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PRATARMĖ

Pratarmė
Per 2017 metus universitete bendromis visų bendruomenės narių pastangomis pavyko pasiekti daug reikšmingų rezultatų. Sudėtingomis sąlygomis pasisekė ne tik išlaikyti, bet
ir pagerinti priėmimą į magistrantūros pakopos studijų programas. Tai, kad didžiausia dalis
pasirinkusių magistrantūros studijas yra kitų universitetų absolventai, pirmiausia rodo MRU
dėstytojų darbo kokybę. Tą patį galima pasakyti ir matant gausėjantį tarptautinių studentų
būrį. Bakalauro studentų skaičiaus mažėjimas buvo prognozuojamas, tam ruoštasi planuojant biudžetą. Stojimų į bakalauro studijas rezultatai buvo prastesni ir dėl įsipareigojimo laikytis minimalaus balo – dėl to Universitetas nepriėmė virš 400 studentų. Tačiau stojančiųjų į
magistrantūrą ir užsienio studentų, ypač iš Ukrainos, skaičius MRU augo – todėl į Universitetą
įstojo apie 1700 studentų.
Reaguojant į sparčius aplinkos pokyčius buvo gerokai sumažintas studijų programų
skaičius, atsisakyta tų, kurios dubliuoja kitų universitetų programas. Likusias programos
buvo tobulinamos, susitelkta į sritis, kuriose MRU turi išskirtinumą, didžiausią įdirbį ir mokslinį potencialą. Šiuo potencialu pagrįstai galime didžiuotis.
Universitete įdiegta nauja finansų vadybos sistema padėjo optimizuoti kaštus ir subalansuoti biudžetą, todėl galime ramiai koncentruotis į svarbiausius tikslus ir planuoti ateities
darbus. Per trumpą laiką MRU įgyvendino ir struktūrinę administracinę pertvarką, todėl 2017
m. universitetas turėjo teigiamą biudžeto balansą. MRU dėstytojų atlyginimams skiriamų lėšų
dalis universiteto biudžete augo nuo 65 iki 67 proc. – tai didžiausias rodiklis tarp visų valstybinių universitetų. Ūkiui ir administravimui mes skiriame tik 11 proc. valstybės skiriamų lėšų.
MOSTA atliekamos absolventų karjeros stebėsenos duomenimis 2016 metų MRU socialinių mokslų programas baigusių absolventų įsidarbinamumas aukštos kvalifikacijos darbuose geriausias, o vidutinis darbo užmokestis – antroje vietoje.
Mūsų pagrindinis tikslas – toliau gerinti mokslo ir studijų kokybę, siekti kaip įmanoma
geresnių finansinių sąlygų mūsų dėstytojams ir mokslininkams, kitiems universiteto darbuotojams.
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Labai svarbu, kad visa bendruomenė – studentai, dėstytojai, mokslininkai, administracija – turėtų universitete dar daugiau galimybių profesiniam augimui ir kūrybinei savirealizacijai, pasitikėtų finansinėmis perspektyvomis, o abiturientai ir jų tėvai – neabejotų šio
universiteto suteikiama verte.
Turime nemažą įdirbį ir įžvelgiame didžiules bendradarbiavimo perspektyvas, kurias
sieksime dar labiau išnaudoti ir 2018 metais, su Ukrainos universitetais.
2017 m. prasidėjo MRU ir VGTU susijungimo procesas. Reikia pasiekti, kad jis vyktų kuo
sklandžiau. Nėra abejonių, kad koncentruodami VGTU ir MRU mokslinį potencialą universitetai yra pajėgūs sukurti unikalią Lietuvoje technologinių ir socialinių mokslų sinergiją, konsoliduoti, sustiprinti studijų programas, dar labiau pagyvinti mokslo ir inovacijų veiklą, padidinti
nacionalinių ir tarptautinių projektų apimtis, plėtoti inovacijas, o kartu augti ir siekti tarptautinio konkurencingumo. Abiejų universitetų sukaupta tarptautinė patirtis leidžia pagrįstai
tikėtis dar geresnių galimybių pritraukiant ir užsienio studentus.
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Mykolo Romerio universitetas
2017 metais
Santrauka
Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi komponentai 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. 2017 m. Mykolo Romerio universitete studijavo 8738 studentai ir klausytojai.
2017 m. MRU buvo 100 registruotų pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio neteikiančių
studijų programų. Vykdyta 90 studijų programų, iš jų – 30 pirmosios pakopos, 59 antrosios pakopos ir 1 laipsnio neteikianti studijų programa. Vykdytos studijų programos apima 22 studijų
kryptis.
2017 m. į MRU buvo priimti 1727 studentai, iš jų 669 į pirmosios pakopos, 1026 į antrosios
ir 32 į trečiosios pakopos studijas. Studentų priėmimas į pirmosios pakopos studijas sumažėjo,
tačiau 2017 metais rodikliams didesnę įtaką turėjo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įvesti minimalūs stojimo rodikliai, studijų programų rentabilumo kriterijaus taikymas,
valstybės finansuojamų studijų vietų skirstymo mechanizmo pokyčiai ir Universiteto studijų
kokybės politika. Nepaisant praradimų pirmojoje pakopoje, stojančiųjų į antrosios pakopos
studijas 2017 m. skaičius MRU padidėjo net 5 proc.
2017 metais sėkmingai akredituota pirmoji antrosios pakopos Verslo administravimo
(MBA) studijų programa, pirmuosius diplomus įgijo prestižinės antrosios pakopos jungtinės
studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ absolventai. Unikali studijų
programa yra įgyvendinama kartu su Latvijos, Estijos, Olandijos ir Ispanijos universitetais, koordinuojant Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (FRONTEX).
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Studijų tarptautiškumas išliko prioritetu naujoje Universiteto strategijoje siekiant aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderio pozicijų socialinių mokslų srityje. Akademiniai mainai, integruotas tarptautinis judumas (studijoms ar praktikai) tampa sisteminiu studijų elementu, o tarptautinės studijų programos, įgyvendinamos kartu su užsienio partneriais,
studentams suteikia daugiau galimybių įgyti aktualių kompetencijų ir sėkmingiau įsitraukti į
nacionalinę bei tarptautinę darbo rinkas. Atsižvelgiant į tai, 2017 m. Universitetas vykdė net 21
studijų programą anglų kalba, iš jų 15 – kartu su kitų šalių universitetais.
2017 m. valstybinę paramą studijoms Lietuvoje gavo 70 magistrantų iš septynių šalių.
Iš 70 paramą studijoms gavusių užsieniečių 40 vietų šiemet skiriama studentams iš Ukrainos.
Daugiausia užsienio studentų rinkosi antrosios pakopos studijas Mykolo Romerio universitete
– 22, Vilniaus universitete – 20, į Vytauto Didžiojo universitetą atvyko 10, į Vilniaus Gedimino
technikos universitetą – 7, į Kauno technologijos universitetą – 6.
Nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos stebėsenos duomenys ir „Sodros“
2014, 2015 ir 2016 m. statistika rodo MRU absolventų užimamą pirmąją vietą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų pagal įsidarbinamumą praėjus vieneriems ir trejiems metams po studijų baigimo.
Karjeros valdymo informacinės sistemos (toliau KVIS) duomenys rodo ne tik itin aukštą Universiteto absolventų įsidarbinamumą, bet ir vieną aukščiausių šalyje jų vidutinį darbo užmokestį.
2017 m. pabaigoje žurnalas „Reitingai“ paskelbė 2018 metų universitetų studijų krypčių
reitingą. Pagal jį MRU pirmosios studijų pakopos Teisės bei Turizmo ir poilsio kryptis užima antrą vietą tarp visų Lietuvos universitetų, o antrosios pakopos Teisės, Psichologijos bei Turizmo ir
poilsio kryptis užima pirmąsias vietas.
2017 m. MRU mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklos buvo vykdomos pagal prioritetinę 2016–2020 m. mokslinių tyrimų kryptį „Socialinės inovacijos globaliai plėtrai“ ir 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, kurios parengtos pagal strateginius Lietuvos ir ES dokumentus bei
MTEPI finansavimo priemones, įgyvendino Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas MRU LAB,
fakultetai ir institutai, sutelkę tarpdisciplinines mokslininkų, tyrėjų, studentų, socialinių ir verslo
partnerių komandas.
2017 m. Lietuvos mokslo tarybos ekspertai vertino MRU ir kitų universitetų MTEPI 2015–
2016 m. veiklą. Formaliojo ir ekspertinio vertinimo rezultatai dar kartą įrodė, kad MRU užima
stabilias lyderio pozicijas tarp socialinių mokslų Lietuvoje.
MRU didelį dėmesį skiria naujos į tarptautinę akademinę karjerą orientuotos mokslininkų
kartos rengimui. Kartu su kitais Lietuvos universitetais vykdomos doktorantūros studijos teisės,
vadybos, ekonomikos, psichologijos, edukologijos ir filologijos kryptyse. Bendradarbiaujant su
užsienio universitetais įgyvendinamos 2 jungtinės tarpdisciplininės doktorantūros programos.
2017 m. apginta 18 mokslo disertacijų. Priimti 32 doktorantai, bendras MRU doktorantų skaičius
išaugo iki 184.
MTEPI rezultatai orientuoti į aukštą tarptautinio lygio kokybę ir socialinio bei ekonominio
poveikio didinimą. Nuosekliai augo publikacijų užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose
skaičius. Pirmenybė buvo teikiama publikavimui tarptautinėje akademinėje bendruomenėje
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pripažintose leidyklose arba leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics ir Scopus duomenų bazes. Publikuota virš 50 mokslo monografijų, studijų, knygų dalių, iš kurių 30 išleido tarptautinės
akademinės leidyklos. Išleisti 125 straipsniai mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics
ir Scopus duomenų bazes. 2017 m. iš viso išleista 620 mokslo publikacijų.
MRU leidžia 9 mokslo žurnalų, kurie yra įtraukti į tarptautines duomenų bazes. Palaikoma
elektroninė leidyba ir atviroji prieiga prie MTEPI rezultatų. Didelis dėmesys skiriamas akademinei etikai: atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamos konferencijos ir mokymai, dalyvaujama
tarptautinių profesinių tinklų veiklose.
MRU organizavo virš 20 mokslo renginių, kurie subūrė įvairių mokslo sričių mokslininkus,
viešojo ir privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos ir įvairių visuomenės
grupių lyderius.
MRU mokslininkai ir kūrėjai kūrė ir įgyvendino tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamus projektus. 2017 m. pateiktos 108 paraiškos, 18 iš jų skirtas finansavimas. Prioritetinei
ES MTEPI finansavimo programai „Horizontas 2020” pateikta 19 paraiškų, 3 iš jų skirtas finansavimas. Dalyvaujama 22 tarptautiniuose mokslininkus ir tyrėjus vienijančiuose COST tinkluose.
MRU teikia užsakomąsias paslaugas įvairioms viešojo ir privataus sektoriaus institucijoms, populiarina mokslą visuomenėje. 2017 m. suteikta virš 30 rūšių paslaugų: užsakomųjų
tyrimų, ekspertizių, kvalifikacijos kėlimo, parengiamųjų ir užsienio kalbų kursų. Vykdyta virš 60
MTEPI populiarinimo veiklų.
2017 metais MRU toliau nuosekliai stiprino strategines partnerystes, ypač Ukrainoje, kitose ES Rytų kaimynystės šalyse, Pietryčių Azijoje bei įvairiomis formomis ir priemonėmis palaikė ryšius su partnerių tinklu Europos Sąjungoje, Viduržemio jūros regiono, Centrinės Azijos,
Šiaurės Amerikos valstybėse. 2017 m. pasirašyta 12 naujų dvišalio bendradarbiavimo sutarčių
su užsienio valstybių aukštojo mokslo institucijomis, iš kurių septynios – su Ukrainos universitetais. Jos įgalino rengti naujus dviejų diplomų studijų, akademinių mainų ir kitų bendrų veiklų
projektus bei 50 sutarčių Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumui vykdyti su Erasmus+ Programos šalimis ir šalimis Partnerėmis.
2017 metais buvo skiriama daug pastangų aukštos kvalifikacijos užsienio valstybių dėstytojams pritraukti. Laimėjus finansinę paramą iš valstybės biudžeto lėšų, One Asia fondo paramą studijų dalyko Introductory Course to East Asian Community: Cultural, Political and Economic
Aspects kviestinių dėstytojų vizitams finansuoti, į MRU atvyko ir į studijų procesą įsiliejo 13 vizituojančių profesorių iš Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Suomijos, Jungtinės
Karalystės bei kitų užsienio valstybių. Šie vizitai papildė atvykstančiųjų dėstytojų pagal mainų
programas srautą. Iš viso 2017 metais Universitete paskaitas skaitė ir patirtimi dalijosi 113 atvykusių užsienio valstybių dėstytojų ir profesionalų.
2017 m. universitete įdiegta finansų vadybos sistema padėjo optimizuoti kaštus ir subalansuoti biudžetą. Per trumpą laiką MRU įgyvendino ir struktūrinę administracinę pertvarką, todėl
2017 m. universitetas turėjo teigiamą biudžeto balansą. MRU dėstytojų atlyginimams skiriamų
lėšų dalis universiteto biudžete augo nuo 65 iki 67 proc. – tai didžiausias rodiklis tarp visų valstybinių universitetų. Ūkiui ir administravimui MRU skiria tik 11 proc. iš valstybės gaunamų lėšų.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto tarybos bei senatai pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatai „2019 metais reorganizuoti
Mykolo Romerio universitetą prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu“.
Pertvarkos siekis – technologinių ir socialinių mokslų potencialo sinergija, socialinių
mokslų konsolidacija, sukuriant tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje konkurencingą mokslo
ir studijų kokybę. Numatoma sukurti unikalų technologinį universitetą su stipriu teisės ir kitų
socialinių mokslų branduoliu. Universitetas orientuosis į svarbiausių valstybės ir visuomenės
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poreikių tenkinimą ir ateities technologijas, kurių plėtra priklauso nuo valstybės reguliavimo ir
naujų valdymo metodų. Bus sukurtos unikalios tarpkryptiškumo ir tarpdiscipliniškumo galimybės, universiteto studijų programos ir mokslo veikla bus nukreipta į sritis, lemiančias valstybės
technologinę raidą, visuomenės gebėjimą įsisavinti technologijas, valstybės gerovę.
Tokio pobūdžio universiteto sukūrimas atitinka pasaulines aukštojo mokslo tendencijas.
Geriausią pasaulinę praktiką atspindi tokie panašaus profilio universitetai kaip Masačusetso
technologijos institutas (JAV), Aalto universitetas (Suomija), Talino technologijos universitetas
(Estija).
Universiteto biblioteka daug dėmesio skiria Universiteto veiklos pokyčiams, bibliotekos
vaidmeniui aptarnaujant studentus, mokslininkus bei tyrėjus ir to vaidmens kaitai. Teikdama
įvairaus spektro paslaugas, siekia sukurti visapusišką prieigą prie informacijos šaltinių tiek fizinėje, tiek virtualioje aplinkoje, dalyvauti mokymo procese bibliotekos naudotojams suteikti
visą reikiamą informaciją, užtikrinančią kokybiškas studijas.
MRU bibliotekos skaitytojai aptarnaujami 10 skaityklų bei 2 abonementuose. Iš viso bibliotekoje yra 396 darbo vietos, 111 kompiuterinių darbo vietų (4 iš jų skirtos asmenims su negalia). 2017 m. bibliotekos fondas (242 494 fizinių vnt., 2016 – 244 867) statistiškai sumažėjo,
nes nurašyta 4 585 praradusių aktualumą bei susidėvėjusių leidinių. Biblioteka pasipildė 1434
leidiniais, kuriuos dovanojo įvairios organizacijos ir asmenys. 2017 m. buvo užprenumeruotos
42 el. duomenų bazės.
Buvo plečiamos ir tobulinamos IS „Studijos“ galimybės. Šios sistemos naudotojų skaičius
apie 9000, o kiekvieną dieną prie sistemos vidutiniškai prisijungdavo virš 1300 naudotojų. Naujomis galimybėmis buvo papildytos MRU teisės aktų duomenų bazės, IS „Personalas“, darbo
užmokesčio apskaitos, mokslo publikacijų vertinimo sistema, Universiteto projektų bazė, Apklausų ir kitos sistemos.
Mykolo Romerio universitete veiklą vysto 7 meno kolektyvai. Universiteto studentai,
norintys lavinti savo išskirtinius gabumus, turi galimybę gilinti žinias bei ugdyti kūrybiškumą,
vedami šios srities profesionalų. Kultūros ir renginių centre studentus buria šokių kolektyvas
„Skalsa“, pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, Pop-vokalinė grupė, Universiteto teatras, Dainavimo studija, šokių klubas „Salsa“ ir nauja tik rugsėjo mėnesį įkurta „Solo latino“ merginų
šokių grupė.
Estetiškos ir 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, prozos
kūriniai. Bendruomenės dėmesio sulaukia ir susitikimai su iškiliomis mūsų visuomenės asmenybėmis.
Didėjant tarptautinės universiteto bendruomenės narių skaičiui, nemenką dėmesį skiriame jų integracijai. Kasmet vis daugiau užsienio studentų dalyvauja universiteto meniniuose
kolektyvuose. MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ tradiciškai lietuvių kultūrą bei papročius
pristatė ne tik mūsų universiteto, bet visiems Vilniaus mieste studijuojantiems studentams
„Tarptautinės vakarienės“ renginiuose. Savo gimtos šalies kultūrą pristatė užsienio studentai
renginyje „Tautų pynė“ taip suartindami tarpkultūrinę universiteto bendruomenę.
Per 2017 metus MRU buvo įvykdyta 17 sveikatingumo renginių, kuriuose dalyvavo 29 komandos, įtraukusios 447 MRU bendruomenės narius. Įvyko 12 teorinių sveikatinimo priemonių:
seminarų, popiečių, mankštų, festivalių ir kt., kuriuose dalyvavo 853 dalyviai. Fizinio aktyvumo
rezultatus atspindėjo nugalėtojų ir prizininkų išaiškinimas stalo teniso, paplūdimio tinklinio, virvės traukimo, smiginio ir badmintono varžybose.
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Reguliariai du kartus per savaitę buvo vykdomi kalanetikos, kūno kompozicijos,
aerobikos ir šiaurietiško ėjimo užsiėmimai, krepšinio pratybos darbuotojams.
MRU studentai – aukšto meistriškumo sportininkai – garsino Lietuvos vardą pasaulio sporto arenose. Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate pelnytas bronzos medalis (Justinas Kinderis), pasaulio kariškių graikų-romėnų imtynių čempionate
– aukso medalis (Mantas Knystautas), pasaulinėje studentų universiadoje iškovotas
aukso medalis krepšinio srityje (Dovis Bičkauskis), Europos jaunimo klasikinės jėgos
trikovės čempionate – aukso medalis (Jokūbas Stasiulis), pasaulio kiokušin sąjungos
čempionate – aukso medalis (Edgaras Sečinskis).
Lietuvos čempionais tapo 3 sambo imtynininkai (laimėti ir 3 bronzos medaliai),
1 lengvosios atletikos MRU atstovas.
SELL studentų žaidynėse MRU sportininkai pelnė 3 aukso ir 3 bronzos medalius,
o Lietuvos universitetų čempionatuose MRU studentai iškovojo 43 medalius. Šiuos
sportininkus rengė treneriai Algis Mečkovskis, Petras Lazdauskas, Vytautas Poteliūnas,
Vaidas Sakalauskas.
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DARBAI IR LAIMĖJIMAI
Studijos
Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi komponentai 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. 2017 m. Mykolo Romerio universitete studijavo 8738 studentai ir klausytojai.
2017 metais sėkmingai akredituota pirmoji antrosios pakopos Verslo administravimo
(MBA) studijų programa, pirmuosius diplomus įgijo prestižinės antrosios pakopos jungtinės
studijų programos Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas absolventai. Unikali studijų
programa yra įgyvendinama kartu su Latvijos, Estijos, Olandijos ir Ispanijos universitetais, koordinuojant Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (FRONTEX).
Studijų tarptautiškumas išliko prioritetu naujoje Universiteto strategijoje siekiant aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderio pozicijų socialinių mokslų srityje. Studijos, orientuotos į studento asmeninę sėkmę bei pilietiškumo ugdymą yra neatsiejamos nuo
tarptautinio judumo 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
tarptautinis judumas (studijoms ar praktikai) tampa sisteminiu studijų elementu, o tarptautinės
studijų programos, įgyvendinamos kartu su užsienio partneriais, studentams suteikia daugiau
galimybių įgyti aktualių kompetencijų ir sėkmingiau įsitraukti į nacionalinę bei tarptautinę darbo rinkas. Atsižvelgiant į tai, 2017 m. Universitetas vykdė net 21 studijų programą anglų kalba,
iš jų 15 – kartu su kitų šalių universitetais.
2017 m. valstybinę paramą studijoms Lietuvoje gavo 70 II studijų pakopos studentų iš
septynių šalių. Iš 70 paramą studijoms gavusių užsieniečių – 40 vietų šiemet skiriama studentams iš Ukrainos. Daugiausia užsienio studentų rinkosi antrosios pakopos studijas Mykolo Romerio universitete – 22, Vilniaus universitete – 20, į Vytauto Didžiojo universitetą atvyko 10, į
Vilniaus Gedimino technikos universitetą – 7, į Kauno technologijos universitetą – 6.
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Nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos stebėsenos duomenys ir „Sodros“
2014, 2015 ir 2016 m. statistika rodo MRU absolventų užimamą pirmąją vietą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų pagal įsidarbinamumą praėjus vieneriems ir trejiems metams po studijų baigimo.
Karjeros valdymo informacinės sistemos (toliaus KVIS) duomenys rodo ne tik itin aukštą Universiteto absolventų įsidarbinamumą, bet ir vieną aukščiausių šalyje jų vidutinį darbo užmokestį.
2017 m. pabaigoje žurnalas „Reitingai“ paskelbė 2018 metų universitetų studijų krypčių
reitingą. Pagal jį MRU I pakopos Teisės bei Turizmo ir poilsio kryptis užima antrą vietą tarp visų
Lietuvos universitetų, o II pakopos Teisės, Psichologijos bei Turizmo ir poilsio kryptis užima pirmąsias vietas.
MRU vienam studentui 2017 m. teko 1737 eurai Universiteto lėšų. MRU bendras patalpų
plotas, tenkantis vienam studentui, yra 6,5 kvadratiniai metrai.

