lietuvos studentų dziudo čempionatas 3 2

lietuvos studentų sambo čempionatas 3 2

lietuvos studentų jėgos trikovės čempionatas 2

lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionatas (žiema) 9

lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionatas (vasara) 6

lietuvos studentų čempionatuose ir pirmenybėse mru sportininkai laimėjo 47 medalius, 
iš jų 14 aukso, 16 sidabro ir 17 bronzos medalių. Per visą 2015–2016 m.m. sezoną šio rango var-
žybose dalyvavo 174 universiteto atletai. 

2016 m. medalių ir dalyvių suvestinė

Universitetas
Medaliai Dalyvių skaičius

Auksas Sidabras Bronza Viso Vaikinų Merginų Viso

lietuvos sporto universitetas 48 47 30 125 219 117 336

Vilniaus universitetas 38 32 42 112 194 139 333

lietuvos edukologijos universitetas 22 14 4 40 140 53 193

klaipėdos universitetas 20 18 6 44 92 36 128

Vilniaus gedimino technikos universitetas 16 14 22 52 162 45 207

mykolo romerio universitetas 14 16 17 47 126 48 174

Vytauto Didžiojo universitetas 12 8 9 29 107 51 158

kauno technologijos universitetas 8 24 20 52 218 76 294

aleksandro stulginskio universitetas 7 5 13 25 124 10 134

šiaulių universitetas 7 4 1 12 36 4 40

lietuvos sveikatos mokslų universitetas 5 4 11 20 57 42 99

lietuvos karo akademija 2 1 0 3 6 2 8

Vilniaus dailės akademija 0 1 1 2 3 5 8

lietuvos muzikos ir teatro akademija 0 0 0 0 0 0 0

rezultatų suvestinės rodo, kad universiteto sporto sąjūdis apjungia studentų, dėsty-
tojų, darbuotojų poreikį mankštintis ir sportuoti. 
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socialinė rūpyba

universitete didelis dėmesys skiriamas bendruomenės narių sveikatai, socialinių klausi-
mų sprendimui ir kultūrinėms priemonėms. 

•	 To pageidaujantiems buvo atlikta vakcinacija prieš  gripą, nemokamai atlikta regėji-
mo patikra, pamatuotas akispūdis. 

•	 medicininių tyrimų laboratorija pagal asmens pageidavimus atliko  kraujo tyrimus. 
kiekvienam tyrimui darbuotojai gavo raštiškas išvadas ir rekomendacijas.

•	 bendruomenės nariams sudaryta puiki galimybė stiprinti sveikatą ir atgauti jėgas po 
įtempto darbo VšĮ „Pušyno kelias“, kur, pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, 
atliekamos sveikatinimo procedūros su nuolaida.

•	 studentams buvo sudarytos sąlygos įsiregistruoti ir gydytis Vilniaus Centro poliklinikoje.

•	 bendruomenės nariams sudaryta daug galimybių sportuoti, stiprinti sveikatą: jiems 
atviros universiteto sporto ir treniruoklių salės, universiteto sveikatingumo centras, 
galima sportuoti su nuolaida „impuls“ sporto klube įsigijus abonementus.

•	 kartu su sveikatos ir sporto centru universitete organizuota „Olimpinė diena“.

•	 bendruomenės nariai galėjo užsiimti joga, linijiniais šokiais, kalanetika.

•	 universitete bendruomenės nariams teikiama psichologinė pagalba.

•	 norintys universitete  galėjo pasitikrinti dėl ŽiV.

 universitete studijuoja 30 studentų, turinčių negalią. jiems skiriamas ypatingas dėmesys. 

•	 renkama informacija apie tai, kokią negalią turi  studentai, kokie jų poreikiai. Teikia-
mos konsultacijos dėl materialinės paramos gavimo, taip pat apie tai, kas ir kaip rūpi-
nasi negalią turinčiais studentais. 
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•	 universitetas dalyvauja Valstybinio studijų fondo projekte „studijų prieinamumo di-
dinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Platinama informacija dėl tiks-
linių išmokų studentams. Vykdomi darbuotojų mokymai darbui su studentais, turin-
čiais negalią.

•	 bendradarbiaujant su muzikų rėmimo fondu šiems studentams suteikiami nemokami 
abonementai į organizuojamus kultūrinius renginius. 

•	 Teikiami siūlymai, kaip pagerinti negalią turinčių studentų gyvenimo ir mokslo sąly-
gas, kaip įveikti kylančius sunkumus. stengiamasi specialių poreikių turinčius studen-
tus visapusiškai integruoti į universiteto gyvenimą. 

•	 bendradarbiaujame su aklųjų biblioteka dėl vadovėlių įgarsinimo regėjimo negalią 
turintiems studentams. šie studentai buvo supažindinti su naująja skaitymo mašina.