Studentai ir klausytojai
Mykolo Romerio universitetas ir toliau išlieka vienu patraukliausių šalies universitetų. Mažėjant 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 2017 m.
I studijų pakopa

4893

II studijų pakopa

2841

III studijų pakopa

176

Erasmus studentai

201

201

Papildomosios studijos

627

627

7910
8738

Lyginant su 2016 m., 2017 m. bendras universiteto studentų skaičius sumažėjo apie
21 proc. Didesnis studijuojančiųjų skaičiaus susitraukimas įvyko I studijų pakopoje, nes buvo
taikytas minimalus konkursinis balas 3.
Studentų skaičius studijų pakopas 2016-2017 m.

7000
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4893

3000

3351
2841

2000
1000

189

176

0
I pakopos studentų skaičius

II pakopos studentų skaičius

2016 m.

III pakopos studentų skaičius

2017 m.
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Studentų ir klausytojų skaičius pagal studijų pakopą ir formą 2016–2017 m.
Studentų
skaičius
2016 m.

Studentų
skaičius
2017 m.

Bakalauro studijos

6470

4893

Nuolatinės

43878

2892

Ištęstinės

2592

2001

Magistrantūros studijos

3351

2841

Nuolatinės

1569

1318

Ištęstinės

1782

1523

Doktorantūros studijos

189

176

Nuolatinės

100

102

Ištęstinės

89

74

Iš viso studentų:

10 010

7910

Erasmus studentai

285

201

Klausytojai

841

627

Iš viso studentų ir klausytojų:

11 136

8738

Studijų pakopa ir studijų forma

2017 m. išliko stabilus į Universitetą atvykstančių studijuoti iš užsienio tarptautinių studentų skaičius. Kaip ir ankstesniais metais, Universitete vyrauja tendencija dėl laipsnio siekiančių tarptautinių studentų koncentracijos II pakopos studijų programose, išliko aukšti ir vieno
arba dviejų semestrų studijoms, praktikai ir trumpesnio laikotarpio judumui (pvz., į vasaros mokyklas) atvykstančių tarptautinių mainų studentų skaičiai.
Tarptautinių studentų (užsieniečių) skaičius 2014–2017 m.
Studentų
skaičius
2014 m.

Studentų
skaičius
2015 m.

Studentų
skaičius
2016 m.

Studentų
skaičius
2017 m.

Laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius
I pakopoje

139

183

144

114

Laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius
II pakopoje

64

163

214

212

Laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius
III pakopoje

1

2

4

4

Tarptautinių studijų mainų studentai

443

456

420

418

Iš viso užsienio studentų:

647

804

782

748

Studijų forma

Besitraukiančio bendro studentų skaičiaus kontekste pozityvia tendencija galima laikyti
stabilų tiek atvykstančiųjų tarptautinių studijų mainų studentų srautą, tiek ir kitų šalių studentų, siekiančių įgyti laipsnį MRU skaičių.
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Priėmimas į studijas
2015–2017 metais dėl Lietuvoje susiklosčiusios nepalankios demografinės padėties, stojančiųjų skaičius mažėjo. Studentų priėmimo į MRU rodikliai taip pat mažėjo, tačiau 2017 metais
rodikliams didesnę įtaką turėjo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įvesti minimalūs rodikliai, studijų programų rentabilumo kriterijaus įvedimas, valstybės finansuojamų
studijų vietų skirstymo mechanizmo pokyčiai ir Universiteto studijų kokybės politika. Tačiau
reikia pažymėti, kad stojančiųjų į MRU II pakopos studijas 2017 m. skaičius padidėjo net 5 proc.
2017 m. į Mykolo Romerio universitetą buvo priimta iš viso 1727 studentų, iš jų 669 į I
pakopą, 1026 į II pakopą, 32 į III pakopą.
Priimtųjų studijuoti MRU skaičius 2014-2017 m. pagal studijų pakopas
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Iš viso
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Dėl abiturientų skaičiaus šalyje mažėjimo, stojančiųjų, kurie baigė mokyklą 2017 metais,
skaičius per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA
BPO) sistemą sumažėjo 0,85 proc., t.y. stojo 139 stojančiais mažiau nei 2016 metais. 2,5 proc.
sumažėjo bendras stojančiųjų skaičius – nuo 30 302 (2016 metais) iki 29 538 (2017 metais).
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatytus aukštųjų mokyklų nustatytus minimalius konkursinius balus tenkino 26 873 asmenys (2016 m. – 29 115), iš jų 15 584 – šių
metų abiturientai. 56 proc. stojančiųjų (2016 m. – 60 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 44 proc. (2016 m. – 40 proc.) – kolegijų.
Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, į Lietuvos universitetus šiais metais pakviesta studijuoti 14 035 (2016 m. – 16 246) asmenys. Tai yra 13,6 proc. mažiau nei pernai. Iš visų pakviestųjų
studijuoti universitetuose sutartis sudarė 11 413 asmuo – 14,2 proc. mažiau nei 2016 metais (13
294).
Į Mykolo Romerio universitetą 2017 metais per LAMA BPO priėmimą buvo priimti 403
būsimi pirmakursiai (papildomai per institucinį priėmimą buvo priimti 266 studentai), tai yra
48 proc. mažiau negu praėjusiais metais. Tokį sumažėjimą lėmė įvestas minimalus stojamasis
balas, sumažinta I pakopos studijų programų pasiūla ir tai, kad ŠMM nustačius rentabilumo
reikalavimus bendrojo priėmimo metu, atsisakyta vykdyti 6 studijų programas.
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2017 metais priėmimas buvo organizuojamas pagal studijų krypčių grupes išskiriant
iš socialinių ir kitų studijų sričių atskiras studijų kryptis ir jas sugrupuojant. Socialinių mokslų
krypčių grupė ir toliau išlieka lydere tarp visų stojančiųjų pasirinkimų, populiariausios išlieka ir
verslo ir viešosios vadybos, sveikatos mokslų krypčių grupės.
Stojančiųjų prašymų pasiskirstymas pagal pirmuoju pageidavimu nurodytos studijų
programos studijų krypčių grupę (dalis nuo visų tų metų stojančiųjų prašymų)
Pagal visus pageidavimus universitetuose
Studijų krypčių grupė

Stojančiųjų skaičius

Stojančiųjų kiekis, proc.

Socialiniai mokslai

14114

16,54

Verslo ir viešoji vadyba

12745

14,94

Sveikatos mokslai

12107

14,19

Informatikos mokslai

10354

12,14

Inžinerijos mokslai

8772

10,28

Humanitariniai mokslai

8277

9,7

Teisė

4031

4,72

Gyvybės mokslai

3323

3,89

Menai

2296

2,69

Fiziniai mokslai

1807

2,12

Matematikos mokslai

1577

1,85

Ugdymo mokslai

1459

1,71

Technologijų mokslai

1454

1,7

Žemės ūkio mokslai

1292

1,51

Sportas

897

1,05

Veterinarijos mokslai

810

0,95

Šaltinis: LAMA BPO
Socialinių mokslų srityje Universitetas išlaiko antrąją vietą šalyje (6644), pagal pageidavimų skaičių atsilikdamas tik nuo Vilniaus universiteto (8944).
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Bendras stojančiųjų į socialinių mokslų sritį pageidavimų skaičius 2016–2017 m.
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Šaltinis: LAMA BPO
Bendras pageidavimų studijuoti skaičius aukštotoje mokykloje bendrojo priėmimo
metu 2014-2017 m.
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Šaltinis: LAMA BPO
Visose aukštosiose mokyklose stojančiųjų pageidavimų skaičius krito, išskyrus VU ir
LSMU. Pagal pageidavimų studijuoti skaičių MRU išsilaikė šeštoje pozicijoje tarp universitetinių
aukštųjų mokyklų.
Pagal bendrus stojančiųjų skaičius iš Universiteto studijų programų 2015 m. populiariausia buvo Teisės ir muitinės veiklos programa. 2016 m. į pirmąją vietą pakilo Teisės ir ikiteisminio

19

Mykolo Romerio universitetas

2017

proceso programa, 2017 m. ši programa išliko populiariausia tarp I pakopos studijų programų.
Psichologijos programa tapo antra populiariausia studijų programa.
Stojančiųjų skaičius į MRU I pakopos nuolatines studijas pagal programas 2015-2017 m.
Studijų programa
Teisė ir ikiteisminis procesas
Psichologija
Teisė ir muitinės veikla
Teisė
Teisė ir policijos veikla
Komunikacija ir kūrybinės industrijos
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika
Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba
Viešasis administravimas
Turizmo vadyba ir paveldas
Viešoji politika ir vadyba
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
Teisė ir penitencinė veikla
Tarptautinė apskaita ir auditas
Vertimas ir redagavimas
Teisė ir valstybės sienos apsauga
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)
Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija
Socialinis darbas
Inovacijų ekonomika
Informatika

2015 m.
764
462
781
627
324
446
266
425
155
264
182
222
208
197
118
88
191
165
81

2016 m.
446
315
405
367
122
347
214
268
194
94
146
79
101
81
146
32
99
143
61
56
62

2017 m.
481
393
359
336
321
227
223
213
163
158
143
140
127
107
98
95
92
87
82
78
74

Šaltinis: LAMA BPO
MRU II studijų pakopos priėmimo skaičiai viršijo lūkesčius. 2017 m. buvo priimta 5 proc.
studentų daugiau, lyginant su 2016 metais. Tai lėmė Universiteto mokslininkų pasiekimai ir aktualių rinkai studijų programų pasiūla. MRU buvo skirta daugiau valstybės finansuojamų vietų II
studijų pakopoje, atitinkamai daugiau studentų gavo galimybę studijuoti norimose programose.
Daugiau kaip pusė studentų, 2017 m. priimtų į MRU II pakopos studijas, pirmosios pakopos studijas yra baigę kituose šalies universitetuose. Į universiteto II pakopos 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.
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Studentų, baigusių studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimo i MRU II pakopos
studijas 2015-2017 m. statistika

ŠU

Koleginių studijų absolventams, siekiantiems universitetinio bakalauro laipsnio, universitetas siūlo dvejų metų išlyginamąsias I pakopos studijas. Tokių studijų paklausa kasmet mažėja,
bet didėja stojančiųjų į papildomas studijas, po kurių galima siekti magistro laipsnio. Peržiūrėjus kolegijų programų turinį, MRU sumažino išlyginamųjų dalykų skaičių ir papildomos studijos
sutrumpėjo iki pusės metų. Daugiausia stojančiųjų per šį laikotarpį pastaraisiais metais sulaukta
iš Vilniaus kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos ir Kauno kolegijos.
Studijos anglų kalba MRU vykdomos nuo 2010 m. Užsienio piliečių susidomėjimą studijomis universitete skatina dviejų diplomų bei jungtinių su užsienio universitetais studijų programų pasiūla, geri įstojusiųjų ir absolventų atsiliepimai.
2017 m. į I ir II pakopų studijas priimti 163 užsienio piliečiai iš Ukrainos, Turkijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Prancūzijos, Japonijos ir kitų valstybių.
Užsienio piliečių priėmimo skaičiai 2014-2017 m.
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2017 m. priimti užsieniečiai pagal kilmės šalį
Šalis

Skaičius (2017 m. rugsėjo 1 d.)

Ukraina

61

Bangladešas

18

Turkija

15

Nigerija

8

Azerbaidžanas

7

Gruzija

6

Baltarusija

5

Kamerūnas

5

Kinija

4

Prancūzija

3

Kitos šalys – Japonija, Namibija, Slovakija, Suomija ir t. t.

1-2

Priimtieji į MRU II pakopos programas studentai iš Ukrainos, Moldovos, Azerbaidžano
sėkmingai konkuruoja dėl valstybės paramos studijoms, skiriamos gabiems užsieniečiams II
pakopos studijoms Lietuvoje. 2015 metais skirta parama 18 MRU studentų, 2016 metais – 17
studentų, o 2017 metais – net 22 studentas gavo paramą II pakopos studijoms Universitete.
Stipendijas ir išmokas studijų kainai padengti (iš viso 2017 m. LR Švietimo ir mokslo ministerija
skyrė paramą 70 užsieniečių II pakopos studijoms Lietuvoje).
Išanalizavus tendencijas, buvo nustatyta, kad priimtųjų užsieniečių skaičiai galėtų būti
didesni, jeigu Universitetas turėtų teisę vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą,
nes nemažas skaičius stojančiųjų nespėjo laiku gauti akademinio pripažinimo dokumento iš
Studijų kokybės vertinimo centro (arba atsisakė stojimo į Universitetą dėl šios papildomos išorinės procedūros). 2017 metais buvo pateikta Universiteto paraiška ir 2018 m. sausio 11 d. įgyta
teisė vykdyti užsienio kvalifikacijų pripažinimą užsienio šalių piliečiams, ketinantiems studijuoti
pagal laipsnį suteikiančias studijų programas.

Studijų programos
2017 m. MRU iš viso buvo 100 registruotų pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio neteikiančių studijų programų. Vykdyta 90 studijų programų, iš jų – 30 I studijų pakopos, 59 - II
studijų pakopos ir 1 laipsnio neteikianti laipsnio studijų programa. Vykdytos studijų programos
apima 22 studijų kryptis. 2017 m., pasikeitus studijų klasifikavimą reglamentuojantiems teisės
aktams, studijų programos buvo perkoduotos, taip pat buvo keičiamas jų priskyrimas studijų
krypčių grupei, studijų krypčiai ir suteikiamam laipsniui.
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2017 m. vykdytos I pakopos studijų programos
Eil.
Nr.

Studijų krypčių
grupė

Studijų kryptis

Studijų programos
pavadinimas

Suteikiamas laipsnis ir
(arba) profesinė
kvalifikacija

Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Laisvalaikio ir pramogų
Ugdymo mokslų
Edukologija
edukacija
bakalauras

1.

Ugdymo mokslai

2.

Ugdymo mokslai

3.

Socialiniai mokslai

4.

Socialiniai mokslai

Ekonomika

Finansų ekonomika
(lietuvių ir anglų kalba)

Ekonomikos bakalauras

5.

Informatikos
mokslai

Informatika

Informatika (lietuvių ir
anglų kalba)

Informatikos mokslų
bakalauras

6.

Informatikos
mokslai

Informatika

Informatika ir
skaitmeninis turinys
(jungtinė programa)

Informatikos bakalauras

7.

Socialiniai mokslai

Ekonomika

Inovacijų ekonomika

Socialinių mokslų
bakalauras

8.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Išmaniųjų technologijų
verslo vadyba

Verslo vadybos bakalauras

9.

Verslo ir viešoji
vadyba

Apskaita

Tarptautinė apskaita ir
auditas

Verslo vadybos bakalauras

10.

Verslo ir viešoji
vadyba

Verslas

Tarptautinis verslas ir
muitinės logistika

Verslo vadybos bakalauras

11.

Verslo ir viešoji
vadyba

Verslas

Verslo sistemų kūrimas ir
valdymas

Verslo vadybos bakalauras

Socialinė pedagogika ir
Ugdymo mokslų
teisės pagrindai
bakalauras, pedagogas
Socialinis darbas ir teisės
Socialinių mokslų bakalauSocialinis darbas
pagrindai (lietuvių ir anglų
ras, socialinis darbuotojas
kalba)
Ekonomikos ir verslo fakultetas
Pedagogika

Humanitarinių mokslų institutas
Dalykinė anglų ir kita
Filologija pagal
užsienio kalba
kalbą
(anglų kalba)

12.

Humanitariniai
mokslai

13.

Humanitariniai
mokslai

Filosofija

Filosofija

Humanitarinių mokslų
bakalauras

14.

Humanitariniai
mokslai

Vertimas

Vertimas ir redagavimas

Humanitarinių mokslų
bakalauras

Humanitarinių mokslų
bakalauras

Komunikacijos institutas
15.