•	 negalią turintys studentai turi pirmumo teisę gauti vietas studentų namuose dvivie-
čiuose kambariuose ir juose gyventi su nuolaida. jiems yra sumažinamas mokestis už 
studijas. Tokiems studentams yra pritaikyta studentų namų infrastruktūra. 

universitete  studijuoja 27 studentai našlaičiai, kuriems teikiama visapusiška pagalba bui-
ties ir mokslo klausimais. už studijas ir gyvenimą studentų namuose jie moka tik pusę nusta-
tytos kainos.

universiteto bendruomenė neabejinga ir kitų nelaimėms.

•	  Organizuojamos kraujo donorų dienos. keturis kartus per metus organizuotose die-
nose per 240 studentų ir darbuotojų  aukojo kraują sunkiai sergantiems ir pasirašė 
sutikimus tapti organų donorais.

socialinių reikalų komisijoje buvo svarstomi studentų prašymai dėl mokesčio už studijas 
ir gyvenimą studentų namuose sumažinimo arba atleidimo. 

•	  2015–2016 m. m. pavasario semestrą nuo mokesčio už studijas atleisti arba mokestis 
sumažintas 85 studentams, o tai sudaro 29,1 tūkst. eurų, 2016–2017 m. m. rudens se-
mestrą – 44 studentams,  12,2  tūkst. eurų.  

Studentų atleidimas nuo mokesčio už studijas arba jo sumažinimas 2016 metais

  Mokestis sumažintas viso Mokestis sumažintas (proc.)

2016 m. Pateikta 
prašymų

Suma 
(tūkst.Eur)

Studentų 
skaičius 5 10 15 20 30 35 40 50 100

2015/2016 s. 
m. pavasario  
semestras

91 29,1 85 3 2 1 23 4 1 3 25 23

2016/2017 
s. m. rudens 
semetras

46 12,2 44 5 4 6 2 2 - - 20 5
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•	 mokestis už gyvenimą studentų namuose 2015–2016 m. m. pavasario semestrą su-
mažintas ar nuo jo atleisti 66 studentai  6,9 tūkst. eurų sumai, 2016–2017 m. m. 
rudens semestrą – 46 studentams, 2,1 tūkst. eurų sumai.

mokesčiai mažinami studentams iš socialiai remtinų šeimų, taip pat atsižvelgiant į jų 
pažangumą. mokesčių mažinimas, pašalpos – tai ženkli parama universiteto studentams 
našlaičiams ir studentams, turintiems negalią, studentams iš socialiai remtinų šeimų.

 universiteto studentai gyvena trejuose studentų namuose ir bendrabutyje kaune, 
kur iš viso yra 1443 vietos. gyvenamosiomis vietomis aprūpinti visi universiteto studentai. 
laisvos vietos nuomojamos kitų aukštųjų mokyklų studentams.

Studentų atleidimas nuo mokesčio už gyvenimą studentų namuose 2016 metais

 Mokestis sumažintas viso Mokestis sumažintas (proc.)

2016 m. Pateikta 
prašymų

Suma (tūkst.
Eur)

Studentų 
skaičius 10 25 50 100

2016/2016 s. m. 
pavasario sem. 78 6,9 66 19 0 36 11

2016/2017 s. m. 
rudens sem. 52 2,1 46 30 10 6 0

•	  Pirmą kartą universiteto istorijoje  2016 m. birželio mėn. vyko bendruomenės sąs-
krydis, kuris, kaip numatoma, taps tradiciniu. 

•	  kartu su estetinio ugdymo centru organizuotoje kalėdinėje popietėje vaikams da-
lyvavo apie 90 bendruomenės narių vaikų. universiteto teatras vaikams  parodė 
kalėdinį spektaklį, organizavo atrakcionus.

•	  Vilniaus žmonių su psichine negalia  dienos centras „šviesa“ universitete organi-
zavo  kalėdų mugę, kurios metu  bendruomenės nariai susipažino su centro veikla, 
remdami šio centro veiklą įsigijo žmonių su negalia pagamintų suvenyrų.

•	  susitarta dėl bendruomenės vaikų priežiūros su Vilniaus paslaugų verslo darbuo-
tojų profesinio rengimo centru.

•	  Vairavimo mokykloje „autoeksternas“ darbuotojams sudarytos sąlygos lengvati-
nėmis sąlygomis mokytis vairavimo.

•	  kaip ir kiekvieną vasarą bendruomenės nariai keliavo po italiją – Florencijos kraš-
tą, romą, Vatikaną, kapri salą, neapolį. Taip pat aplankyta austrijos sostinė Viena.

•	  nepamirštami jubiliejų švenčiantys bendruomenės nariai, nepaliekami vieni ligos 
ir nelaimės atvejais.
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Finansai ir ūkio veikla

mru pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, nuosavos lėšos 
(gautos pajamos už teikiamas mokslo, studijų, ūkio ir kitas paslaugas), tikslinės ir paramos lėšos. 