Socialiniai mokslai

Komunikacija

Komunikacija ir
skaitmeninė rinkodara

Socialinių mokslų
bakalauras

16.

Socialiniai mokslai

Komunikacija

Socialinė komunikacija
ir mediacija

Komunikacijos bakalauras

17.

Socialiniai mokslai

Komunikacija

Tarptautinė ir tarpkultūrinė Socialinių mokslų
komunikacija
bakalauras

18.

Socialiniai mokslai

Psichologijos institutas
Psichologija (lietuvių ir
Psichologija
anglų kalba)

Socialinių mokslų
bakalauras
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Lentelės pabaiga
Teisės fakultetas

19.

Teisė

Teisė

Teisė

Teisės bakalauras

20.

Teisė

Teisė

Teisė ir muitinės veikla

Teisės bakalauras

21.

Teisė

Teisė

Teisė ir penitencinė veikla Teisės bakalauras

22.

Teisė

Teisė

Teisė ir valdymas

Teisės bakalauras

Viešojo saugumo fakultetas
23.

Socialiniai mokslai

Visuomenės
saugumas

Policijos veikla

Visuomenės saugumo
bakalauras

24.

Teisė

Teisė

Teisė ir ikiteisminis
procesas

Teisės bakalauras

25.

Teisė

Teisė

Teisė ir policijos veikla

Teisės bakalauras

26.

Teisė

Teisė

Teisė ir valstybės
sienos apsauga

Teisės bakalauras

Viešojo valdymo fakultetas
27.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Organizacijų vadyba

Verslo vadybos bakalauras

28.

Verslo ir viešoji
vadyba

Turizmas ir poilsis

Turizmo vadyba ir
paveldas (lietuvių ir
anglų kalba)

Verslo vadybos bakalauras

29.

Verslo ir viešoji
vadyba

Viešasis
administravimas

Viešasis administravimas

Viešojo administravimo
bakalauras

30.

Socialiniai mokslai

Politikos mokslai

Viešoji politika ir vadyba

Socialinių mokslų
bakalauras

2017 m. vykdytos II pakopos studijų programos
Eil.
Nr.

Studijų sritis

Studijų kryptis

Studijų programos
pavadinimas

Suteikiamas laipsnis ir
(arba) profesinė
kvalifikacija

Edukologijos ir socialinio darbo institutas
Ugdymo mokslų
magistras

1.

Ugdymo mokslai

2.

Socialiniai mokslai Sociologija

Lyginamoji socialinė
Socialinių mokslų
politika ir gerovė (jungtinė
magistras
programa)

3.

Socialiniai mokslai Socialinis darbas

Socialinių mokslų
Socialinis darbas (lietuvių ir
magistras, socialinis
anglų kalba)
darbuotojas

4.

Socialiniai mokslai Socialinis darbas

Socialinis darbas su vaikais
Socialinių mokslų
ir jaunimu (jungtinė
magistras
programa)

5.

Ugdymo mokslai

Teisės edukologija
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Edukologija

Edukacinių technologijų
valdymas

Edukologija

Karjeros valdymas
(specializacija)

Ugdymo mokslų
magistras

Studijos
Lentelės tęsinys
6.

Socialiniai mokslai Socialinis darbas

Vaiko teisių apsauga

7.

Ugdymo mokslai

Verslumo edukologija

Edukologija

Socialinių mokslų
magistras
Ugdymo mokslų
magistras

Ekonomikos ir verslo fakultetas
8.

9.

10.
11.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Socialiniai mokslai Ekonomika

Verslo ir viešoji
vadyba
Verslo ir viešoji
vadyba

Elektroninio verslo vadyba
Verslo vadybos magistras
(lietuvių ir anglų kalba)
Finansų rinkos (lietuvių ir
anglų kalba)
Socialinių mokslų
Finansų analitika
magistras
(specializacija)
Verslo nuosavybės ekonomika (specializacija)

Finansai

Finansų valdymas

Verslo vadybos magistras

Vadyba

Kibernetinio saugumo
valdymas

Verslo vadybos magistras

12.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Logistikos vadyba

Verslo vadybos magistras

13.

Verslo ir viešoji
vadyba

Verslas

Tarptautinė prekyba

Verslo vadybos magistras

14.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Veiklos auditas

Verslo vadybos magistras

15.

Verslo ir viešoji
vadyba

Verslas

Verslo administravimas
(MBA) (anglų kalba)

Verslo administravimo
magistras (MBA)

16.

Informatikos
mokslai

Informatika

17.

18.

Verslo ir taikomoji informa- Informatikos mokslų
tika (jungtinė programa)
magistras
Socialinių mokslų
Socialiniai mokslai Ekonomika
Verslo sistemų ekonomika
magistras
Viešojo sektoriaus
ekonomika
Socialiniai mokslai Ekonomika
Ekonomikos magistras
Viešieji pirkimai
(specializacija)
Komunikacijos institutas

19.

Socialiniai mokslai Komunikacija

Komunikacija ir kūrybinės
technologijos

Socialinių mokslų
magistras

20.

Socialiniai mokslai Vadyba

Viešųjų ryšių vadyba

Verslo vadybos magistras

21.

Psichologijos institutas
Darbo ir organizacinė
Socialiniai mokslai Psichologija
psichologija (jungtinė
programa)

22.

Socialiniai mokslai Psichologija

Teisės psichologija

23.

Socialiniai mokslai Psichologija

Verslo psichologija

24.

Teisė

Teisė

Teisės fakultetas
Administracinė teisė

Socialinių mokslų
magistras
Socialinių mokslų
magistras
Socialinių mokslų
magistras
Teisės magistras
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Lentelės tęsinys

25.
26.
27.

Teisė
Teisė
Teisė

Teisė
Teisė
Teisė

Bioteisė
Civilinė ir verslo teisė
Darbo teisė

Teisės magistras
Teisės magistras
Teisės magistras

28.

Teisė

Teisė

Europos ir tarptautinė
verslo teisė (jungtinė
programa)

Teisės magistras

29.

Teisė

Teisė

Europos Sąjungos teisė

Teisės magistras

30.

Teisė

Teisė

Europos Sąjungos teisė ir
valdymas (anglų kalba)

Teisės magistras

31.

Teisė

Teisė

Finansų teisė

Teisės magistras

32.

Teisė

Teisė

Intelektinės nuosavybės
teisė (jungtinė programa)

Teisės magistras

33.

Teisė

Teisė

Interneto ir technologijų
teisė

Teisės magistras

34.

Teisė

Teisė

Mediacija

Teisės magistras

35.

Teisė

Teisė

Privatinė teisė (jungtinė
programa)

Teisės magistras

36.

Teisė

Teisė

Tarptautinė jūrų teisė

Teisės magistras

Teisė

Tarptautinė teisė (anglų
kalba)

Teisės magistras

37.

Teisė

Teisė
Baudžiamoji teisė ir
kriminologija (specializacija)
Civilinė justicija
(specializacija)
Civilinė teisė (specializacija)
38.

Teisė

Europos ir tarptautinė verslo
teisė (specializacija)

Teisė

Mokesčių ir finansų teisė
(specializacija)

Teisės magistras

Tarptautinė teisė
(specializacija)
Tarptautinė žmogaus,
vartotojų, intelektinės
nuosavybės apsauga
(specializacija)
39.
40.
41.

Teisė
Teisė
Teisė

Teisė
Teisė

Teisė ir penitencinė veikla
Viešoji teisė

Teisės magistras
Teisės magistras

Teisė

Viešojo administravimo
teisinis reguliavimas ir
žmogaus teisės (jungtinė
programa)

Teisės magistras

Viešojo saugumo fakultetas
42.

Teisė

Teisė

Aplinkosaugos teisė

43.

Socialiniai mokslai

Visuomenės
saugumas

Strateginis valstybių sienų Socialinių mokslų
apsaugos valdymas
magistras
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Teisės magistras

Studijos
Lentelės pabaiga
44.

Teisė ir policijos veikla
Viešojo valdymo fakultetas
Aplinkos apsaugos politika
Socialiniai mokslai Politikos mokslai
ir administravimas
Europos Sąjungos politika
Socialiniai mokslai Politikos mokslai
ir administravimas
Lyderystė ir pokyčių
vadyba
Verslo ir viešoji
Žmonių išteklių
vadyba
vadyba
Ugdomasis vadovavimas
(specializacija)

Socialinių mokslų
magistras

48.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Nepaprastųjų situacijų
valdymas

Verslo vadybos magistras

49.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Programų ir projektų
vadyba

Projektų vadybos
magistras

50.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Sporto industrijų vadyba

Verslo vadybos magistras

51.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Strateginis inovacijų
valdymas

Verslo vadybos magistras

52.

Verslo ir viešoji
vadyba

Vadyba

Strateginis organizacijų
valdymas

Verslo vadybos magistras

53.

Socialiniai mokslai Politikos mokslai

Sveikatos politika ir vadyba

Socialinių mokslų
magistras

54.

Socialiniai mokslai Politikos mokslai

Švietimo politika ir vadyba Politikos mokslų magistras

55.

Socialiniai mokslai Politikos mokslai

Tarptautinė politika ir
diplomatija

Politikos mokslų magistras

56.

Socialiniai mokslai Politikos mokslai

Tarptautinė politika ir
ekonomika

Socialinių mokslų
magistras

57.

Fiziniai mokslai

Aplinkotyra

Teritorijų planavimas ir
aplinkos valdymas

Fizinių mokslų magistras

58.

Verslo ir viešoji
vadyba

Turizmas ir poilsis

Turizmo sektoriaus
valdymas

Verslo vadybos magistras

45.
46.

47.

Teisė

Teisė

Teisės magistras
Politikos mokslų magistras

Verslo vadybos magistras

Viešasis administravimas
Aplinkosaugos
administravimas
(specializacija)
Energetikos politika ir
vadyba (specializacija)
59.

Verslo ir viešoji
vadyba

Viešasis
administravimas

Viešojo administravimo
Savivaldos institucijų admi- magistras
nistravimas (specializacija)
Sveikatos apsaugos įstaigų
administravimas
(specializacija)
Žmogiškųjų išteklių vadyba
(specializacija)
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2017 m. vykdytos laipsnio neteikiančios studijų programos
Eil. Nr. Studijų sritis

Studijų
kryptis

Suteikiamas laipsnis ir
(arba) profesinė
kvalifikacija

Studijų programos
pavadinimas

Edukologijos ir socialinio darbo institutas
1.

Ugdymo
mokslai

Pedagogika

Pedagogika

Pedagogas

2017 m. universitetas vykdė 21 studijų programą anglų kalba – devynias jungtines, šešias
validuotas ar dviejų diplomų bei šešias nacionalines, dėstomas anglų kalba. Lietuvos ir kitų
šalių studentai galėjo rinktis kertinių Universiteto kompetencijos krypčių tarptautines studijas,
kuriose ypač prasmingas tarptautinis bendradarbiavimas: tarptautinės teisės, tarptautinės prekybos, lyginamosios socialinės politikos ir gerovės, socialinių ir kūrybinių technologijų, komunikacijos, ir kt. kryptis.
2017 metais sėkmingai akredituota pirmoji Verslo administravimo (MBA) studijų programa, kurią rengiant dalyvavo Fulbright specialist programos, finansuotas JAV Belhaveno universiteto, profesorius dr. Ray Smith. Akreditavus programą, dr. Ray Smith aktyviai dalyvauja ją vykdant, yra šios studijų programos direktorius.
2017 m. vykdytos jungtinės studijų programos
Eil.
Nr.

Studijų
kryptis

Programa

Lyginamoji
Sociologija socialinė politika ir
gerovė
Europos ir tarptauTeisė
tinė verslo teisė
Viešojo administravimo teisinis
Teisė
reguliavimas ir
žmogaus teisės
Intelektinės
Teisė
nuosavybės teisė

1.
2.

3.

4.

Pakopa

Partneris

Šalis

Vykdoma
nuo (metų)

II

Tamperės ir Linco Johano Suomija ir
Keplerio universitetai
Austrija

2008

II

Savojos Montblanc
universitetas

2013

II

Kijevo nacionalinis Taraso
Ukraina
Ševčenkos universitetas

2013

II

Kijevo nacionalinis Taraso
Ukraina
Ševčenkos universitetas

2017

II

Kijevo nacionalinis Taraso
Ukraina
Ševčenkos universitetas

2017

Prancūzija

5.

Teisė

Privatinė teisė

6.

Informatika

Informatika ir skaiI
tmeninis turinys

Dongseo universitetas

Pietų Korėja 2014

7.

Psichologija

Darbo ir organizacinė psichologija

Talino technologijos
universitetas

Estija

2014

8.

Socialinis
darbas

Socialinis darbas su
II
vaikais ir jaunimu

Rygos Stradinio
universitetas

Latvija

2014

9.

Valstybės
sienos apsauga

Strateginis
valstybių sienų
apsaugos valdymas

Olandijos gynybos akademija, Salamankos universitetas, Ispanijos nuotolinio
mokymosi universitetas,
Rezenkes AM

Olandija,
Ispanija,
Latvija ir ES
agentūra
FRONTEX

2015
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2017 m. vykdytos validuotos ir dviejų diplomų studijų programos
Eil.
Nr.

Studijų
kryptis

Programa

Pakopa

Partneris

Šalis

Vykdoma
nuo (metų)

1.

Teisė

ES teisė ir valdymas II

Bordo IV Monteskjė
universitetas

2.

Vadyba

Elektroninio verslo
vadyba

II

Midlesekso universitetas JK

2013

3.

Ekonomika

Finansų ekonomika I

Midlesekso universitetas JK

2013

4.

Informatika

Verslo informatika

I

Midlesekso universitetas JK

2013

5.

Komunikacija ir
Komunikacija kūrybinės
technologijos

II

Midlesekso universitetas JK

2013

6.

Ekonomika

II

Midlesekso universitetas JK

2013

Finansų rinkos

Prancūzija 2011

2017 m. vykdytos nacionalinės programos anglų kalba
Eil.
Nr.

Studijų
kryptis

Programa

Pakopa

Dalykinė anglų ir
I
kita užsienio kalba

Pastabos
Programoje 2017 m. anglų kalba studijavo LR ir
užsienio šalių piliečiai.

1.

Filologija

2.

Psichologija Psichologija

I

3.

Socialinis
darbas

Socialinis darbas

I

4.

Vadyba

Turizmo vadyba ir
paveldas

I

5.

Teisė

Tarptautinė teisė

II

Programoje integruotas privalomas studentų
tarptautinis judumas. Lietuvos ir užsienio šalių
piliečiai 2017 m. studijavo programoje anglų kalba.

6.

Verslo

Verslo vadyba
(MBA)

II

Programoje 2017 m. anglų kalba studijavo LR ir
užsienio šalių piliečiai.

Programoje 2017 m. anglų kalba studijavo LR ir
užsienio šalių piliečiai.
Programoje 2017 m. anglų kalba studijavo tik
užsienio šalių piliečiai. LR piliečiai studijavo
lietuvių kalba.
Programoje 2017 m. anglų kalba studijavo tik
užsienio šalių piliečiai. LR piliečiai studijavo
lietuvių kalba.
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2015–2017 m. akredituotos vykdomos studijų programos, kurių išorinį vertinimą atliko
užsienio agentūros ir SKVC
30
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SKVC

Kitos agentūros, priklausančios Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR)

2015–2017 m. vykdomų studijų programų akreditavimo terminas

37%
63%

Akredituota 6 metams

Akredituota 3 metams

2017 m. po išorinio vertinimo akredituotos 3 studijų programos, iš jų viena akredituota
6 metams, dvi – 3 metams. Visas studijų programas vertino Studijų kokybės vertinimo centras
(SKVC).

Studijų kokybė
Vienas svarbiausių nuolatinių universiteto veiklos tikslų yra studijų kokybės tobulinimas,
pasitenkinimo studijomis užtikrinimas tarp studentų ir darbdavių. Apie studijų kokybės lygį
dažnai byloja studentų laimėjimai. 2017 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas apdovanojo geriausius teisės magistro darbų autorius. Baigiamuosius studentų darbus vertino komisija, sudaryta
iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir universitetų atstovų. Antrąją vietą šiame konkurse užėmė
Teisės fakulteto absolventė Daiva Mencaitė (darbo vadovas – prof. dr. Virginijus Bitė), kuri pri-
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statė civilinės teisės srities darbą „Individualūs ir išvestiniai akcininkų ieškiniai vadovų civilinės
atsakomybės bylose“.
2015 pradėta ir 2016 m. sėkminga baigta Universiteto studijų programų vadybos proceso
pertvarka, kai tų pačių krypčių studijų programos buvo sukoncentruotos į vieną fakultetą, kiekvienai iš jų suformuotas atskiras studijų programos komitetas, paskirtas studijų programos vadovas. Programų vadovai įgalinti prisidėti prie akademinio personalo darbo kokybės, paramos
studentams užtikrinimo. 2017 m. parengti kiekvienos studijų programos vystymo planai atsižvelgiant į paskutiniojo kiekvienos studijų programos vertinimo išvadas ir socialinių partnerių
bei studentų atsiliepimus bei poreikius. Daugiausia dėmesio skirta nustatyti studijų programos
tapatybę ir užtikrinti tolimesnę plėtrą, siekiant suteikti absolventui aukšto lygio kompetencijas,
kurios leistų jam greitai ir sėkmingai įsilieti į darbo rinką.
Platus internacionalizuotų studijų programų spektras 2017 m. universitetui padėjo užtikrinti 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 tarpkultūrinės patirties.
Nepaisant sumažėjusio Universiteto studentų, galinčių dalyvauti mainuose skaičiaus,
bendras išvykstančių ir atvykstančių studijoms, praktikai ar vasaros mokykloms dalyvių skaičius išliko aukštas bei subalansuotas. 2017 m. pagal mainų programas išvyko ir atvyko 704 studentai (2016 m. – 748, 2015 m. – 752, 2014 m. – 668 studentai).
Išvykusių pagal akademinių mainų programas Universiteto studentų
skaičius 2014–2017 m.
100%

9

98%

15

96%
94%

20

33

92%

319

90%
88%
86%

264

266

281

84%
82%
2014

2015

2016

2017

išvykę į vasaros mokyklas, trumpalaikes stažuotes
išvykę mainams (1-2 semestrų studijoms, praktikai)
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Atvykusių į Universitetą pagal akademinių mainų programas
studentų skaičius 2014–2017 m.
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40%
30%
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295

288
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0%
2014
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atvykę į vasaros mokyklas, trumpalaikes stažuotes
atvykę mainams (1-2 semestrų studijoms, praktikai)