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami programiniu principu, atsižvelgiant į valstybės 
finansuojamų studentų skaičių (priklausomai nuo stojimo rezultatų, t. y. gautų studijų krepšelių 
skaičiaus) ir mokslinės veiklos rezultatus. Valstybės biudžeto asignavimai universitetui skiriami 
pagal lietuvos respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką. 

Valstybės biudžeto asignavimais finansuojamos dvi universiteto strateginio veiklos pla-
no programos. šių programų tikslas – rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus ir užti-
krinti šalies mokslinę kompetenciją. Pagrindiniai universiteto sąmatų sudarymo principai, ku-
riuos siekiama įgyvendinti, – išlaidų tikslingumas, skaidrumas ir efektyvumas.

2016 m. vasario 29 d. universiteto tarybos nutarimu nr. 1uT-12 patvirtintos 2016 m. uni-
versiteto išlaidų sąmatos pagal finansavimo šaltinius:

•	 valstybės biudžeto asignavimai pagal programas:

„aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“;

„studentų rėmimas ir kreditavimo sistemos plėtojimas“;

•	 pajamos už teikiamas paslaugas – universiteto nuosavos lėšos. 

Tikslinio finansavimo lėšos gaunamos dalyvaujant įvairiuose projektuose ir programose, 
kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto, es struktūrinių fondų ir kitų šaltinių.

Universiteto gautos lėšos 

2016 m. mykolo romerio universitetas gavo 14 721,9 tūkst. eurų. Pagrindinis universiteto 
finansavimo šaltinis – nuosavos lėšos (gautos pajamos už suteiktas paslaugas), kurios 2016 m. 
sudarė 49,0 proc. nuo bendrų gautų lėšų.
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35%

49%

16%

2016 m. Universiteto gautos lėšos

Valstybės biudžeto asignavimai

už teikiamas paslaugas

Tikslinis finansavimas (projektai, parama ir kt.)

2016 m. gautos lėšos 34,9 proc. mažesnės nei 2015 m. Padidinus stipendijas doktoran-
tams ir asignavimus mokslui, menui, ūkiui ir administravimui valstybės biudžeto asignavimai 
2016 m. lyginant su 2015 m. padidėjo 4,2 proc.

gautos pajamos už teikiamas paslaugas 2016 m. sumažėjo 18,7 proc. gautų lėšų mažėji-
mui didžiausią įtaką turi studentų skaičiaus mažėjimas. 

2014–2016 m. Universiteto gautos lėšos (tūkst. eurų)
Kodas Programos pavadinimas / finansavimo šaltinis 2014 m. 2015 m. 2016 m.
1.1 aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas, iš jų: 4 466,5 4 574,4 4 736,6

Valstybės asignavimai i ir ii pakopos studijoms 2 868,3 2 781,6 2 582,5
Valstybės asignavimai doktorantūros studijoms 333,4 322,9 342,0
Valstybės asignavimai mokslinei veiklai 773,6 868,9 1 083,0
Valstybės biudžeto asignavimai ūkiui ir administravimui 491,2 601,0 729,1

1.2 studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas, iš jų: 460,8 378,9 425,0
i ir ii pakopos studentų stipendijos 212,6 164,3 124,0
doktorantų stipendijos 248,2 214,6 301,0

nl už teikiamas paslaugas, iš jų: 10 751,6 8 575,4 7 222,4
studentų studijų įmokos 8 474,0 6 793,6 5 750,7
papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko kurso kartojimo mo-
kestis, už kreditus) 384,8 263,4 193,5

kitos papildomos įmokos už studijas (egzaminų perlaikymas, už stu-
dijų knygeles ir kt.) 322,7 299,3 244,5

stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir priėmimo organizavimą 138,5 109,7 73,4
už paslaugas studentų namuose 463,7 476,4 665,7
už realizuotus spaudinius 29,5 22,8 14,8
už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 92,1 14,8 80,0
bibliotekos pajamos 34,3 28,0 33,7
kitos pajamos pagal sutartis 267,2 225,2 66,3
kitos pajamos 119,1 115,0 99,8
gautas tikslinis finansavimas iš tarptautinių organizacijų, europos są-
jungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių pagal vykdomus projektus, 
programas, sutartis, iš jų: 

2 947,8 6 324,6 2 337,9

tarptautinių organizacijų 212,8 191,5 266,0
europos sąjungos 2 133,3 5 409,7 1 271,5
 valstybės biudžeto 550,9 683,6 762,0
 iš kitų šaltinių 50,8 39,8 38,4
iš viso 18 626,7 19 853,3 14 721,9
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   Išlaidos
2016 m. universiteto valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų išlaidos sudarė 11 981,0 tūkst. 

eurų. Didžiausią dalį išlaidų sudarė darbo užmokesčio (61,4 proc.), socialinio draudimo įmokų 
(19,0 proc.) ir kitų paslaugų (15,6 proc.) išlaidos. 

2014–2016 m. valstybės biudžeto asignavimų ir Universiteto nuosavų lėšų                           
sąmatų įvykdymas (tūkst. eurų)

  2014 m. 2015 m. 2016 m.
Darbo užmokestis 9 994,7 9 329,7  7 361,0  
soc. draudimas 3 105,1 2 850,3  2 271,8  
stipendijos 423,1  383,9 427,4  
kitos išlaidos 3 118,7 2 304,2 1 872,2
asignavimai turtui įsigyti 119,2 387,0 48,6
iš viso 16 760,8 15 255,1  11 981,0

Vadovaujantis biudžeto sandaros įstatymu, universitetas išlaidas skirto pagal ekonomi-
nės klasifikacijos išlaidų straipsnius. lentelėje pateiktos 2016 m. išlaidos iš valstybės biudžeto ir 
nuosavų lėšų pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2016 metų gautų asignavimų iš valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų išlaidos (tūkst. eurų)

Kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso
Biudžeto lėšos pagal 

programas
Nuosavos 

lėšos
1.1 1.2

išlaidos 11 932,4 4 736,6  425,0 6 770,8
2111101 Darbo užmokestis 7 361,0  2 819,2  4 541,8  
2111102 soc. draudimo įmokos 2 271,8  873,4  1.398,4  
2211102 medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas) 0,1    0,1  
2211105 ryšių paslaugos 10,4  3,0  7,4  
2211106 Transporto išlaikymas 27,7    27,7  
2211107 apranga ir patalynė 61,7  39,3  22,4  
2211108 spaudiniai 17,0  16,8  0,2  
2211110 kitos prekės 108,4  33,0  75,4  
2211111 komandiruotės 21,7    21,7  
2211114 ilgalaikio materialaus turto nuoma 23,7  20,0  3,7  
2211115 ilgalaikio materialaus turto einamasis remontas 35,4  15,0  20,4  
2211116 kvalifikacijos kėlimas 8,8    8,8  
2211120 komunalinės paslaugos 808,2  751,3  56,9  
2211130 kitos paslaugos 730,5  165,7  564,8  
2731101 Darbdavių soc. pašalpos 18,7  18,7  
2811101 stipendijos 427,4  425,0 2,4  

materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 48,6   48,6
3113102 kitos mašinos ir įrenginiai 16,30    16,30    

3121102 kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės 
programinės įrangos licencijos 32,2 32,2

3121105 kitas nematerialusis turtas 0,1 0,1
iš viso 11 981,0 4 736,6  425,0 6 819,4

2016 m. visos universiteto išlaidos sudarė 14 355,6 tūkst. eurų. Didžiausią išlaidų dalį sudarė 
nuosavų lėšų išlaidos, 50,2 proc., valstybės biudžeto – 24,2 proc., tikslinių lėšų išlaidos – 25,6 proc.  
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Universiteto išlaidos pagal finansavimo šaltinius (tūkst. eurų) 

Pavadinimas Išlaidos Procentais nuo visų išlaidų 
Valstybės biudžetas 5 161,6 36,0

nuosavos lėšos (gauta už teikiamas paslaugas) 6 819,4 47,5

Tikslinio finansavimo išlaidos, iš jų: 2 374,6 16,5
Projektų finansuojamų iš tarptautinių organizacijų    220,1
Projektų finansuojamų iš europos sąjungos 1 126,6
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai    848,8
kitų projektų, programų, sutartinių darbų tikslinės išlaidos   179,1
iš viso 14 355,6 100

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 

  2016 m. materialiam ir nematerialiam ilgalaikiam turtui įsigyti buvo naudojamos nuo-
savos lėšos ir lėšos, gautos vykdant Tarptautinių organizacijų, es struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto finansuojamus projektus. 

2016 m. ilgalaikiam turtui įsigyti išleista                 113,6 tūkst. eur

iš jų:

materialusis turtas:

 –  kompiuterinė technika                                 11,2 tūkst. eur

 –  biuro, kita įranga ir kt. ilgalaikis turtas                  22,3 tūkst. eur                      

 –  literatūra                                                                         6,4  tūkst. eur

nematerialusis turtas:

 –  nebaigta statyba ir esminis pagerinimas   40,4  tūkst. eur 

 –  programinė įranga                                                  32,2 tūkst. eur

 –  kitas nematerialusis turtas                                   1,1 tūkst. eur

    Ilgalaikio turto pokytis 2015–2016  m. (įsigijimo verte, tūkst. eurų)

Pavadinimas
2015 m. 2016 m.