2017 m. populiariausios tarp universiteto studentų išvykstamojo judumo šalys buvo Ispanija, Italija, Čekija, Prancūzija, Vokietija, o daugiausia atvykstančių mainų studentų buvo iš
Prancūzijos, Ispanijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos.
2017 metais studijų mainams 10 MRU studentų išvyko į Erasmus+ šalis partneres: Pietų Korėją (Dongseo universitetą), Japoniją (Josai universitetą), Taivaną (Nacionalinį Chengchi
universitetą), Malaiziją (Malaizijos mokslų universitetą), JAV (Hamline universitetą), Kanadą
(Saint Mary‘s universitetą), Gruziją (Ilia valstybinį universitetą), Ukrainą (Lvovo nacionalinį Ivano
Franko universitetą), Baltarusiją (Gardino Jankos Kupalos vardo universitetą), o iš Erasmus+ šalių partnerių atvyko 10 studentų iš Armėnijos (Tarptautinio Eurazijos universiteto, Valstybinio
ekonomikos universiteto), Azerbaidžano (Azerbaidžano valstybinio ekonomikos universiteto),
Baltarusijos (Gardino Jankos Kupalos vardo universiteto), Ukrainos (Taraso Ševčenkos nacionalinio Kijevo universiteto), Gruzijos (Batumio Šota Rustavelio universiteto), Moldovos (Moldovos
valstybinio universiteto), Kinijos (Huazongo mokslo ir technologijų universiteto).
Bendras visų studijas baigusių studentų, kurie suteikė grįžtamąjį ryšį apie pasirinktą studijų programą, pasitenkinimas per 2017 metus paaugo iki 81 proc. Lyginant su 2014 m. – 73
proc., 2015 m. – 80 proc. ir 2016 m. – 76 proc.
2017 m. beveik 70 procentų laipsnio siekiančių užsienio studentų ir 71 proc. į universitetą
atvykusių tarptautinių studijų mainų studentų teigė, jog yra visiškai arba iš dalies patenkinti
Universiteto siūlomų studijų kokybe. Tą tarptautiniai studentai patvirtino ir pernai, dalyvaudami studijų portalo „StudyPortals“ apklausoje, kai studijas MRU įvertino puikiai.
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Laipsnio siekiančių užsienio studentų pasitenkinimas studijų kokybe

I am satisfied with the quality of the content
(topics) of the study subject
I fully agree with it

18%

1%
3%

I partially agree with it
I do not have my opinion on that

8%

I tend to disagree

60%

10%

I completely object to that
Not answer

Mainų studentų pasitenkinimas studijų kokybe

In general, I’m satisfied with the quality of the
course delivered
yes

21%
sometimes

8%
13%

58%

no
not answer

Studentų grįžtamojo ryšio duomenys Universitete sistemingai naudojami tobulinant
studijų programas ir studijų dalykus, akredituojant studijų programas, vertinant dėstytojų pedagoginę veiklą.
Pastaraisiais metais vienas labiausiai diskutuojamų aukštojo mokslo kokybės rodiklių yra
į aukštąsias mokyklas priimamų studentų pasirengimas studijoms. 2017 m. į Mykolo Romerio
universitetą buvo nustatytas ne tik minimalus priėmimo balas – 3, bet ir pakartotinai suorganizuotas anglų kalbos žinių patikrinimas į pirmosios pakopos studijas įstojusiems 1 kurso studentams. Šio anglų kalbos žinių patikrinimo tikslas – nustatyti įstojusiųjų kalbos lygį ir suteikti
akademinę paramą tobulinant užsienio kalbą ir siekiant pasiekti atitinkamą kalbos lygį baigus
Universitetą.
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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
analizė rodo, kad dėstytojų virtualių auditorijų skaičius tolydžiai didėja jau ne vienerius metus,
tačiau nuo 2015 m. pastebimas labai ryškus kiekybinis pokytis.
Nuo 2015–2016 m. m. pavasario semestro buvo įdiegta nauja Moodle platforma ir automatiškai sukurtos einamojo semestro virtualios auditorijos visiems tą semestrą dėstomiems
dalykams pagal studijų formą. Dėl šios priežasties 2016 m. šiek tiek sumažėjo virtualių auditorijų kiekis, bet visiems dėstytojams ir studentams buvo suteikta galimybė dėstyti ir studijuoti
virtualioje aplinkoje Moodle. 2017 m. dėstytojų auditorijų kiekis labai išaugo.

Dėstytojų virtualių auditorijų dinamika 2015–2017 m.
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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 didaktines ir informacines kompetencijas.
Nuo 2014–2015 mokslo metų pradžios aštuoniose (dabar septyniose) universiteto ištęstinių studijų programose užtikrinama galimybė studijuoti mišriuoju (nuotoliniu) būdu. 2016–
2017 m. m. pasirinkusių studijuoti mišriuoju (nuotoliniu būdu) turėjome 112 studentų, 2017 m.
rugsėjo mėn. tokį studijų būdą pasirinko 135 studentai. Įvertinant ir studentų skaičiaus mažėjimą, tai rodo, kad šis studijų būdas yra paklausus, nes vidutiniškai 32,7% studentų pasirinko tokį
studijavimo būdą.

34

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

Fakultetas

Studijų
programa
(pakopa)
Teisė (I)
Teisė ir
valdymas (I)
Teisė ir muitinės
veikla (I)
Mediacija (II)

Teisės

Ekonomikos ir
finansų
valdymo
Viešojo
valdymo
Iš viso:

Finansų
valdymas (II)

Studentų skaičius grupėse
(rugsėjo mėn.)

Pasirinkusių studijuoti
nuotoliniu būdu

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Studentų Procentas nuo
skaičius visų studentų

56

100

86

32

46

43,4

49

98

73

*

11

22,4

91

154

67

20

11

15,7

16

34

41

23

22

29,7

44

78

52

16

17

39,5

75

71

14

25

32,1

62

51

22

3

9,7

499

491

127

135

32,7

Viešasis admi44
nistravimas (I)
Viešasis adminis29
travimas (II)
359

Pastaba: * nevyko priėmimas
Studijuoti mišriuoju (iš dalies nuotoliniu būdu) daugiausiai renkasi Teisės, Viešojo administravimo I pakopos studijų studentai bei Mediacijos ir Finansų valdymo II pakopos studijų
programų studentai.
Mišriuoju (iš dalies nuotoliniu būdu) studijuojantys studentai pagal programas

TE (I)

TV (I)

TMV (I)

ME (II)

FV (II)

VA (I)

VA (II)

VA (II)
2%
VA (I)
19%
TE (I)
34%
FV (II)
13%

ME (II)
16%

TV (I)
8%
TMV (I)
8%

Šių programų realizavimui naudojama virtuali mokymosi aplinka bei vaizdo konferencijų
įranga. Visi mišriuoju (įprastiniu ir nuotoliniu) būdu realizuojamų studijų programų užsiėmimai
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iš auditorijų tiesiogiai transliuojami internete, o paskaitos dar ir įrašomos. Paskaitų įrašų archyvu, taip pat ir savarankiškoms studijoms skirtomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis,
gali naudotis visi giminingų studijų programų studentai.
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. 2016–2017 m. m. studentų apklausų rezultatai
rodo, kad didžioji dalis tiek pirmosios, tiek antrosios studijų pakopų 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.
2017 m. pavasarį antrą kartą vyko Nacionalinės teisinių žinių olimpiados moksleiviams I
atrankinis turas specialiai olimpiadai sukurtoje Moodle platformoje.
Teisinių žinių olimpiados Moodle platforma

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada
NTZO

Prisijungti

Lietuvių (lt)

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada
Nacionalinės teisinių žinių olimpiados tikslas - ūgdyti jaunimo teisinį
sąmoningumą ir supratimą apie teisinę valstyvę, teisinę sąmonę,
kultūrą, taip pat apie valstybės teisės sistemą, jos veikimo principus.

DĖMESIO!

Pirmas Nacionalinės teisinių žinių olimpiados atrankos turas vyks 2017 metų balandžio 7 dieną. Egzaminas visoms užsiregistravusiems

mokykloms bus įjungiamas 10 val. ir 13 val.

KREIPTIS PAGALBOS! Jei nepavyksta prisijungti ar matai ne savo klasės testą - SKUBIAI rašyk el. paštu inga.mick@mruni.eu ar skambinki

865976782 arba 852714561
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Studijos
Absolventai ir jų karjera
2017 m. Universitetą iš viso baigė 1950 I ir II pakopos studentai – 1118 I studijų pakopos (iš
jų – 22 užsienio studentai) ir 832 II studijų pakopos (iš jų – 47 užsienio studentai). Bendras mūsų
Alma Mater absolventų skaičius, lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo.
Absolventų dinamika 2013–2017 m.
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1527
1342

1316
1036

1118
832

1000
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0
2013 m.

2014 m.
I pakopa

2015 m.
II pakopa

2016 m.

2017 m.

Iš viso absolventų

Nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos duomenys rodo, lyginant su kitų
aukštųjų mokyklų duomenimis, itin aukštą Universiteto absolventų įsidarbinamumą ir vieną
aukščiausių šalyje jų vidutinį darbo užmokestį.
Pagal „Sodros“ statistiką 2013, 2014, 2015 ir 2016 m. MRU absolventai užėmė antrąją vietą
tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų pagal įsidarbinimo procentinę dalį, praėjus 6 mėn. po studijų
baigimo, o pagal įsidarbinamumą praėjus vieneriems (2014, 2015 ir 2016 m.) ir trims metams
(2013 ir 2014 m.) po studijų baigimo – pirmąją vietą Lietuvoje.
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2013–2016 m. dirbantys absolventai praėjus 6 mėn. po studijų baigimo (proc.)
81,30%
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78,00%
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Šaltinis: Sodra, Studentų registras
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Studijos
2013–2016 m. dirbantys absolventai praėjus 1 m. po studijų baigimo (proc.)

Šaltinis: Sodra, Studentų registras
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2013–2014 m. dirbantys absolventai praėjus 3 m. po studijų baigimo (proc.)

Šaltinis: Sodra, Studentų registras
Pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį praėjus 6 mėn. po studijų baigimo 2013, 2014,
2015 ir 2016 m. MRU absolventai užėmė 3–4-tą vietas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų (vidurkis
652,5 Eur), nusileisdami tik Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus ir Kauno technologijos universitetų absolventams. 3–5-oje pozicijose Universiteto absolventai išliko praėjus vieneriems (vidurkis 669,3 Eur) ir trejiems (vidurkis 703,5 Eur) metams po studijų baigimo.
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2013–2016 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus 6 mėn.
po studijų baigimo (Eur)
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Šaltinis: Sodra, Studentų registras
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2013–2016 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus 1 m.
po studijų baigimo (Eur)
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Šaltinis: Sodra, Studentų registras
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2013–2014 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus 3 m. po studijų
baigimo (Eur)
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Lyginant abiejų pakopų Universiteto absolventų ketverių metų duomenis, pastebima
dirbančių skaičiaus augimo tendencija ataskaitiniais laikotarpiais (praėjus 6 mėn., 1 m. ir 3 m. po
studijų baigimo). Iš 2013 m. laidos pirmosios pakopos absolventų praėjus 6 mėn. po studijų baigimo dirbo 1030 (vidurkis 72,30 proc.), iš 2014 m. laidos – 1038 (vidurkis 72,08 proc.), iš 2015 m.
laidos – 1083 (vidurkis 69,02 proc.), iš 2016 m. laidos – 937 (vidurkis 73,5 proc.). Praėjus 1 m. po
studijų baigimo 2013 m. laidos dirbančių pirmosios pakopos skaičius siekė 1124 (vidurkis 76,13
proc.), 2014 m. – 1083 (vidurkis 76,75 proc.), 2015 m. – 1134 (vidurkis 72,87 proc.), 2016 m. – 975
(vidurkis 74,48 proc.). O praėjus 3 m. po studijų baigimo 2013 m. dirbančių absolventų skaičius
didžiausias 1233 (vidurkis 77,36 proc.), 2014 m. – 1116 (81,13 proc.). Aukščiausias pozicijas pagal
2013–2016 m. pirmosios pakopos studijų įsidarbinamumo procentinę dalį užima teisės ir visuomenės saugumo krypties studijų programos.
Nuo 2015 m. 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 sukūrimas“, Universitete veikia Karjeros centras. Centre sistemingai plėtojama studentų karjeros paramos sistema,
apimanti karjeros valdymo paslaugas, konsultavimą karjeros klausimais, karjeros dienas, kitus
renginius, mokymus, absolventų karjeros stebėseną ir analizę. Centras prisideda ir prie nacionalinės Karjeros valdymo informacinės sistemos karjera.lt veiklos ir sklaidos.
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MOKSLO IR INOVACIJŲ VEIKLA

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos yra svarbios Europos, Lietuvos
valstybės ir visuomenės gerovei, saugumui, gyvenimo kokybės gerinimui. Mykolo Romerio
universiteto mokslininkai ir tyrėjai daugiausia vykdo socialinių ir humanitarinių mokslų disciplininius ir tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus. Aktyviai dalyvaujama tarptautiniuose ir nacionaliniuose akademiniuose bei profesiniuose tinkluose, rengiami
ir įgyvendinami mokslo projektai, užsakomieji tyrimai, kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai,
teikiamos ekspertinės ir konsultacinės paslaugos. Publikuota virš 600 mokslo darbų, įgyvendinama beveik 50 mokslo projektų, suteikta beveik 30 užsakomųjų paslaugų, vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos.
Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos (MTEPI) yra Lietuvos ir Europos
Sąjungos prioritetas siekiant įgyvendinti strateginius dokumentus: Europa 2020, Lietuva 2030,
Sumanios specializacijos prioritetines MTEPI raidos kryptis, nacionalines mokslo programas.
Pastaruoju metu kilo Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų reitingai tarptautiniu lygiu. Pavyzdžiui, Pasaulio ekonomikos forumo atlikto Pasaulio konkurencingumo indekso duomenimis
Lietuva pakilo iš 41 pozicijos 2015–2016 m. į 35 vietą 2016–2017 m. Pagal „inovacinių gebėjimų“
rodiklį Lietuva pakilo į 28 vietą, pagal rodiklį „mokslo institucijų kokybė“ – 35 vietą, pagal rodiklį
„mokslo ir mokymo paslaugų prieinamumas“ – 33 vietą, o pagal rodiklį „mokslininkų ir inžinierių prieinamumas“– 62 vietą iš 138 vietų (Global Competitiveness Report 2016–2017). Inovacijų
Sąjungos švieslentės duomenimis 2017 m. Lietuva laikoma vidutine inovacijų šalimi. Nors pagal daugumą rodiklių šalis vertinama žemiau nei ES vidurkis, Lietuvos stiprybės yra inovacijų
aplinka, žmogiškieji ištelkliai ir tinklaveika (šaltinis: Innovation Union Scoreboard 2017). Svarbų
vaidmenį Lietuvos MTEPI raidos procese atlieka socialiniai ir humanitariniai mokslai.
2017 m. MRU MTEPI veiklos buvo vykdomos atsižvelgiant į Lietuvos ir ES Inovacijų Sąjungos įsipareigojimus: mokslo ir inovacijų programas sieti su Europa 2020 nustatytais visuomenės
iššūkiais, skatinti viešojo sektoriaus ir socialines inovacijas, didinti mokslininkų ir tyrėjų skaičių,
kurti mokslo-verslo žinių aljansus, skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą ir bendradarbiavimą, kelti doktorantūros studijų kokybę, įgyvendinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą per
atvirąją prieigą ir kt.
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MRU MTEPI veiklos vykdomos pagal prioritetinę 2016–2020 m. mokslinių tyrimų kryptį
„Socialinės inovacijos globaliai plėtrai“ ir 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.
Socialinės inovacijos – tai naujos idėjos, sprendimai ir metodai, kurie padeda nustatyti
ir spręsti socialines problemas, šviesti visuomenę. Jos nagrinėja įvairias socialines sistemas ir
procesus, padeda individams, organizacijoms ir valstybėms spręsti socialines problemas, skatina dalytis žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika, keičia gyvenimo kokybę, kasdienius įpročius,
vartojimo, bendravimo modelius. Socialinės inovacijos padeda užtikrinti valstybės ir visuomenės saugumą, gerinti gyvenimo kokybę, spręsti tokias visuomenės problemas kaip skurdas,
socialinė atskirtis ar senėjimas, skatina demokratinės, teisinės visuomenės, verslo ir socialinės
atsakomybės iniciatyvas.
Mokslo programas įgyvendino Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas MRU LAB, fakultetai ir institutai, sutelkę tarpdisciplinines mokslininkų, tyrėjų, studentų, socialinių ir verslo
partnerių komandas. Buvo kuriamos, analizuojamos ir įgyvendinamos socialinės inovacijos
teisingumo, saugumo, žmogaus teisių, vertybių, gyvenimo kokybės, psichologinės gerovės,
sveikatos, mokymosi visą gyvenimą, verslo ir viešojo sektoriaus inovacijų bei kitose valstybei ir
visuomenei aktualiose srityse. Rengiami ir įgyvendinami tarptautiniai ir nacionaliniai projektai,
leidžiamos aukšto tarptautinio lygio mokslo publikacijos, rengiami mokslo renginiai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir mokymai įvairioms visuomenės grupėms.