Metų
pradžioje

Metų 
pabaigoje Pokytis Metų 

pradžioje
Metų 

pabaigoje Pokytis

Pastatai, statiniai 27 171,0 29 604,1 +2 433,1 29 604,1 24 598,2 -5 005,9

ilgalaikis materialusis turtas 9 034,4 11 237,8 +2 203,4 11 237,8 9 806,8 -1 431,0
nematerialusis turtas 1 372,4 1 571,1 +198,7 1 571,1 1 565,7 -5,4

ilgalaikis turtas, iš viso 37 577,9 42 413,1 +4 835,2 42 413,1 35 970,7 -6 442,4

Turto nuoma
atsižvelgiant į universiteto poreikius bei patalpų užimtumo tvarkaraštį, patalpos buvo 

nuomojamos trumpalaikiams renginiams bei sudarant ilgalaikes nuomos sutartis. Per 2016 m. 
iš patalpų nuomos gauta 87 602 eurai.

studentų namų valdymo ir eksploatacijos grupių veikla 2016 m. buvo orientuota į apgy-
vendinimo paslaugos patrauklumą. Optimizavus teikiamos paslaugos prieinamumą ir diferen-
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cijavus apmokėjimą už suteiktą apgyvendinimą trijų studentų namų užimtumo rodiklis Vilniu-
je, įskaitant vasaros laikotarpį, pasiekė 85 proc. surinkta 665 662 eurai.

Statybos ir remonto darbai
2015-2016 metais universitetas dalyvavo jessiCa programoje, pagal kurią teikiamos len-

gvatinės paskolos aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiams atnaujinti 
(modernizuoti) pagal lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro ir lietuvos respublikos 
aplinkos ministro patvirtintą programą. jos tikslas – atnaujinti (modernizuoti) bendrabučius, 
pastatytus pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, siekiant raciona-
laus energinių išteklių naudojimo, pagerinti studentų ir mokinių gyvenimo bendrabučiuose 
sąlygas. 

2016 metais buvo baigti mru studentų namų  Didlaukio g. 57 ir Didlaukio g. 86 atnauji-
nimo  darbai, kurių bendra vertė – 2 407 413,42 eurų, iš jų:  

studentų namų Didlaukio g. 86 atnaujinimas (modernizavimas) –  1 189 405,58 eurų  

studentų namų Didlaukio g. 57 atnaujinimas (modernizavimas) –  1 218 007,84 eurų 

aukštos techninės priežiūros kompetencija ir tinkamas inžinerinių tinklų eksploatavimas 
leido pasiekti optimaliausius energetinio efektyvumo rodiklius, todėl  po atliktų atnaujinimo 
darbų pastatų energetinio naudingumo klasė iš e perklasifikuota į C. atsižvelgiant į pasiektą 
energetinį naudingumą  paskolos palūkanos sumažėjo 46 procentais. Finansinė sumažintų pa-
lūkanų išraiška per visą paskolos laikotarpį siekia 361 112,02 eurų. 

2016 metais iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės gautų 
lėšų buvo atliktas Centrinių rūmų II korpuso sporto salės grindų dangos keitimas, ben-
dra darbų vertė 40 220,16 eurų.

Karaliaus Sedžiongo instituto patalpų remonto ir infrastruktūros atnaujinimo dar-
bai –26 995,00 eurų.

lėšos gautos iš karaliaus sedžiongo instituto.

Statybos remonto darbai savo jėgomis – 28 000,00 eurų.

atlikti studentų namų virtuvių, dušinių, gyvenamųjų kambarių, bendro naudojimo patalpų 
remonto darbai. atliktas Centrinių rūmų ii korpuso sporto salės sienų, archyvo patalpų remontas.

Energetinių išteklių ir paslaugų pirkimo lėšų taupymas
(lyginant su 2015 metais)

•	 šiluma – 34 079,76 eurų

•	 Vanduo – 7 107,61 eurų

•	 elektra – 50 196,89 eurų

•	 šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui savo jėgomis – 4 000,00 eurų

•	 buitinių atliekų išvežimas –18 127,14 eurų

•	 Patalpų valymas – 51 744,00 eurų

Iš viso: 165 255,40 eurų
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svarbiausi universiteto 
įvykiai 2016 metais

sausio 15 dieną metų studentų sportininke lietuvos studentų sąjungos atstovai ir por-
talo DelFi skaitytojai išrinko mru studentę kamilę kasparavičiūtę. 

sausio 18 dieną svetainė „rotten WiFi“ antru geriausiu pasaulyje tarp universitetų pa-
gal bevielio interneto ryšio kokybę paskelbė mykolo romerio universitetą.

sausio 21 d. mru lankėsi universiteto garbės daktaras, Vokietijos bundestago narys, 
naTO parlamentinės asamblėjos prezidentas dr. karl a. lamers.

sausio 27–30 d. mykolo romerio universitete vyko tarptautinis europos mediacijos turnyras.

Vasario 1 dieną mykolo romerio universitete lankėsi Pietų korėjos Dongseo universite-
to delegacija, kuri pristatė savo universitetą ir studijų galimybes Pietų korėjoje.

Vasario 3 dieną universitete lankėsi lietuvos – japonijos mainų centro iš Tokijo vykdo-
masis direktorius kenijaro Tamaki.

kovo 7 dieną lankėsi japonijos aiči universiteto delegacija.

kovo 12 dieną geriausia 2015 metų lietuvos politikos mokslų knyga lietuvos politikos 
mokslų asociacijos Taryba išrinko mru prof. andriaus bielskio ir kelvino knighto sudarytą 
studiją „Virtue and economy: essays on morality and markets“ (išleido leidykla „ashgate“).
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kovo 25 dieną mru studentų atstovybės konferencijoje nauju mru studentų atstovybės 
prezidentu išrinktas Vladas Pūtys ir patvirtina studentų atstovybės taryba.  

kovo 26–27 dienomis mru Debatų klubas surengė 13-ąjį tradicinį tarptautinį debatų tur-
nyrą „mru iV“.

kovo 30 dieną mykolo romerio universiteto delegacija lankėsi Varšuvos sWPs socialinių 
ir humanitarinių mokslų universitete.

balandžio 12 dieną universiteto garbės daktaro regalijos įteiktos ukrainos parlamento 
nariui, krymo totorių tautos lyderiui ir garsiam žmogaus teisių gynėjui mustafa Džemiliovui.

balandžio 15 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacija. 

balandžio 19 dieną įvyko kasmetinė diskusija „Dr lamers. naTO Hearings“, kurios inicia-
torius – Vokietijos bundestago gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas mykolo romerio 
universiteto garbės daktaras karlas a. lamersas.

balandžio 27 dieną mykolo romerio universiteto rektorius doc. dr. algirdas monkevičius, 
Vilniaus kolegijos direktorius dr. gintautas bražiūnas,  Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centro direktorė rita Pečiukaitytė ir Vilniaus baltupių progimnazijos direktorius 
Viktoras blinovas pasirašė Didlaukio akademinio miestelio bendradarbiavimo sutartį.

 

balandžio 28 dieną mru lab vyko jaunojo verslo forumas #launCH!

gegužės 6 dieną mykolo romerio universiteto (mru) studentės antrus metus iš eilės 
tapo lietuvos studentų krepšinio lygos (lskl) čempionėmis.

gegužės 11 dieną universitete lankėsi Varšuvos socialinių ir humanitarinių mokslų uni-
versiteto (sWPs) delegacija.

gegužės 19 dieną mru lankėsi ir paskaitą skaitė jungtinės karalystės nepaprastoji ir įga-
liotoji ambasadorė lietuvoje Claire louise lawrence. 

gegužės 30 dieną apdovanoti pirmosios moksleivių nacionalinės teisės žinių olimpia-
dos, kurią surengė mru Teisės fakultetas, nugalėtojai.

birželio 8–16 dienomis mru kancleris doc. dr. saulius spurga ir Tarptautiškumo tarnybos 
vadovė audra Dargytė burokienė lankėsi japonijoje, kur susitiko su meiji ir kangawa universi-
tetų vadovybe, aptarė esamo ir būsimo bendradarbiavimo stiprinimo perspektyvas, taip pat 
pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį su aichi universitetu. 
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birželio 14 dieną mykolo romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie kraš-
to apsaugos ministerijos.

birželio 16 dieną įvyko mru bendruomenės sąskrydis.

birželio 16–17 dienomis vyko tarptautinė konferencija „es teisėsaugos institucijų keiti-
masis informacija: Pnr sistemos plėtojimas“.

birželio 20 dieną įvyko mru ir Pietų korėjos Dongseo universiteto vadovų inicijuotas ikT 
forumas-diskusija „skaitmeninis turinys – patirtis, plėtra ir karjera“.

birželio 1 dieną mykolo romerio universitetui įteikta korėjos respublikos ambasados pa-
dėka už diplomatinių ryšių palaikymą ir plėtrą.

birželio 22 dieną minint mykolo romerio universiteto įkūrimo 25-metį atidarytas sakurų 
bičiulių sodas. 

liepos 10–14 dienomis surengta pirmoji rytų europoje tarptautinė elgesio raidos drau-
gijos (issbD) konferencija.   

liepos 19–27 dienomis mru įvyko kasmetinė Tarptautinė žmogaus teisių vasaros mokykla.

liepos 25 dieną Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas ir mykolo romerio universiteto 
(mru) rektorius doc. dr. algirdas monkevičius pasirašė susitarimą dėl Viešojo valdymo kompe-
tencijų tinklo sukūrimo.

rugsėjo 29 dieną įvyko 5-oji tarptautinė tarpdisciplininė konferencija „socialinės inova-
cijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. 

rugpjūčio 4–5 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija, skirta PVm grobstymo, 
apgaulių es šalyse problemų aptarimui. 

rugpjūčio 8 dieną mru studentas mindaugas griškonis rio olimpinėse žaidynėse lietu-
vai pelnė sidabro medalį. 

rugpjūčio 24–26 dienomis mru vyko 4-asis tarptautinės mokslininkų ir praktikų asocia-
cijos „Verslo sistemų laboratorija“ simpoziumas „Verslo sistemų valdymas. sisteminio mąstymo 
teorijos ir praktikos iššūkiai“.