MRU laboratorijos, prioritetinės kryptys, vadovai
Laboratorija

Prioritetinės kryptys

•
•
Aplinkos valdymo •
laboratorija
•
•
•
•
•
•
Edukacinių
technologijų
laboratorija

46

•
•
•
•
•
•
•

Vadovas

Teritorijų planavimas
Žemės naudojimo valdymas
Aplinkos valdymas
Darnus vystymasis
Klimato kaitos
Miesto aplinka
Aplinkosauginis švietimas

Prof. dr. Paulo Alexandre da Silva
Pereira

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. Jolita
Dudaitė

Mokslo ir inovacijų veikla
Lentelės tęsinys

Gyvenimo kokybės laboratorija

Lyčių tyrimų
laboratorija

•
•
•
•
•

Teoriniai ir metodologiniai gyvenimo kokybės tyrimai
Saugios ir sveikos visuomenės tyrimai (sveikatos ir deProf. hab. dr.
mografinių pokyčių studija)
Ona Gražina
Veiksnių, lemiančių gyvenimo kokybę, tyrimai
Rakauskienė
Neekonominių gyvenimo kokybės faktorių tyrimai
Inovatyvūs gyvenimo kokybės tyrimai

•
•
•

Lyčių lygybės tyrimai mikroekonomikos lygiu
Lyčių lygybės tyrimai makroekonomikos lygiu
Inovacinės lyčių tyrimų kryptys

•

Ginčų sprendimo procesų tobulinimo bei darnumo užtikrinimas
Mediacijos skatinimas sprendžiant ginčus kaip vieną prioritetinių šiuolaikinės visuomenės teisės politikos krypčių
Psichologinių, sociologinių, ekonominių, kultūrinių ir soDoc. dr. Natalija
cialinių konfliktų sprendimo veiksniai ir ginčų sprendimo
Kaminskienė
įpročiai
Alternatyvios ginčų sprendimo formos ir jų vystymosi
tendencijos
Veiksniai, trukdantys darnaus ginčų sprendimo būdų plačiam taikymui tyrimai

•
Mediacijos ir
darnaus ginčų
sprendimo
laboratorija

•
•
•

Mokymosi visą
gyvenimą
laboratorija

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psichologinės
gerovės
laboratorija

Saugumo tyrimų
laboratorija

Dr. Eglė
Krinickienė

Mokymosi visą gyvenimą transformacijos
Sklandų ir darnų mokymąsi visą gyvenimą palaikantys
procesai
Prof. dr. Irena
Mokymosi visą gyvenimą valdymas
Žemaitaitytė
Mokymosi visą gyvenimą organizacinė struktūra
Mokymosi visą gyvenimą finansavimo modeliai
Mokymosi visą gyvenimą teisinė aplinka

Prof. dr. Aistė
Diržytė

•

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
gerovės veiksniai
Psichologiniai gerovės veiksniai

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
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Lentelės tęsinys

Socialinių technologijų laboratorija

Sociologinių tyrimų laboratorija

Sveikatos tyrimų
laboratorija

•
•

Socialinės technologijos ateities visuomenei
Socialinių technologijų poveikis viešojo ir privačiojo
sektoriaus inovatyvumui
Socialinės technologijos inovatyviam mokslui,
mokymui ir mokymuisi

Prof. dr. Aelita
Skaržauskienė

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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 industrija socioekonominėse transformacijose

•

•
•
•
Teisingumo tyrimų laboratorija

•
•

Verslo inovacijų
laboratorija

•
•
•
•
•

Aristoteliškų
studijų ir kritinės
teorijos centras

•
•
•
•

Vertybių tyrimų
laboratorija

Viešojo valdymo
inovacijų
laboratorija
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•
•
•
•
•
•

Teisinės valstybės principo įgyvendinimas ir socialinė
aplinka
Teisingumą lemiantys veiksniai ir efektyvus teisingumo
įgyvendinimas
Konkurencingo verslo (ekonomikos) socialinės
teisinės aplinkos kaita ir internacionalizacija, veikiant
globalizacijai
Socialinio teisingumo, socialinės atsakomybės ir
skirtingų interesų suderinimo koreliacija teisinėje
valstybėje
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
Aristotelio minties paveldas šiuolaikinės kritinės teorijos požiūriu
Aristotelio minties, šiuolaikinių Aristotelio pasekėjų ir
tyrinėtojų studijos
Aristotelio minties raida ir interpretacijos

Prof. dr.
Danguolė
Jankauskienė

Doc. dr. Salvija
Kavalnė

Prof. dr. Žaneta
Simanavičienė

Prof. dr. Andrius
Bielskis

Lyginamieji kultūrų ir civilizacijų tyrimai, siekiant rasti
taikaus ir harmoningo sugyvenimo principus daugiakultūriniame kontekste
Doc. dr. Povilas
Vertybių vaidmuo visuomeniniuose procesuose
Aleksandravičius
Europos tapatybė, jos santykis su lietuviškąja tapatybe
Technologijų poveikio žmogui ir visuomenei aksiologiniai tyrimai
Daugialygis (daugiapakopis) valdymas
Tarpinsitucinis (tarpžinybinis, tarpsektorinis) bendra- Doc. dr. Andrius
darbiavimas
Stasiukynas
Piliečius įtraukiantis valdymas

Mokslo ir inovacijų veikla
Lentelės pabaiga
•
•
Žmogaus teisių
laboratorija

•
•
•
•
•
•
•

Akademinės
etikos centras

•
•
•

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
Jakulevičienė

Etinės akademinio gyvenimo problemos,
šiuolaikiniai etikos institucionalizacijos procesai
universitetuose,
MRU etikos infrastruktūra
Doc. dr. Loreta
Universiteto vertybių puoselėjimas
Tauginienė
Akademinės etikos principų integracija visuose Universiteto studijų, mokslinės veiklos, valdymo ir administravimo procesuose

Svarbiausios 2017 m. MRU sukurtos socialinės inovacijos
Projektas

Socialinė inovacija

Veiksmingo mokymo(si) paieška: skirtingų mokymo būdų ir mokinių esminių psichologinių poreikių tenkinimo
sąveikos dinamika, vadovė prof. dr.
Saulė Raižienė.

Remiantis savideterminacijos teorija, atskleisti mokinių esminių psichologinių poreikių tenkinimo edukacinėje aplinkoje mechanizmai. Nustatytos skirtingų mokymo būdų sąveikų sąsajos su mokinių suvoktu poreikių patenkinimu bei
jų mokymosi motyvacija ir kitomis mokymosi išdavomis (pasiekimais, gerove) bei mokytojų mokymo būdų pasirinkimo
ir mokinių suvokto poreikių patenkinimo, mokymosi motyvacijos ir kitų mokymosi išdavų abipusis ryšys.

Identifikuotos sritys, per kurias pasireiškia didžiausi skaitmeninės šešėlinės ekonomikos mastai, išskirti šio reiškinio
Skaitmeninė šešėlinė ekonomika, vasubjektai ir objektai, papildyta atitinkamais kriterijais šešėlidovė dr. Remeikienė.
nės ekonomikos vertinimo metodika suformuojant šešėlinės
ekonomikos koncepciją skaitmeninėje erdvėje.
ES ir NATO valstybių kibernetinio saugumo strategijų normų analizė ir adaptavimas Lietuvos situacijai – Lietuvos
kibernetinio saugumo strategijos modelis, vadovas prof. dr. Darius Štitilis.

Išanalizuota geriausia ES ir NATO praktika ir suformuluotos
rekomendacijos Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo
strategijai adaptuojant geriausią tarptautinę praktiką Lietuvos situacijai.

Sukurta Lietuvai adaptuota socialinės ekonominės nelygybės
vertinimo metodika, makro ir mikro lygiu ištirti Lietuvos sociSocialinė ekonominė nelygybė:
alinę ekonominę nelygybę lemiantys veiksniai, įvairių Lietuveiksniai, pasekmės gyvenimo kokybei vos visuomenės grupių (kaimo ir miesto gyventojų, jaunimo
ir mažinimo būdai, vadovė dr. Vaida
ir pagyvenusių asmenų, moterų ir vyrų) socialinė ekonominė
Servetkienė
(pajamų, vartojimo, materialių gyvenimo sąlygų) nelygybė ir
jos pasekmės šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi
bei gyventojų gyvenimo kokybei.
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Lentelės pabaiga

Lietuvos ir Japonijos paauglių ir jaunų
suaugusių tapatumo raida, vadovė
prof. dr. Rita Žukauskienė.

Atskleisti tapatumo raidos mechanizmai paauglystėje ir tapsmo suaugusiu periode Lietuvoje ir Japonijoje identifikuojant
panašumus bei skirtumus šiose dviejose kultūrose.

Neformalusis švietimas ir savanorystė
studijų pasirinkimui ir karjerai, vadovė
prof. dr. Odeta Merfeldaitė.

Įvertinta neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų
pasirinkimui ir karjerai; identifikuotos aukštųjų mokyklų studentų neformalaus švietimo, savanorystės ir ugdymo karjerai
patirtys; nustatytos aukštųjų mokyklų studentų studijų pasirinkimo prielaidos; atskleistos aukštųjų mokyklų studentų
neformalaus švietimo, savanorystės ir ugdymo karjerai patirčių sąsajos su studijų pasirinkimu ir karjerai.

Europos kibernetinių nusikaltimų ekscelenecijos centrų tinklo stiprinimas
(angl. Strengthening European Network
Centres of Excellence in Cybercrime
– SENTER), vadovė Egidija Veršinskienė.

Įkurtas kibernetinių nusikaltimų mokymų ir mokslinių tyrimų centrų tinklas, skirtas ES ir Rytų Baltijos valstybių kompetencijų tobulinimui ir kovai su kibernetiniais nusikaltimais.
Įtvirtintas tinkle tapatumas, informacijos dalijimosi ir mainų
platforma, tvarios plėtros planas.

Europa po II Pasaulio karo: multidimensinis integracijos poveikis visuomenės
ir žmogaus saugumui (angl. Europe after the WWII: Multidimensional effects
of Integration as a Guarantee for State
and Human Security), vadovė prof. dr.
Regina Valutytė.

Konsoliduotos II Pasaulio karo atminties ir pamokų sąsajos su
šiuolaikinės Europos integracija ir saugumu per akademinio
jaunimo bendradarbiavimo tinklus ir specializuotus renginius.

Sensorinė kriminalinių cheminių medžiagų nustatymo sistema (angl. Sensor system for detection of criminal
chemical substances (CRIM-TRACK), vadovė dr. Ingrida Ilgauskienė.

Sukurti nešiojami, automatizuoti, greiti, nebrangūs, jautrūs
kriminalinių cheminių medžiagų nustatymo prietaisai, kurie gali būti naudojami atpažįstant narkotikus ir savadarbius
sprogstamuosius prietaisus.

Vaikų tapatybė ir pilietybė: gerosios
praktikos gidas (angl. Children‘s identities and citizenship: best practice guides), vadovė prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė

Sukurtas gerosios praktikos Europos integracijos vadovas
mokytojų ugdymui remiantis priklausymo, aktyvaus dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, išsilavinimo prieinamumo
vertybėmis.

Nacionalinis mokslo vertinimas
2017 m. Mykolo Romerio universitetas dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos administruojamame 2015–2016 m. mokslinės veiklos rezultatų vertinime. Dėmesys skirtas įvairioms su
moksline veikla susijusioms veikloms: publikacijoms, dalyvavimui tarptautiniuose mokslo projektuose ir užsakomuosiuose tyrimuose, akademiniam personalui. Pagal Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų
vertinimo metodiką socialiniuose moksluose Mykolo Romerio universitetas užima stabilias lyderio pozicijas pagal gautus taškus už formaliojo vertinimo (II lygiui) ir ekspertinio vertinimo (I
lygiui) priskirtus mokslo (meno) darbus (Lietuvos mokslo taryba, 2017).
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Lietuvos universitetų socialinių mokslų LMT ekspertinio vertinimo rezultatai
(svertinė balų suma už I lygmens mokslo darbus) 2015–2016 m.
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Lietuvos universitetų socialinių mokslų srities darbų formaliojo vertinimo rezultatai
pagal kryptis1 2015 m.
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Lietuvos universitetų socialinių mokslų srities darbų formaliojo vertinimo rezultatai
pagal kryptis 2016 m.
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Apdovanojimai
2017 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuotame konkurse „Geriausios
2016 metų disertacijos” socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyje laureate tapo dr. Daiva
Penkauskienė, Mykolo Romerio universitete apgynusi edukologijos mokslo krypties disertaciją „Išprovokuotas mokymosi permąstymo patyrimas universitetinių bakalauro studijų
metu“ (vadovė prof. dr. Valdonė Indrašienė). Daivos Penkauskienės darbas už filosofinę ref1

01S-teisė, 02S-politikos mokslai, 03S-vadyba, 04S-ekonomika, 05S-sociologija, 06S-psichologija, 07S-edukologija,
08S-komunikacija ir informacija.

52

Mokslo ir inovacijų veikla
leksiją ir teorinį įžvalgumą taip pat buvo apdovanotas ir Lietuvos fenomenologinių tyrimų
instituto organizuotame kasmetiniame socialinių mokslų srities konkurse „Geriausias kokybinis darbas Lietuvoje“.
MRU Humanitarinių mokslų instituto profesoriui Mindaugui Briedžiui skirta Baltijos
Amerikos Laisvės Fondo (angl. Baltic American Freedom Foundation) parama mokslinei stažuotei JAV Memfio universitete. Šios stažuotės metu Mindaugas Briedis atlieka tarpdisciplininį mokslinį tyrimą, apimantį psichofizikos, fenomenologijos, psichologijos ir onkologijos
mokslų sritis. Septynių mėnesių trukmės projektui vadovauja pripažintas šios srities mokslininkas prof. Shaunas Gallagheris.
Prof. dr. Andrius Bielskis apdovanotas tarptautine Aleksandro Onassis fondo stipendija
Atėnų universitete Graikijoje moksliniam tyrimui „Aristotelio teleologija ir „prigimtinės nelygybės“ klausimas“.
2017 m. Prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira buvo apdovanotas už tarptautinių
mokslo žurnalų „Science of the Total Environment”, „Catena”, „MethodsX” ir „Process Safety
and Environmental Protection” indėlį į recenzavimo procesą.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pristatė „Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalgą“, kurioje identifikuoti Lietuvos aukšto lygio tyrėjai ir jų bendraautorių
tinklo rodikliai. Didžiuojamės, kad tarp trijų socialinių mokslų aukšto lygio tyrėjų pateko ir
Mykolo Romerio universiteto psichologijos instituto profesorė Rita Žukauskienė. Humanitarinių mokslų srityje aukšto lygio tyrėju pripažintas Mykolo Romerio universiteto profesorius
emeritas Mindaugas Maksimaitis.

Doktorantūra ir podoktorantūra

Mykolo Romerio universitetas skiria didelį dėmesį naujosios kūrybiškai mąstančių, į aukštos kokybės tarptautinius mokslinius tyrimus orientuotų mokslininkų kartos rengimui. Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla (toliau – SIDM) įgyvendina inovatyvius doktorantūros
principus, plėtoja ir tobulina doktorantūros studijas, ieško galimybių pritraukti daugiau tyrėjų
iš Lietuvos ir užsienio. Taip pat didelis dėmesys skiriamas podoktorantūrai. Siekiama sukurti
patrauklias tarptautinės mokslo karjeros sąlygas jauniesiems mokslininkams. Mykolo Romerio
universitetas kartu su kitomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis vykdo 6 mokslo krypčių
doktorantūros studijas.
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Vykdomos dokturantūros studijos

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

07S Edukologija

Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas,
Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas
Humanitariniai mokslai

04H Filologija

Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas

Bendradarbiaujant su užsienio universitetais, įgyvendinamos dvi jungtinės doktorantūros programos „Šiuolaikinė Rusijos ir Kinijos komercinė teisė globalioje ekonomikoje“ (RuChin) ir „Teisė, mokslas ir technologijos“ (LAST-JD). RuChin programa vykdoma bendradarbiaujant su partneriais iš Suomijos, Belgijos, Slovėnijos, Rusijos, Kinijos ir Lenkijos. LAST-JD
programa vykdoma kartu su penkiais Europos universitetais: Bolonijos universitetu (Italijos
Respublika), Turino universitetu (Italijos Respublika), Autonomiškuoju Barselonos universitetu (Ispanijos Karalystė), Liuksemburgo universitetu (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė) 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.
2017 m. sėkmingai apgintos disertacijos
Nr.

Disertantas

Karolis
Kačerauskas

1
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Disertacijos tema

Mokslo
kryptis

„Valstybės paramos
valstybės kontroliuojamiems ūkio subjektams draudimas pagal Teisė 01S
Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 106(1)
ir 102 straipsnius“

Mokslinis
vadovas

Doc. dr.
Raimundas
Moisejevas,
doc. dr. Lina
Novikovienė

Padalinys

Privatinės
teisės
institutas

Disertacijos gynimo data

2017-01-06

Mokslo ir inovacijų veikla
Lentelės tęsinys
Mangirdas
Morkūnas

„Lietuvos verslo grupių
formavimosi veiksnių
vertinimas“

3

Laima Vaigė

„Violence against Women under International law: Filling the gaps
at international, regional and national levels“
Teisė 01S
(lt. „Smurtas prieš moteris pagal tarptautinę
teisę: spragų pildymas
tarptautiniu, regioniniu
ir nacionaliniu lygiu“ )

4

„Universiteto verslumo
Viktorija Šima- skatinimas taikant infor- Vadyba
nauskienė
macines ir komunikaci- 03S
nes technologijas“

5

Viktorija
Skvarciany

6

„Nematerialių išteklių
įtakos darniam vystyIlona
muisi Europos SąjunBartuševičienė
gos šalyse vertinimo
modelis“

7

Giedrius
Romeika

„Verslo procesų infrastruktūros organizavimas Vadyba
taikant elektroninių
03S
tarpininkų paslaugas“

Prof. dr. Dalė
Dzemydienė

Verslo ir
medijų
mokykla

2017-04-04

8

Laimutis
Paškevičius

„Kompleksinis pacientų
Vadyba
saugos įvykių valdymas
03S
Lietuvos ligoninėse“

Prof. dr.
Danguolė
Jankauskienė

Politikos
mokslų
institutas

2017-04-10

9

Rusnė
Kregždaitė

„Kultūros ir kūrybinių
industrijų vertinimo
modeliavimas Europos
Sąjungos šalyse“

Prof. dr.
Ekonomika
Eugenija
04S
Martinaitytė

Finansų
institutas

2017-04-27

Rimantas
Vosylis

„Psichologiniai tapsmo
suaugusiuoju aspektai
skirtinga socialinės
brandos eiga pasižyminčių jaunuolių
grupėse“

Psichologi- Prof. dr. Saulė
ja 06S
Raižienė

Psichologi2017-05-05
jos institutas

2

10

„Individualių klientų
pasitikėjimo ir jo įtakos
komercinių bankų
stabilumui vertinimas“

Vadyba
03S

Doc. dr. Jogai- Finansų
la Mačerinskas institutas

Prof. dr. Lyra
Jakulevičienė

2017-01-12

Tarptautinės
ir Europos
Sąjungos
2017-02-02
teisės
institutas

Prof. dr. Aelita Vadybos
Skaržauskienė institutas

2017-02-10

Ekonomika Prof. dr. Daiva
04S
Jurevičienė

Finansų
institutas

Ekonomika Prof. dr. Eglė
04S
Kazlauskienė

Ekonomikos
2017-03-03
institutas

2017-02-15
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„Perkančiųjų organizacijų diskrecijos problemos derinant skirtingus Teisė 01S
interesus viešuosiuose
pirkimuose“

Prof. dr.
Algimantas
Urmonas

Viešosios
teisės
institutas

2017-06-02

Prof. dr. Darius Finansų
Štitilis
institutas

2017-06-15

11

Eglė
Sakalauskaitė

12

Inga Malinaus- „Duomenų subjekto
kaitė-van de
teisės virtualiuose
Teisė 01S
Castel
socialiniuose tinkluose“

13

Dovilė
Murauskienė

„Parens Patriae doktrinos raiška baudžiamajame procese, kuriame
dalyvauja vaikai“

Teisė 01S

Prof. dr. Rima
Ažubalytė

Baudžiamosios teisės
2017-09-08
ir proceso
institutas

Goda
Kaniušonytė

„Optimalus paauglių
psichosocialinis funkcionavimas ir suvoktas
tėvų elgesys: raidos
trajektorijos ir pokyčio
mechanizmai“

Psichologi- Prof. dr. Rita
ja 06S
Žukauskienė

Psichologi2017-10-06
jos institutas

14

Simona
15
Survilaitė

„Įmonių intelektinio
kapitalo įtakos jų rinkos Ekonomika Prof. dr. Rima Ekonomikos
2017-10-12
vertei Baltijos šalyse
04S
Tamošiūnienė institutas
vertinimas“

„Paauglių klestėjimo
skatinimas mokyklos
Inga Truskausaplinkoje: ilgalaikiai po- Psichologi- Prof. dr. Rita
16 kaitė-Kunevizityvios jaunimo raidos ja 06S
Žukauskienė
čienė
intervencijos efektai ir
poveikio mechanizmai“

17

Simona
Briedienė

Giedrė
18
Paurienė

„Viešųjų pirkimų proceso valdymo modeliavi- Vadyba
mas šiuolaikinio viešojo 03S
valdymo kontekste“
„Pedagogų profesinės
kompetencijos
ugdymas savaiminiu
mokymusi“

Prof. dr. Vainius Smalskys

Edukologi- Prof. dr. Irena
ja 07 S
Žemaitaitytė

Psichologi2017-11-17
jos institutas

Viešojo
administravimo
institutas

2017-11-30

Edukologijos ir socialinio darbo
institutas

2017-12-19

Doktorantų skaičiaus kaita
2017 m. priėmime į doktorantūros studijas dalyvavo 53 kandidatai. Viešo konkurso būdu
buvo priimti 32 doktorantai (31 į valstybės finansuojamas, o 1 – į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas studijas).
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Pretendentų ir priimtų doktorantų skaičiaus kaita 2013–2017 m.
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Studijuoti doktorantūroje 2017 m. buvo priimta daugiau asmenų, baigusių magistrantūros studijas ne MRU, trys iš jų baigė studijas užsienyje.

Priimtų studijuoti iš MRU ir iš kitų universitetų santykis 2013–2017 m.
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2017 metais MRU daugiausia doktorantų rengė teisės mokslo krypties disertacijas, augo
psichologijos mokslo krypties doktorantų skaičius, o kitose kryptyse skaičiai išliko panašūs. Ekonomikos, edukologijos ir filologijos mokslo krypčių doktorantūros studijos MRU vykdomos tik
nuo 2011 metų.
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Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis 2014–2017 m.
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Pastebimas bendro doktorantų skaičiaus Mykolo Romerio universitete augimas. Ypač atkreiptinas dėmesys į teisės mokslo krypties doktorantų skaičiaus augimą.

Daktaro disertacijų gynimai, podoktorantūra
2017 m. sėkmingai studijas baigė ir daktaro disertacijas apgynė 18 tyrėjų: 5 – teisės, 5 –
vadybos, 4 – ekonomikos, 3 – psichologijos bei 1 – edukologijos mokslų kryptyse.
2017 m. SIDM pateikė 6 podoktorantūros stažuočių projektų paraiškas Lietuvos mokslo
tarybai pagal veiklą Nr. 09.3.3-LMT-712-02 „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. 4
projektai gavo finansavimą. Nuo 2017 m. gruodžio mėn. podoktorantūros stažuotes pradėjo 3
tyrėjai: dr. Evaldas Juozelis („Naujasis mokslinis žinojimas: filosofiniai, politiniai ir ideologiniai iššūkiai“, stažuotės vadovas doc. dr. Povilas Aleksandravičius), dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė
(„Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio
lygio užsienio kalbos mokymui(si)“, stažuotės vadovė prof. dr. Jolita Šliogerienė) ir dr. Rimantas
Vosylis („Jaunuolių finansinių gebėjimų raidos mechanizmai (DEFINE)“, stažuotės vadovė prof.
dr. Rita Žukauskienė). Dvi MRU alumnės dr. Ieva Misiūnė ir dr. Loreta Tauginienė podoktorantūros mokslinius tyrimus tęsia Vilniaus universitete.

Doktorantūros tarptautiškumas
2017 m. Laima Vaigė apgynė teisės mokslo krypties disertaciją anglų kalba „Violence
against Women under International law: Filling the Gaps at International, Regional and National Levels“ (liet. „Smurtas prieš moteris pagal tarptautinę teisę: spragų pildymas tarptautiniu,
regioniniu ir nacionaliniu lygiu“). Atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus, visos daktaro disertacijos buvo apgintos gynimo tarybose dalyvaujant užsienio mokslininkams.
2017 m. dalinėms studijoms į MRU atvyko 3 jungtinės tarpdisciplininės Erasmus Mundus
doktorantūros programos „Teisė, mokslas ir technologijos“ (LAST-JD) doktorantai: Marco Crepaldi (Italija), Alunge Rogers (Kamerūnas) ir Laman Yusifova (Azerbaidžanas).
Doktorantai aktyviai dalyvauja mokslinėse stažuotėse bei moksliniuose mokymuose užsienyje. 11 doktorantų pasinaudojo Erasmus+ teikiamomis galimybėmis, 6 doktorantai gavo
paramą akademinėms išvykoms Lietuvos mokslo tarybos skelbiamuose konkursuose. MRU
doktorantai stažavosi dvidešimtyje pasaulio valstybių.
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Doktorantūros finansavimas
2017 m. MRU studijavo 8 doktorantai, finansuojami ES struktūrinių ir investicinių fondų
lėšomis pagal projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (koordinuoja Lietuvos mokslo taryba).
2017 m. 16 MRU doktorantų Lietuvos mokslo tarybos skelbtame konkurse gavo doktoranto stipendijas už akademinius pasiekimus.

Kita veikla
Kaip ir kiekvienais metais, buvo organizuota Atvira doktorantūros diena, skirta besidomintiems doktorantūros studijomis. Siekiant doktorantūros studijų kokybės, doktorantams buvo organizuotos žinomų užsienio mokslininkų paskaitos, mokymai bei informaciniai renginiai.
Organizuoti doktorantams vedamų mokymų „Inovatyvus mokslininkas“ ciklai: seminaras
„Lyginamosios teisės moksliniai tyrimai“ („Comparative Law Research“), kurį vedė Kembridžo
universiteto Teisės fakulteto dėstytojas habil. dr. Felix Steffek, ir mokymai „Atsakingi moksliniai
tyrimai ir inovacijos“ (dėst. Akademinės etikos centro vadovė dr. Loreta Tauginienė).
Doktorantai aktyviai įsitraukė į MRU Socialinių inovacijų laboratorijų tinklo MRU LAB veiklą. Kartu su mokslininkais jie vykdė mokslinius tyrimus, dalyvavo projektinėje veikloje, rengė
bendras publikacijas.

MRU Doktorantų draugija
2017 m. MRU Doktorantų draugija organizavo penktąją tarptautinę jaunųjų tyrėjų mokslinę konferenciją „Socialinės transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje“ (angl. Social Transformations in Contemporary Society). Konferencijos pranešimų pagrindu išleistas straipsnių el.
rinkinys indeksuojamas tarptautinėse duomenų bazėse.

MRU mokslininkų ir tyrėjų portalas PURE
PURE – plati ekspertų duomenų bazė, skatinanti mokslinį bendradarbiavimą tarp suinteresuotų šalių. Bazė surenka ir sistemina mokslininkų ir tyrėjų CV duomenis, nustato finansavimo galimybes, ekspertus ir bendradarbiavimo partnerius, analizuoja mokslininkų grupių
ar padalinių pažangą, parodo mokslininkų pasiekimus. MRU mokslininkų CV yra tarptautinių
ekspertų duomenų bazėje.
Šiuo metu yra sukurti individualūs 347 MRU mokslininkų CV profiliai importuojant daugiafunkcinius atvirus (online) failus, publikacijas iš Elsevier Scopus ir kitų šaltinių. Sukurti 48 padalinių aprašai ir įvesti 1809 moksliniai straipsniai. PURE projektas finansuojamas MITA lėšomis.

Mokslo publikacijos
2017 m. Mykolo Romerio universiteto MTEPI rezultatai buvo orientuoti į aukštą tarptautinio lygio kokybę ir socialinio bei ekonominio poveikio didinimą. Nuosekliai augo publikacijų
užsienio recenzuojamuose leidiniuose, pirmenybę teikiant publikavimui tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintose leidyklose arba leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics ir Scopus duomenų bazes, skaičius.
Svarbiausios 2017 m. tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintose leidyklose
išleistos MRU mokslininkų monografijos, mokslo studijos, kitos knygos:
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1.

Bielskis, Andrius. Existence, meaning, excellence: Aristotelian reflections on the meaning of life.
London : Routledge, 2017. 132 p. ISBN 9781138213906. [M.kr.: 02S]

2.

Drukteinienė, Simona; Palevičienė, Solveiga. International Encyclopaedia for Tort Law: Lithuania.
The Netherlands : Kluwer Law International BV, 2017. 170 p. ISBN 9789041115737. [M.kr.: 01S]

3.

Birmontienė, Toma. Avoiding political influence on Constitutional Courts - is this mission possible?
// Current Constitutional issues: a jubilee book on the 40th anniversary of scientific work of prof.
Bogusław Banaszak. Warszawa : C.H. Beck, 2017. ISBN 9788381281362. eISBN 9788381281447. p.
3-23. [M.kr.: 01S]

4.

Burkšaitienė, Nijolė. Collaboration for the enhancement of learning ESP at the university // Synergies of English for specific purposes and language learning technologies / Edited by Nadežda
Stojković and Milorad Tošić and Valentina Nejković. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing,
2017. ISBN 9781443852982. p. 33-51. [M.kr.: 07S, 04H]

5.

Lück, Detlev; Widmer, Eric D.; Česnuitytė, Vida. Conclusion: Changes and continuities in family lives // Family continuity and change : contemporary European perspectives / edited by Vida
Česnuitytė, Detlev Lück, Eric D. Widmer : Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137590275. eISBN
9781137590282. P. 313-328. DOI: 10.1057/978-1-137-59028-2_14. [Conference Proceedings Citation
Index - Social Science & Humanities (Web of Science); SpringerLink] [M.kr.: 05S]		

6.

Bileišis, Mantas; Kovač, Polonca. Conclusion: main themes of public administration reforms in the
Eastern EU Member States // Public administration reforms in Eastern European Union Member
States. Post-accession convergence and divergence / edited by Polonca Kovač, Mantas Bileišis.
Vilnius ; Ljubljana : Mykolas Romeris University ; University of Ljubljana, 2017. ISBN 9789955198512.
eISBN 9789955198505. p. 471-491. [M.kr.: 02S, 03S]

7.

Tamošiūnienė, Egidija; Bolzanas, Darius; Augytė-Kamarauskienė, Laura. Evidence in civil law - Lithuania. Maribor : Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2017. 45 p.
ISBN 9789616842761. [M.kr.: 01S]

8.

Česnuitytė, Vida; Widmer, Eric D.; Lück, Detlev. Family continuity and change contemporary European perspectives introduction // Family continuity and change : contemporary European perspectives / edited by Vida Česnuitytė, Detlev Lück, Eric D. Widmer : Palgrave Macmillan, 2017. ISBN
9781137590275. eISBN 9781137590282. p. 1-5. DOI: 10.1057/978-1-137-59028-2_1. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); SpringerLink] [M.kr.: 05S]

9.

da Silva Pereira, Paulo Alexandre; Francos, Marcos; Ubeda, Xavier; Brevik, Eric C. Fire impacts in European grassland ecosystems // Wildfires: perspectives, issues and challenges of the 21st century
/ editors: António José Bento Gonçalves, António Avelino Batista Vieira, Maria Rosário Melo Costa,
José Tadeu Marques Aranha. [New York] : Nova Science Publishers, 2017. ISBN 9781536128901. p.
1-27. [M.kr.: 06P]

10. Oliver, Robinson; Žukauskienė, Rita. Flourishing in European emerging adults: the challenges of
positive development in a continent of inequality // Flourishing in emerging adulthood: positive
development during the third decade of life / edited by Laura M. Padilla-Walker, Larry J. Nelson.
[Oxford] : Oxford University Press, 2017. ISBN 9780190260637. p. 431-444. DOI: 10.1093/acprof:o
so/9780190260637.003.0039. [M.kr.: 06S]
11. Berkmanas, Tomas; Jonaitis, Marius; Milčiuvienė, Saulė; Pranevičienė, Birutė; Šedbaras, Stasys; Vasiliauskienė, Violeta; Žurauskaitė, Evelina. General frameworks of Lithuanian law // The law of the
Baltic States / Kerikmäe, T., Joamets, K., Pleps, J., Rodiņa, A., Berkmanas, T., Gruodytė, E. (Eds.).
Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 9783319544779. eISBN 9783319544786. p.
359-406. DOI: 10.1007/978-3-319-54478-6_7. [Scopus; SpringerLink] [M.kr.: 01S]
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Lentelės tęsinys
12. Pereira, Paulo; Brevik, Eric C.; Oliva, Marc; Estebaranz, Ferran; Depellegrin, Daniel; Novara, Agata; Cerdà, Artemi; Menshov, Oleksandr. Goal oriented soil mapping: applying modern methods
supported by local knowledge // Soil mapping and process modeling for sustainable land use
management / edited by Paulo Pereira, Erik Brevik, Miriam Muñoz-Rojas and Bradley Miller. [Amsterdam] : Elsevier, 2017. ISBN 9780128052006. eISBN 9780128052013. p. 61-83. DOI: 10.1016/B978-012-805200-6.00003-7. [ScienceDirect] [M.kr.: 03S]			
13. Brevik, Eric C.; Pereira, Paulo; Muñoz-Rojas, Miriam; Miller, Bradley A.; Cerdà, Artemi; ParrasAlcántara, Luis; Lozano-García, Beatriz. Historical perspectives on soil mapping and process
modeling for sustainable land use management // Soil mapping and process modeling for sustainable land use management / edited by Paulo Pereira, Erik Brevik, Miriam Muñoz-Rojas and
Bradley Miller. [Amsterdam] : Elsevier, 2017. ISBN 9780128052006. eISBN 9780128052013. p. 3-28.
DOI: 10.1016/B978-0-12-805200-6.00001-3. [ScienceDirect] [M.kr.: 03S]		
14. Gruževskis, Boguslavas; Kanopienė, Vida. Lithuania // Gender inequality in the Eastern European labour market : twenty-five years of transition since the fall of communism / edited by
Giovanni Razzu. London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 9781138999855. eISBN
9781315657400. p. 151-168. [Scopus] [M.kr.: 05S]
15. Spurga, Saulius. Lithuania // Lobbying in Europe : public affairs and the lobbying industry in 28
EU countries / editors: Alberto Bitonti, Phil Harris : Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137552556.
eISBN 9781137552563. p. 227-235. DOI: 10.1057/978-1-137-55256-3_20. [Scopus; SpringerLink]
[M.kr.: 02S]
16. Astromskis, Paulius; Grigienė, Jurgita; Kiršienė, Julija; Pasvenskienė, Aušrinė; Rapolas, Evaldas;
Ščerbina-Dalibagienė, Siuzana; Spaičienė, Jurgita; Višinskis, Vigintas. Lithuanian private law // The
Law of the Baltic States / Editors: Tanel Kerikmäe, Kristi Joamets, Jānis Pleps, Anita Rodiņa, Tomas
Berkmanas, Edita Gruodytė. Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 9783319544779.
eISBN 9783319544786. p. 471-534. DOI: 10.1007/978-3-319-54478-6_9. [Scopus; SpringerLink]
[M.kr.: 01S]
17. Čingienė, Vilma. Lithuania: the organisation and governance of sport // Sport policy systems and
sport federations: a cross-national perspective / editors: Jeroen Scheerder, Annick Willem, Elien
Claes : Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137602213. eISBN 9781137602220. p. 179-199. DOI:
10.1057/978-1-137-60222-0. [Scopus; SpringerLink] [M.kr.: 03S]
18. Pereira, Paulo; Brevik, Eric C.; Cerdà, Artemi; Úbeda, Xavier; Novara, Agata; Francos, Marcos; Comino, Jesus Rodrigo; Bogunovic, Igor; Khaledian, Yones. Mapping ash CaCO3, pH, and extractable
elements using principal component analysis // Soil mapping and process modeling for sustainable land use management / edited by Paulo Pereira, Erik Brevik, Miriam Muñoz-Rojas and Bradley
Miller. [Amsterdam] : Elsevier, 2017. ISBN 9780128052006. eISBN 9780128052013. p. 319-334. DOI:
10.1016/B978-0-12-805200-6.00010-4. [ScienceDirect] [M.kr.: 03S]		
19. Skaržauskienė, Aelita; Žemaitaitienė, Gintarė; Tvaronavičienė, Agnė; Mačiulienė, Monika. Online
community projects in Lithuania: cyber security perspective // The analitics process. Strategic and
tactical steps / edited by Eduardo Rodriguez. Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2017.
ISBN 9781498784641. p. 155-167. [M.kr.: 03S]
20. Smalskys, Vainius; Bileišis, Mantas; Domeikienė, Jurgita; Stasiukynas, Andrius. Public sector reforms in Lithuania since 1990 // Public administration reforms in Eastern European Union Member
States. Post-accession convergence and divergence / edited by Polonca Kovač, Mantas Bileišis.
Vilnius ; Ljubljana : Mykolas Romeris University ; University of Ljubljana, 2017. ISBN 9789955198512.
eISBN 9789955198505. p. 50-89. [M.kr.: 02S, 03S]
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21. Pereira, Paulo; Brevik, Eric C.; Muñoz-Rojas, Miriam; Miller, Bradley A.; Smetanova, Anna; Depellegrin, Daniel; Misiūnė, Ieva; Novara, Agata; Cerdà, Artemi. Soil mapping and processes modeling
for sustainable land management // Soil mapping and process modeling for sustainable land use
management / edited by Paulo Pereira, Erik Brevik, Miriam Muñoz-Rojas and Bradley Miller. [Amsterdam] : Elsevier, 2017. ISBN 9780128052006. eISBN 9780128052013. p. 29-60. DOI: 10.1016/B9780-12-805200-6.00002-5. [ScienceDirect] [M.kr.: 03S]			
22. Muñoz-Rojas, Miriam; Pereira, Paulo; Brevik, Eric C.; Cerdà, Artemi; Jordán, Antonio. Soil mapping
and processes models for sustainable land management applied to modern challenges // Soil
mapping and process modeling for sustainable land use management / edited by Paulo Pereira, Erik Brevik, Miriam Muñoz-Rojas and Bradley Miller. [Amsterdam] : Elsevier, 2017. ISBN
9780128052006. eISBN 9780128052013. p. 151-190. DOI: 10.1016/B978-0-12-805200-6.00006-2.
[ScienceDirect] [M.kr.: 03S]
23. Aeby, Gaëlle; Gauthier, Jacques - Antoine; Gouveia, Rita; Ramos, Vasco; Wall, Karin; Česnuitytė, Vida.
The Impact of coresidence trajectories on personal networks during transition to adulthood: a comparative perspective // Family continuity and change : contemporary European perspectives / edited by Vida Česnuitytė, Detlev Lück, Eric D. Widmer : Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137590275.
eISBN 9781137590282. P. 211-242. DOI: 10.1057/978-1-137-59028-2_10. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); SpringerLink] [M.kr.: 05S]
24. Česnuitytė, Vida. The influence of personal networks on decision making about family formation:
Has it changed? // Family continuity and change : contemporary European perspectives / edited
by Vida Česnuitytė, Detlev Lück, Eric D. Widmer : Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 9781137590275.
eISBN 9781137590282. P. 117-138. DOI: 10.1057/978-1-137-59028-2_6. [Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science); SpringerLink] [M.kr.: 05S]
25. Mickunas, Algis; Pilotta, Joseph. The lived world of social theory and method. New York : Nova
Science Publishers, 2017. 266 p. ISBN 9781536118537. [M.kr.: 05S]
26. Žydžiūnaitė, Vilma; Tauginienė, Loreta. Grounded theory in corporate social responsibility research // Handbook of research methods in corporate social responsibility / edited by David Crowther and Linne Marie Lauesen. Northampton : Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 9781784710910.
eISBN 9781784710927. p. 29-43. DOI: 10.4337/9781784710927. [M.kr.: 03S]		
27. Beinoravičius, Darijus; Vainiutė, Milda. Human Dignity in Lithuania // Handbook of Human Dignity
in Europe / editors: Paolo Becchi, Klaus Mathis. [Cham] : Springer International Publishing, 2017.
ISBN 9783319278308. eISBN 9783319278308. p. 1-12. DOI: 10.1007/978-3-319-27830-8_24-1. [SpringerLink] [M.kr.: 01S]
28. Bužinskas, Gintautas. Labour rights defence: the experience of the Baltic states // Labour law reforms in Eastern and Western Europe / [edited by] Tomas Davulis. Brussels : Peter Lang, 2017. ISBN
9782807604162. eISBN 9782807604179. p. 403-416. DOI: 10.3726/b11454. [Scopus] [M.kr.: 01S]
29. Čingienė, Vilma; Kalašinskaitė, Kristina. Lithuania: Towards professionalization of the private sport
sector // The private sport sector in Europe. A cross-national comparative perspective / editors
Antti Laine, Hanna Vehmas. - (Sports economics, management and policy, ISSN 2191-298X ; vol. 14).
Cham : Springer, 2017. ISBN 9783319613093. eISBN 9783319613109. p. 231-249. DOI: 10.1007/978-3319-61310-9_14. [SpringerLink] [M.kr.: 04S]
30. Šaltinytė, Loreta. The comparative evidence: case studies: Lithuania // Causation in European Tort
Law / edited by Marta Infantino, Eleni Zervogianni. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.
ISBN 9781108418362. p. 175-579. DOI: 10.1017/9781108289887.008. [M.kr.: 01S]
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MRU mokslo publikacijų struktūra 2016–2017 m.