rugsėjo 7 dieną alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas grigaravičius, mykolo 
romerio universiteto (mru) rektorius doc. Dr. algirdas monkevičius ir adolfo ramanausko-
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Vanago gimnazijos direktorius Virginijus skroblas pasirašė sutartį dėl alytaus ekonomikos ir 
verslo akademijos įsteigimo ir bendradarbiavimo.

rugsėjo 8 dieną įvyko mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija „jaunimo daly-
vavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“.

rugsėjo 12–14 dienomis įvyko tarptautinė konferencija „jurisprudencija Vidurio ir rytų 
europoje“.

rugsėjo 17 dieną ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto i kurso studentas mantas 
brazauskas. rio parolimpinėse žaidynėse su lietuvos golbolo komanda pelnė parolimpinio 
čempiono titulą.

spalio 4 dieną Taryba patvirtino mru strateginį veiklos planą 2016–2020 m. su misija, 
vizija, moto.

spalio 4 dieną mykolo romerio universitete vyko sveikatos politikos ir valdymo konfe-
rencija „sveikatos sistemos vystymo perspektyvos: partijų politinis susitarimas dėl esminių 
veiksmų“.

spalio 5 dieną Pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis su su Pietų korėjos Chon-
buk nacionaliniu universitetu. 

spalio 20–21 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Whither our econo-
mies – 2016“.

spalio 25 dieną lankėsi korėjos respublikos ambasadorius je p. ji-in Hong. 

spalio 26 dieną vyko mokslinė konferencija „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldy-
bėse: iššūkiai ir galimybės“.

lapkričio mėnesį „studyPortals“ mru įteikė „international student satisfaction“ apdo-
vanojimą.

lapkričio 9 dieną įvyko mokslinė-praktinė konferencija „atvirosios valdžios principų 
įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame valdyme“.

lapkričio 18 dieną įvyko 8-oji nacionalinė lietuvos sociologų konferencija „skirtys ir 
jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“.
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lapkričio 25 dieną įvyko mokslinė-praktinė konferencija „racionalios baudžiamosios 
politikos link: idėjos ir realybė“. 

gruodžio 5–12 dienomis renginių ciklu paminėta tarptautinė Žmogaus teisių diena.

gruodžio 14 dieną mru studentas m. griškonis išrinktas tarp 2016 metų geriausių lie-
tuvos studentų sportininkų. 

gruodžio 17 dieną vyko renginys „animeWeekend WinterFall’16“.

gruodžio 20 dieną įvyko diskusija „kokių inovacijų reikia lietuvos viešajame valdyme“. 
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summary

mru is the leading social sciences university in lithuania. its research and educational 
potential is consolidated in the areas of law, public security and public administration. The cen-
tres of educational science, economics, humanities, communication, political science, psycho-
logy, sociology and management play an important role in implementing mission mru. The 
university’s objectives are achieved in cooperation with public leaders, business partners and 
alumni.

in 2016, there were 11 136 students enrolled at mru. Two thirds of them were bachelor’s 
degree students and one third master’s degree students. in addition, 189 doctoral students 
carried out their dissertational research at mru. 

university focuses on internationalisation of studies.  eighteen study programmes were 
implemented in english, twelve of which together with foreign universities. The number of 
incoming degree-seeking students in master’s programmes was increasing. a large number 
of international exchange students also came to mru for one or two semesters for studies, 
internships or short visits (summer schools).  The total mru international student body was 
almost 800 in 2016.

in 2016, mru was awarded an international student satisfaction award by studyPortals. 
according to Carmen neghina, Head of intelligence at studyPortals, mru international stu-
dents praised mru for considerate and professional lecturers, the modern iT network and inf-
rastructure, and friendly students. in their opinion, the university staff took a personal interest 
in each student, their professional career and personal success.



164

Mykolo Romerio universitetas  2016

The data of the national career management informational system indicate that, compa-
red to graduates of other higher education institutions in lithuania, the university’s graduates 
enjoy a high rate of employment and the highest salary level. 

research and innovation are at the core of the university’s activities. mru carries out fun-
damental and applied research in the disciplinary and interdisciplinary areas of social science 
and humanities. The research results make the foundation of study programmes and contri-
bute to the progress of the lithuanian state and society. The university’s researchers actively 
participate in international and national academic and professional networks, prepare and im-
plement research projects, engage in contracted research, undertake and lead training courses 
and workshops, provide expert services.

 in 2016, the results of the Erasmus + project Building the Culture of Social Innovation in 
Higher Education funded by the european Commission showed that mru had taken the lea-
ding position among Central and eastern european universities in creating, implementing and 
maintaining social innovations. The project was implemented by the researchers from north-
ampton university, university of iceland, Polish Collegium Civitas university and social busi-
ness association ashoka.

in 2016, mru researchers published nearly 700 research papers, organised over 50 rese-
arch and education events, implemented over 50 research projects and 20 contracted research 
services. all published works of mru are openly accessible . Doctoral studies were carried out 
in 6 science fields.  

The mru Council adopted the new mission, vision and strategy of the university. The 
university’s strengths and weaknesses, threats and opportunities were discussed at different 
management levels of the university, involving in the process as many members of the acade-
mic community as possible.

The mission of the university is to develop and shape society in accordance with the 
principles of democracy, to educate an academic society, to promote the sustainable progress 
of organizations and communities, and to lead each member of our community to their indivi-
dual and professional success.

Our vision is a sustainable and open institution of higher education, recognized both 
nationally and internationally, which serves society and the state, follows the highest academic 
standards and is capable of  generating and developing a creative human power and focusing 
it towards the goals of sustainable progress.

Our duty is to foster civic values, to educate a sophisticated personality, to reveal and 
develop personal abilities, critical thinking, creativity, leadership and social responsibility, to 
create favourable conditions for lifelong learning for all members of society, giving them an 
opportunity to gain knowledge and apply it.

The university further developed and strengthened its relations with different inter-
national stakeholders and strategic partnerships. The university supported the exchange of 
students, lecturers and researchers, and created conditions for developing international edu-
cational and research projects, study programmes, publishing, academic and cultural events.

mru maintained relations and looked for new forms and means of cooperation with 
universities in various parts of the world – europe, the countries of the eu’s eastern neighbour-
hood, the mediterranean region, north and south america, Central asia. Together with inter-
national partners mru implemented research and educational projects (under Horizon 2020, 
Erasmus +, etc.), joint and dual study programmes with austrian, british, French, ukrainian uni-
versities, organised conferences, trainings and workshops.  
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south korea, japan, China and india remain the university’s priority countries for coope-
ration in the asian region. some of the most active partners of the university in the asian regi-
on include south korea’s Dongseo university, japan’s josai university, and China’s Huazhong 
university of science and Technology (HusT). in addition, the scope of cooperation with fo-
reign universities was expanded. new bilateral cooperation agreements were signed in 2016, 
including japan’s aichi and meiji universities, south korea’s Chonbuk national university, great 
britain’s university of Central lancashire, etc. Cooperation agreements encourage academic 
exchanges, joint projects, publishing, events and other academic activities. 

The library of mru is an integral part of the university’s advanced informational infras-
tructure and serves educational, research and communicational purposes. users can access 
information through 502 workstations in 14 reading rooms and 3 reading halls. librarians pro-
vide different services to students and researchers: consultations, workshops, open internet 
courses, information on funding opportunities, etc.  Digitalisation, open access and wide acces-
sibility of research and informational materials make the mru library user-friendly and attracti-
ve to members of the academic and local community. 

Compared to 2015, the use of the open access platform mru ebooks grew and doubled 
in 2016. 

 There are eight mru artistic and folk ensembles at the university. students interes-
ted in developing and fostering their talents and skills have the possibility to deepen their 
knowledge and enhance their creativity with professionals of various fields. The mru artistic 
education Centre runs the song and dance ensemble Skalsa, the dance studio Bolero, the Pop 
Vocal group, the mru jazz band, the mru university Theatre, the folklore ensemble Ritingo, 
the singing studio, and the salsa Dance Club.  

it has become a tradition for the university’s academic community to celebrate the be-
ginning (september 1st) and end (june 30th) of the academic year, Christmas, easter and na-
tional holidays, have picnics, sports days, alumni and friends’ days, etc. many of these events 
involve the performance of the mru string Quartet, which captivates listeners with its unique-
ness and professionalism. mru performers also appear in the annual concerts Sugrįžimai held 
on campus as well as poetry readings, which are part of the events Poezijos Pavasaris.

 international students organise their national days on campus. The traditional interna-
tional Dinner during which students from different countries present their cuisine, culture and 
customs attracts numerous members of the academic and local community.  

The Health and sports Centre organized a number of healthy living and sports events, 
competitions and educational seminars, which involved the participation of the academic and 
local community.

The sports season was also marked by victories. mantas brazauskas, a member of the 
lithuanian goalball Team, won the gold medal at the rio 2016 Paralympic games. rower min-
daugas griškonis won the silver medal and became the Olympic vice-champion, and canoer 
andrej Olijnik came fifth. at the World Chess Championships, mru representatives Deimantė 
Daulytė and salomėja Zaksaitė (coach Vaidas sakalauskas), as part of the lithuanian national 
team, won the 12th place. up to now it is the highest such achievement by lithuania in this 
championship. judo wrestler Žilvinas lekavičius won the gold medal at the european universi-
ty games. at the sell student games 2016 in Tampere, mru athletes won 13 medals and in the 
final rankings came second among 70 universities from 10 countries.

47 mru athletes participated in various lithuanian student championships and won me-
dals, including 14 gold, 16 silver, and 17 bronze.
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