Tarptautinių leidyklų išleistos monografijos,
studijos, knygų dalys

12

24

Kitos monografijos, mokslo studijos, knygų dalys

42

33

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose,
įtrauktuose į Clarivate Analytics arba Scopus
…

177

139

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose,
įtrauktuose į kitas pripažįstamas tarptautines
…

166

143

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose

74

84

Vadovėliai, mokomosios knygos, kitos metodinės
priemonės

12

9

Kitos mokslo publikacijos (akademinės recenzijos,
tezės, konferencijų pranešimai, teisės aktų…

216

188

Bendras mokslo publikacijų skaičius

699

620
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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 rodikliai kasmet tolygiai auga.

MRU autorių straipsnių citavimas Clarivate Analytics ir Scopus duomenų bazėse
esančiuose leidiniuose 2015-2017 m.
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MRU autoriai, labiausiai cituojami Scopus duomenų bazėse esančiuose
leidiniuose 2015–2017 m.
Nr.

Vardas, pavardė

Citavimo
vienetų
skaičius

Padalinys

1.

Prof. dr. Paulo Pereira

Aplinkos valdymo laboratorija

107,48

2.

Prof. dr. Alvydas Baležentis

Viešojo valdymo fakultetas

98,63

3.

Prof. dr. Dalia Štreimikienė

Ekonomikos ir verslo fakultetas

62,13

4.

Prof. dr. Rita Žukauskienė

Psichologijos institutas

48,5

5.

Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė

Viešojo valdymo fakultetas

12,92

6.

Doc. dr. Rasa Erentaitė

Psichologinės gerovės laboratorija

11,67

7.

Doc. dr. Svajūnas Sajavičius

Ekonomikos ir verslo fakultetas

11,5

8.

Prof. dr. Saulius Kanišauskas

Humanitarinių mokslų institutas

10

9.

Prof. dr. Jolanta Urbanovič

Viešojo valdymo fakultetas

9,5

10.

Prof. dr. Pranas Mierauskas

Viešojo valdymo fakultetas

8,68

11.

Prof. dr. Algirdas Astrauskas

Viešojo valdymo fakultetas

8,33

12.

Prof. dr. Dalė Dzemydienė

Afilijuotoji profesorė

8,26

13.

Prof. dr. Aelita Skaržauskienė

Komunikacijos institutas

6,5

14.

Prof. dr. Danguolė Jankauskienė

Viešojo valdymo fakultetas

6,25

15.

Prof. dr. Mindaugas Briedis

Humanitarinių mokslų institutas

5

16.

Prof. dr. Irena Mačerinskienė

Ekonomikos ir verslo fakultetas

4,5

17.

Prof. dr. Darius Štitilis

Ekonomikos ir verslo fakultetas

4,25

18.

Dr. Ieva Misiūnė

Viešojo valdymo fakultetas

3,93

19.

Dr. Gintarė Petronytė

Viešojo valdymo fakultetas

3,45

20.

Prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė

Psichologijos institutas

3,25

21.

Prof. dr. Mindaugas Kiškis

Ekonomikos ir verslo fakultetas

3,25

22.

Doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė

Humanitarinių mokslų institutas

3

23.

Dr. Evaldas Juozelis

Humanitarinių mokslų institutas

3

24.

Prof. dr. Mantas Bileišis

Viešojo valdymo fakultetas

3

25.

Prof. hab.dr. Ona Gražina Rakauskienė

Ekonomikos ir verslo fakultetas

3

26.

Prof. dr. Gintarė Giriūnienė

Ekonomikos ir verslo fakultetas

3

27.

Doc. dr. Lukas Giriūnas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

3

28.

Prof. dr. Jonas Juškevičius

Teisės fakultetas

3

29.

Oksana Malinauskienė

Psichologijos institutas

2,75

30.

Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius

Ekonomikos ir verslo fakultetas

2,77

31.

Prof. dr. Danielius Serapinas

Psichologijos institutas

2,34

32.

Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė

Teisės fakultetas

2,67

33.

Prof. dr. Alvydas Raipa

Viešojo valdymo fakultetas

2,33

34.

Prof. dr. Ligita Gasparėnienė

Ekonomikos ir verslo fakultetas

2,33

35.

Doc. dr. Arvydas Survila

Viešojo valdymo fakultetas

3,25

36.

Dr. Daniel Depellegrin

Aplinkos valdymo laboratorija

2,06

37.

Doc. dr. Povilas Aleksandravičius

Humanitarinių mokslų institutas

2
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38.

Doc. dr. Žilvinas Židonis

Viešojo valdymo fakultetas

2

39.

Mykolas Simas Poškus

Psichologijos institutas

2

40.

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Teisės fakultetas

2

Įgyvendinant strateginius universiteto tikslus, susijusius su tarptautiškumo ir socialinio
ekonominio poveikio Lietuvos visuomenei didinimu, išlaikomas balansas tarp užsienio ir nacionalinių mokslo leidinių.
MTEP publikacijų Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose
santykis 2015–2017 m.

Taip pat išlaikomas balansas tarp lietuvių ir užsienio kalba publikuojamų leidinių skaičiaus (prioritetą teikiant anglų k.). Beveik du trečdaliai publikacijų išleidžiama užsienio, o trečdalis – lietuvių kalba.
MTEP publikacijų lietuvių ir užsienio kalba santykis 2015–2017 m.
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2017 m. buvo toliau taikomas spaudos pagal poreikį leidybos modelis. Dauguma 2017
m. atspausdintų leidinių buvo parduoti arba kitaip paskirstyti atsižvelgiant į leidinio komercinį
potencialą bei paskirtį. Naujų komercinių leidinių pirminiai spaudos kiekiai sudarė nuo 50 iki
100 egzempliorių.
Nuo 2011 m. MRU perėjo prie elektroninės leidybos ir palaiko elektroninės leidybos
portalą ebooks.mruni.eu. Nuo 2013 m. visos portale esančios elektroninės knygos tapo laisvai
prieinamos plačiajai visuomenei. Elektronines knygas galima skaityti naudojant šiuolaikiškas
priemones: asmeninius, planšetinius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus. Skaitytojai portale
gali rasti jiems reikalingą knygą pagal pavadinimą, autorių, raktinius žodžius.

Prisijungimų prie MRU eBooks portalo skaičius 2014–2017 m. (prisijungimo vienetais)
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MRU eBooks skaitomiausios knygos 2017 m. (atsisiuntimų skaičius)
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MRU eBooks skaitymo geografija 2017 m. (prisijungimo vienetais)

11097
27554

7469 6771 6659 6490
3900
8078
Lietuva
JAV
Rusija

153744

Vokietija
436562

Prancūzija
Švedija
Kinija
Jungtinė Karalystė
Nyderlandų Karalystė
Ukraina

MRU periodiniai mokslo žurnalai
Mykolo Romerio universitetas leidžia 10 mokslo žurnalų, kurie yra įtraukti į tarptautines
duomenų bazes. Iki 2017 m. kovo mėn. buvo bendradarbiaujama su leidykla „Elsevier“ dėl
dviejų mokslo žurnalų: „International Comparative Jurisprudence“ ir „Intellectual Economics“
leidybos. Žurnalai atvirąja prieiga publikuojami aukšto lygio mokslinio darbo rezultatus skelbiančioje duomenų bazėje „Science Direct“. Toliau tęsiamas darbas su pasaulyje plačiai paplitusia mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema Open Journal Systems (OJS).
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Atviroji pareiga
Mykolo Romerio universitetas puoselėja atvirąją prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų. Atvirosios prieigos politika įgyvendina Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme
nustatytus mokslinių tyrimų rezultatų ir studijų viešumo, integracijos į valstybės ir visuomenės gyvenimą, orientavimosi į tarptautinius kokybės standartus, sąžiningos konkurencijos,
intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, atvirumo ir atsakomybės visuomenei, akademinės bendruomenės narių bendradarbiavimo, Europos humanistinės ir demokratinės tradicijos bei nuolatinio mokymosi siekio principus.
Veiksminga ir efektyvi MTEPI rezultatų sklaida užtikrina Universiteto kaip viešosios
mokslo ir studijų institucijos vaidmenį visuomenėje įgyvendinant Universiteto misiją, puoselėjant akademinę etiką, skaidrumą ir atskaitomybę prieš visuomenę, stiprinant tarptautinius
mokslinės komunikacijos ir bendradarbiavimo kanalus bei Universiteto tarptautinį profilį.
Atviroji prieiga didina mokslo produkcijos matomumą bei prieinamumą, todėl kyla Universi-
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teto mokslininkų ir tyrėjų publikacijų vertė ir kokybė, atvirųjų žinių cirkuliacija ir pritaikymas,
cituojamumas ir poveikis socialiniams ir ekonominiams procesams.
Universitetas kelia į institucinę atvirosios prieigos talpyklą Universiteto mokslininkų,
tyrėjų publikacijų ir studentų baigiamųjų darbų visatekstes skaitmenines kopijas bei su jomis susijusius duomenis. Universiteto MTEPI produkcijos saugojimas institucinėje talpykloje
užtikrina ilgalaikę produkcijos apsaugą, kaupimą, sklaidą, pritaikymą bei efektyvų vidinį bei
išorinį ir kokybinį publikacijų vertinimą.

Akademinė etika
Mykolo Romerio universitetas didelį dėmesį skiria akademinės etikos puoselėjimui:
moksliniams tyrimams, mokymams, darbui nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesiniuose
tinkluose. 2017 m. pristatyti akademinės etikos tyrimo, kurio tikslas buvo įvertinti akademinės etikos principų įtvirtinimo ir įgyvendinimo sąlygas MRU studijų procese ir mokslinėje veikloje, rezultatus. Tyrimo metu buvo atlikta MRU vidaus dokumentų nuostatų, reglamentuojančių akademinę etiką, analizė bei su akademinės etikos principų ir procedūrų pažeidimais
susijusių statistinių duomenų analizė.
Akademinės etikos centro atstovai dalyvavo tarptautinio akademinės etikos tinklo „International Center for Academic Integrity“, kurios nariais yra ir Mykolo Romerio universitetas,
organizuotuose virtualiuose seminaruose apie dėstytojų vaidmenį skatinant akademinį sąžiningumą ir galimų pažeidimų tyrimus.
Kartu su partneriais Italijos, Portugalijos, Latvijos, Lietuvos, Kipro, Vokietijos, Jungtinės
Karalystės, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Turkijos institucijų atstovai Mykolo Romerio universitetas įsteigė Europos akademinio sąžiningumo tinklą ENAI. Akademinės etikos centro
vadovė dr. Loreta Tauginienė buvo išrinkta į šio tinklo tarybą 3 metų kadencijai.
Mykolo Romerio universitete vyko pirmoji tarptautinė konferencija, skirta pasaulinei
etikos dienai paminėti. Šiame renginyje dalyvavo mokslininkai iš 8 Europos valstybių, tokių
kaip Lenkija, Latvija, Estija, Baltarusija, Vengrija, Suomija, Jungtinė Karalystė ir Lietuva. Konferencijoje kalbėta apie įvairias akademinės etikos problemas aukštajame moksle. Renginyje
dalyvavo ir viena didžiausių plagiato prevenciją vykdančių kompanijų TURNITIN, kurios atstovai vedė nemokamus mokymus apie akademinį sąžiningumą.
Akademinės etikos centro atstovai tarptautinėse mokslo konferencijose, kaip, pavyzdžiui, Čekijoje vykusioje konferencijoje apie plagiatą (angl. Plagiarism across Europe and beyond 2017), Amsterdame vykusioje 5-oje pasaulinėje mokslinių tyrimų etikos konferencijoje
(angl. 5th World Conference on Research Integrity), 9-oje tarptautinėje konferencijoje apie švietimą ir naujas mokymosi technologijas (angl. Education and New Learning Technologies).
Akademinės etikos centro darbuotojai taip pat veda įvairius mokymus Lietuvos ir užsienio akademinėms bendruomenėms. Pavyzdžiui, mokymai „Atsakingi moksliniai tyrimai
ir inovacijos“, parengti remiantis H2020 projekto „Aukštojo mokslo institucijos ir atsakingi
moksliniai tyrimai bei inovacijos“ (angl. Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation) parengtu mokymų moduliu. Mokymai buvo skirti dėstytojams, mokslo darbuotojams, doktorantams iš penkių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Liublianoje
vyko Erasmus+ projekto „Europos akademinio sąžiningumo tinko“ (angl. European Network
for Academic Integrity) mokymai, kuriuose Slovėnijos akademinei bendruomenei pranešimų
skaitė Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centro vadovė dr. Loreta Tauginienė.

69

Mykolo Romerio universitetas

2017

Mokslo ir inovacijų renginiai
Akademiniai renginiai – svarbi MTEP rezultatų sklaidos, partnerių paieškos ir tinklaveikos
priemonė. Mokslo konferencijos ir seminarai suburia įvairių mokslo sričių mokslininkus, viešojo
ir privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos ir įvairių visuomenės grupių
lyderius.

MRU 2013–2017 m. organizuoti tarptautiniai ir nacionaliniai mokslo renginiai
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Nacionaliniai renginiai

MRU turi puikią infrastruktūrą, renginių organizavimo vadybinę patirtį ir platų bendradarbiavimo su akademiniais partneriais, viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiais tinklą. Tarptautinės organizacijos taip pat dažnai renkasi MRU mokslo renginių organizavimui.

Svarbiausi 2017 m. renginiai
Pavadinimas
Europos Sąjungos Teisingumo teismo pirmininkui Koen Lenaerts įteiktos
Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro regalijos.
Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) prezidentui
prof. dr. G. Buquicchio iškilmingai įteiktos Garbės daktaro regalijos.

Data
2017-01-18
2017-02-23

Tarptautinė konferencija „Rusijos veiksnys ir saugumas Centrinėje ir Rytų Europoje”
Mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: ką gali savivaldybės ir
vietos bendruomenės“
Mokslinė konferencija „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“

2017-03-02

Tarptautinė konferencija „Modernioji ekonomika‘

2017-05-09

Diskusija „Dr Lamers. NATO Hearings“

2017-05-11

Lietuvos psichologų kongresas

2017-05-11-13

Konferencija „Intelektualieji sprendimo būdai švietime“

2017-05-16
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Įsteigtas Europos akademinio sąžiningumo tinklas ENAI, kuriame Lietuvą
atstovaus MRU Akademinės etikos centras

2017-05-02

Azijos ir Europos konferencija „Moterų ekonominis įgalinimas: lygios galimybės
darbo pasaulyje”

2017-05-25-26

4-oji Europos konferencija apie socialines medijas

2017- 07- 03

Tarptautinė skaidrumo mokykla „Transparency International“

2017-07-10

Tarptautinių paskaitų ciklas Rytų Azijos bendruomenė: kultūriniai, politiniai ir
ekonominiai aspektai“

2017 09-07

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresas „Teisės viršenybė ir
konstitucinė justicija šiuolaikiniame pasaulyje“

2017-09-11

7-oji tarptautinė konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“

2017-09-28

Tarptautinė konferencija „Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška“ 2017-10-26-27
Nacionalinė konferencija „Konstitucijos 25-metis: patirtis, problemos ir nauji iššūkiai“ 2017-10-27
Tarptautinė konferencija „Pabėgėlių integracija per jaunimo dalyvavimą: 1951 m.
pabėgėlių konvencija ir šiandienos pabėgėliai“

2017-10-17

Tarptautinė konferencija „Etika akademijoje ir visuomenėje: Baltijos šalių regiono
praktika“

2017-10-16

Tarptautinė mokslinė konferencija „Whither our Economies – 2017“

2017-10-26-27

Tarptautinė konferencija „Viešojo valdymo kaitos tendencijos pokyčių
Europos Sąjungoje kontekste“

2017-11-08

Nacionalinės konferencija „Šiuolaikinė teisė: šimtmečio patirtis ir perspektyvos“

2017-12-06

Projektai
MRU aktyviai dalyvauja kurdamas ir įgyvendinamas tarptautinių ir nacionalinių fondų
finansuojamus projektus. Telkiamos mokslininkų ir tyrėjų grupės, ieškoma partnerių, generuojamos idėjos, rengiamos paraiškos ir vykdomi finansavimą gavę projektai. Kiekvienais metais
pateikiama virš šimto paraiškų tarptautinėms ir nacionalinėms agentūroms (Lietuvos mokslo
tarybai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, Europos Komisijai per Horizontas 2020, Erasmus + ir kt).
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2016–2017 m. pateiktos paraiškos ir vykdomi projektai
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Pateiktos paraiškos 2016

Pateiktos paraiškos 2017

Vykdomi projektai 2016 Vykdomi projektai 2017

2017 m. pateiktų paraiškų, finansuotų, vertinamų, nefinansuotų ir vykdomų
projektų skaičius
Nacionaliniai fondai

ES Struktūriniai fondai

Tarptautiniai fondai

41

22
28
35

2
6

11

6
8

22

19

Vykdomi
projektai iš
ankstesnių
metų

Vertinimai

Nelaimėti

45
9
5
4

Pateiktos
paraiškos
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2017 m.
laimėti
projektai

Mokslo ir inovacijų veikla
2017 m. finansavimą gavę projektai
Programos
/ fondo /
Nr ministerijos pavadinimas

Priemonės / veiklos pavadinimas

Projekto pavadinimas

MRU
atsakingas
asmuo

Padalinys

ES fondų
investicijų
programos

Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų
mokslinės kompe- Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio
tencijos ugdymas
per praktinę moksli- elgesio mechanizmai
nę veiklą (visuotinė
dotacija)

ES fondų
investicijų
programos

Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas
per praktinę mokslinę veiklą (visuotinė
dotacija)

Edukologijos ir
Kritinis mąstymas aukšDoc. dr. Vio- socialinio darbo
tajame moksle: studijų
leta Jegelevi- institutas, Mokyir darbo rinkos perspekčienė
mosi visą gyvenityva
mą laboratorija

3

ES fondų
investicijų
programos

Mokslininkų, kitų
tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas
per praktinę mokslinę veiklą (visuotinė
dotacija)

Lietuvos nacionalinis
ekosistemų paslaugų
Prof. dr. Paulo
vertinimas ir kartografa- Pereira
vimas (LINESAM)

Politikos ir vadybos fakultetas,
Viešojo administravimo institutas,
Aplinkos valdymo
laboratorija

4

ES fondų
investicijų
programos

Tiksliniai moksliniai
tyrimai Sumanios
specializacijos
srityje

Įtrauki ir besimokanti
individualizuotos gamy- Prof. dr. Birutė
bos proceso vertinimo
Mikulskienė
sistema

Politikos ir vadybos
fakultetas, Vadybos
institutas,Sveikatos
tyrimų laboratorija

Modernybė
Lietuvoje

Europietiškoji tapatybė
kaip esminis atvirosios
visuomenės Lietuvoje
formavimosi faktorius:
filosofinė analizė ir juridinė interpretacija

Doc. dr. Povi- Politikos ir vadylas Aleksan- bos fakultetas, Verdravičius
tybių laboratorija

-

Neformalusis švietimas
ir savanorystė studijų
pasirinkimui ir karjerai

Edukologijos ir
socialinio darbo
Prof. dr. Odeta
institutas, EdukaMerfeldaitė
cinių technologijų
laboratorija

Tarptautinė studentų
mokslinė konferencija

Viešojo saugumo
Prof. dr. Vaiva
fakultetas, SauguZuzevičiūtė
mo laboratorija

1

2

5

LMT

6

ŠMM

7

Miesto įvaizdžio
Kauno mies- stiprinimo srities
to savivalprioritetas „Kauną,
dybė
formuojantys renginiai“

Prof. dr. Rita
Žukauskienė

Psichologijos
institutas, Psichologinės gerovės
laboratorija
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Lentelės tęsinys

Strateginės partnerystės aukštojo
mokslo srityje

Lokalizuoti žaidimai kaip
šiuolaikinis, originalus
ir inovatyvus senjorų
mokymo ir mokymosi
metodas (angl. LoProf. dr. Irena
cation- based Games
Žemaitaitytė
as a Contemporary,
original, and Innovative
Method of Seniors' Teaching and Learning)

ERASMUS+

Strateginės partnerystės aukštojo
mokslo srityje

INSPIRED – Inovatyvūs
sprendimai į pabėgėlius
ir migrantus orientuoto
Teisės fakultetas,
švietimo (angl. prakProf. dr. Lyra
tiškumui ir poveikiui
Žmogaus teisių
Jakulevičienė
Innovative Solutions for
laboratorija
Practicality and Impact
in Refugee and Migration Oriented Education)

10 ERASMUS+

Strateginės partnerystės aukštojo
mokslo srityje

Nauja sporto vadybos
ir švietimo era Europoje
Prof. dr. Vilma
(angl. New Age of Sport
Čingienė
Management Education
in Europe (NASME)

Viešojo valdymo
fakultetas, Sveikatos tyrimų laboratorija

Sektorinių įgūdžių
sąjungos

Europos sporto gebėjimų ir fizinės veiklos
aljansas (angl. European Prof. dr. Vilma
Čingienė
Sector Skills Alliance
for Sport and Physical
Activity)

Viešojo valdymo
fakultetas, Sveikatos tyrimų laboratorija

Sporto čapteris

Mobilumo bilietas
sporte (angl. Ticket to
Mobility in Sport)

Viešojo valdymo
Prof. dr. Vilma fakultetas, SveikaČingienė
tos tyrimų laboratorija

Gebėjimų stiprinimas aukštojo
mokslo srityje

Kokybės stiprinimas
Kambodžos universitetuose (angl. Strengthening Quality Assurance
in Cambodian Univeristies)

Ekonomikos ir
Prof. dr. Žaneverslo fakultetas,
ta SimanaviVerslo inovacijų
čienė
laboratorija

Bendradarbiavimo
partnerystės projektai

Gerosios vadybos plėtra
per e-Mokymąsi savanoriams tarybos nariams
Prof. dr. Vilma
(angl. Good Governance
Čingienė
enhancement through
e-Learning for Volunteer
Board Members)

8

ERASMUS+

9

11

12

13

ERASMUS+

ERASMUS+

ERASMUS+

14 ERASMUS+

74

Edukologijos ir
socialinio darbo
institutas, Mokymosi visą gyvenimą laboratorija

Viešojo valdymo
fakultetas, Sveikatos tyrimų laboratorija

Mokslo ir inovacijų veikla
Lentelės pabaiga

15 ERASMUS+

16 H2020

17

18

Bendradarbiavimo
partnerystės projektai

Investicija į sportą
sveikesnei Europos
visuomenei (angl.
Prof. dr. Vilma
Investments in sports
Čingienė
for a healthier European
society)
Ekosistemų paslaugų
žemėlapiai politikos
formavimui ir sprendimų priėmimui (angl.
Enhancing ecoSysteM
sERvices mApping for
poLicy and Decision
mAking - ESMERALDA)

Viešojo valdymo
fakultetas, Sveikatos tyrimų laboratorija

Politikos ir vadyProf. dr. Paulo bos fakultetas,
Pereira
Aplinkos valdymo
laboratorija

Nordplus
Higher education

Išplėtotas švietimams
ir laisvalaikio centrai
Skandinavijoje ir Baltijos
Prof. dr. Irena
šalyse (angl. Extended
Žemataitytė
education - leisure-time
centres in Scandinavia
and the Baltic)

Edukologijos ir
socialinio darbo
institutas, Mokymosi visą gyvenimą laboratorija

One Asia
Foundation

Azijos bendruomenė:
kultūriniai, politiniai ir
Prof. dr. Inga
ekonominiai aspektai
(angl. Asian Community: Žalėnienė
Cultural, Political and
Economic Aspects)

Tarptautiškumo
tarnyba

Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonių finansuojami
projektai
2017 m. MRU mokslininkai ir tyrėjai aktyviai dalyvavo rengiant paraiškas ES fondų investicijų programos projektams. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. lapkričio 27 d.
įsakymu patvirtintas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3 – LMT
- K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ finansuojamų projektų sąrašas, į kurį pateko 3 Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkų vykdomi projektai.

Finansuoti projektai pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712
1) Projektas „Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai“. Projekto tikslas – atskleisti aplinką tausojančio elgesio formavimosi ir skatinimo
psichologinius mechanizmus. Pirmajame tyrimo etape bus atliktas reprezentatyvus popu-

75

Mykolo Romerio universitetas

2017

liacinis namų ūkių tyrimas, kuriuo bus siekiama įvertinti individų suvokimą apie žmogaus sukeltą klimato kaitą, aplinką tausojančio elgesio paplitimą bei nustatyti aktualiausius aplinkos
tausojimo psichologinius veiksnius. Remiantis gautomis išvadomis, bus kuriama 9–10 klasių
moksleiviams skirta aplinkos tausojimo skatinimo intervencija bei matuojamas jos tiek trumpalaikis, tiek ilgalaikis efektyvumas. Sukurta aplinkos tausojimą skatinanti priemonė padės
formuoti aplinkai palankų požiūrį ir iš to kylantį elgesį. Taip pat projekto metu atliktų tyrimų
pagrindu bus parengtos rekomendacijos aplinkos tausojimo politikos formavimui Lietuvoje.
Mokslinio tyrimo vadovė – prof. Rita Žukauskienė, darbo grupė – Goda Kaniušonytė, Inga
Truskauskaitė-Kunevičienė, Lina Jovarauskaitė, Audra Balundė, Mykolas Simas Poškus, Oksana Malinauskienė. Bendra projekto vertė – 598.565,26 eurai.
2) Projektas „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“. Projekto tikslas – ištirti studijų atitiktį darbo rinkoje aktualizuojamam kritinio mąstymo gebėjimų poreikiui. Projekto metu pirmą kartą bus atliktos išsamios kritinio mąstymo
ugdymo aukštajame moksle, darbdavių ir darbuotojų požiūrio į kritinio mąstymo analizės,
paremtos įvairiapusiška empirine medžiaga ir kompleksiniu tyrimo instrumentu. Bus įvertinta kritinio mąstymo ugdymo aukštojoje mokykloje dermė su praktiniu kritinio mąstymo
gebėjimų taikymu darbinėje veikloje. Tyrimu bus prisidėta prie naujo požiūrio į kritinio mąstymo ugdymo tyrinėjimus parodant, kad: a) kritinį mąstymą galima tyrinėti neapsiribojant
griežtais ir nelanksčiais teoriniais konstruktais; b) kritinio mąstymo ugdymas nėra vien tik
psichologinių tyrinėjimų (ir kognityvinių gebėjimų matavimo) objektas; c) kritinio mąstymo
ugdymo svarba atsiskleidžia per konkrečias empirines patirtis; d) kritinio mąstymo ugdymo
teorijos gali būti praturtintos nauju, įvairiapusišku požiūriu. Mokslinio tyrimo vadovė – doc.
Violeta Jegelevičienė, darbo grupė – prof. Valdonė Indrašienė, dr. Odeta Merfeldaitė, dr. Jolanta Pivorienė, dr. Asta Railienė, dr. Justinas Sadauskas, dr. Daiva Penkauskienė, dr. Natalija
Valavičienė. Bendra projekto vertė – 599.336,64 eurai.
3) Projektas „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas“. Projekto tikslas – parengti nacionalinių ekosistemų paslaugų vertinimo ir žemėlapių sudarymo sistemą, geriau suprasti santykius tarp ekosistemų, biologinės įvairovės ir
žmonių gerovės Lietuvoje ir nustatyti socialinius ir ekonominius pokyčių veiksnius, veikiančius ekosistemų paslaugų pasiūlą. Projektui įgyvendinti numatytos 5 veiklos 1) koncepcinių rėmų ekosistemų paslaugų klasių tipų ir jų veikiančių socialinių bei ekonominių pokyčių veiksnių analizei sukūrimas; 2) suinteresuotųjų šalių, įvairių sričių ir sektorių, įtraukimo į
ekosistemų paslaugų vertinimo ir pokyčių veiksnių analizės bei šių šalių gebėjimų ugdymo
modelio sukūrimas; 3) nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas pagal
CICES klasių tipus bei pokyčių veiksnių, susijusių su ekosistemų paslaugų, analizė; 4) atvejo
studijų lygmens ekosistemų paslaugų analizė, įgyvendinant konkrečios teritorijos geoerdvinius modelius ir 5) Geoportalo projektavimas ir įgyvendinimas generuojamų geoerdvinių
darbų vizualizavimui ir dalinimuisi. Projekto rezultatai padidins ekosistemų paslaugų rodiklių
žinias ir pritaikymą viešajame ir privačiajame sektoriuose, nustatys kliūtis suinteresuotosioms
šalims naudojant ekosistemų paslaugų metodą ir užtikrins vienodą ir suderintą duomenų
mainų ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimo metodą.
Mokslinio tyrimo vadovas – prof. dr. Paulo Pereira, darbo grupė – dr. Ieva Misiūnė, dr.
Daniel Depellegrin, doc. dr. Katažyna Mikša, dr. Stefano Menegon. Bendra projekto vertė –
599.132,80 eurai.
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Pagal fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ finansuotas Mykolo Romerio
universiteto projektas „Įtrauki ir besimokanti individualizuotos gamybos proceso vertinimo
sistema“. Projekto tikslas – sukurti operatyviai veikiančią kompleksinio gamybos užsakymų
įvertinimo sistemą, grįstą darbuotojų įtrauktimi ir mašininiu mokymusi. Siekiant tikslo, bus
nagrinėjami baldų gamybos procesų standartizavimo teoriniai principai, įtraukios įmonės ir
žinių vadybos paradigmos atžvilgiu bus kuriama įmonės darbuotojų, kaip ekspertų vertinimo, reitingavimo, pripažinimo skalė. Bus kuriamas operatyvios gamybos procesų vertinimo
prototipas, kuris bus išbandomas baldų gamybos įmonėse. Mokslinio tyrimo vadovė – prof.
dr. B. Mikulskienė, darbo grupė – prof. dr. B. Pitrėnaitė-Žilėnienė, E. Toločka, E. Galiauskienė,
P. Švogždždys, V. Marcinkevičius, A. Repečka, T. Vedlūga, A.Kurasovas. Bendra projekto vertė
– 609.356,07 eurai.
MRU taip pat dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos 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“ vykdytojas
yra Lietuvos mokslų akademija, o MRU antrą kartą iš eilės šiame tęstiniame projekte dalyvauja partnerio teisėmis su kitomis 12 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Projekto tikslas
– stiprinti mokslininkų ir tyrėjų kompetencijas, viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų leidžiant periodinius mokslo leidinius.
Pagal šį projektą 4 metus finansuojama MRU leidinių „Jurisprudencija“ ir „Socialinių mokslų
studijos“ leidyba. Leidiniai platinami šalies bibliotekoms, mokslo ir studijų institucijoms, užsienio mokslo institucijoms, tarptautinėms informacinėms tarnyboms, redakcinės kolegijos
nariams ir recenzentams, redaktoriams, straipsnių autoriams.
2) Projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ vykdytojas yra Lietuvos mokslo taryba, o
MRU – partneris. Projekto tikslas – nacionaliniu lygiu skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų
(mokslo daktarų) rengimą siekiant užtikrinti MTEP sistemos plėtrą ir jos sąsają su Lietuvos
ūkio poreikiais. Projektas įgalina jaunuosius 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 tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose.
Pagal šį projektą finansuojama 7 Mykolo Romerio universiteto doktorantų studijos.
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ES fondų investicijų programos priemonių finansuojami projektai
Nr.

Kodas

Pavadinimas

KoordinaPartneriai
torius

Vadovas

Padalinys

Trukmė

Biudžetas

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
01.2.2-LMT-K-718 „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ VEIKLĄ
„AUKŠTO LYGIO TYRĖJŲ GRUPIŲ VYKDOMI MOKSLINIAI TYRIMAI“
Įtrauki ir besimo01.2.2-LMT- kanti individualizuotos gamybos
1 K-718-010076
proceso vertinimo sistema

MRU

-

Politikos ir
vadybos
MRU dr. Birutė fakultetas,
2017-2021
Mikulskienė Sveikatos
tyrimų laboratorija

609
001,42

PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS NR.
09.3.3-LMT-K-712 „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER
PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ VEIKLĄ „MOKSLININKŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS VYKDANT AUKŠTO
LYGIO MTEP PROJEKTUS“
Elkis tvariai:
09.3.3-LMT- psichologiniai
aplinką tauso2 K-712-01jančio elgesio
0017
mechanizmai

Kritinis mąsty09.3.3-LMT- mas aukštajame
3 K-712-01moksle: studijų
0068
ir darbo rinkos
perspektyva
Lietuvos nacionalinis ekosis09.3.3-LMTtemų paslaugų
4 K-712-01vertinimas ir
0104
kartografavimas
(LINESAM)

MRU

MRU

MRU

Psichologijos
institutas,
Psichologinės gerovės
laboratorija

-

MRU
prof. dr. Rita
Žukauskienė

2017-2021

598
565,26

-

Edukologijos ir socialinio darbo
MRU
institutas,
lekt. dr. Violeta
2017-2021
Mokymosi
Jegelevičienė
visą gyvenimą laboratorija

599
339,51

-

Politikos ir
vadybos
MRU
fakultetas,
prof. dr. Paulo
Aplinkos
Pereira
valdymo
laboratorija

599
132,80

2017-2021

9 PRIORITETAS „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
PRIEMONĖ 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
Periodinių
09.3.3-ESFALietuvos
mokslo leidinių
1 V-711-01mokslų
leidyba ir jos
0004
akademija
koordinavimas
09.3.3-ESFADoktorantūros
2 V-711-01studijų plėtra
0001

Lietuvos
mokslo
taryba

MRU + 10
partnerių

Žinių ir techTatjana Švec- nologijų
2016-2019 52 981,00
Kurapkė
perdavimo
skyrius

MRU

Socialinių
Loreta Paukš- inovacijų
2016-2022 22 487,00
tytė
doktorantūros mokykla

Nacionalinių institucijų finansuojami projektai. Kiekvienais metais MRU aktyviai dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir kituose nacionaliniuose projektų konkursuose. Įgyvendinami Mokslininkų grupių, pagal Nacionalines mokslo programas
„Gerovės visuomenė“ ir „Modernybė Lietuvoje“, Lietuvos-Japonijos ir pagal kitas priemones
finansuojami mokslo projektai.

78

Mokslo ir inovacijų veikla
2017 m. įgyvendinti nacionaliniai projektai
Eil.
Nr.

1

2

3

4

PartnePadaliniai
Trukmė
riai
Mokslininkų grupių projektai
Veiksmingo mokymo(si)
paieška: skirtingų moPsichologijos
MIPkymo būdų ir mokinių prof. dr. S.
institutas, Psicho002/2015
_
2015-2018
esminių psichologinių Raižienė
loginės gerovės
MIP-15571
poreikių tenkinimo
laboratorija
sąveikos dinamika
Ekonomikos ir
MIPverslo fakultetas,
Skaitmeninė šešėlinė
doc. dr. R.
015/2015
_
2015-2017
ekonomika
Remeikienė
Gyvenimo kokyMIP-15642
bės laboratorija
ES ir NATO valstybių
kibernetinio saugumo
Ekonomikos ir
MIPstrategijų normų analiprof. dr. D.
verslo fakultetas,
_
2015-2017
099/2015 zė ir adaptavimas LietuSaugumo tyrimų
Štitilis
MIP-15068 vos situacijai –Lietuvos
laboratorija
kibernetinio saugumo
strategijos modelis
Projektai vykdomi pagal nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“
Kodas

Pavadinimas

Socialinė ekonominė
nelygybė: veiksniai,
GER009/2015 pasekmės gyvenimo
GER-15055 kokybei ir mažinimo
būdai

Vadovas

dr. V. Servetkienė

_

Ekonomikos ir
verslo fakultetas,
Gyvenimo kokybės laboratorija

Biudžetas

99 591

99 928

96 536

2015-2017

109 984

Psichologijos
institutas, Psicho2015-2017
loginės gerovės
laboratorija

79 441

Lietuvos - Japonijos mokslo projektai

5

LJB5/2015
LJB-15001

Lietuvos ir Japonijos
paauglių ir jaunų suaugusių tapatumo raida

prof. dr. R.
Žukauskienė

Hiroshima universitetas
Kazumi
Sugimura

Projektai vykdomi pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

6

MOD17029

Europietiškoji tapatybė
kaip esminis atvirosios
doc. dr. P.
visuomenės Lietuvoje
Aleksandraformavimosi faktorius:
vičius
filosofinė analizė ir juridinė interpretacija

_

Humanitarinių
mokslų institutas,
2017-2019
Vertybių tyrimų
laboratorija

103 109

Pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimą

7

_

Neformalusis švietimas
ir savanorystė studijų
pasirinkimui ir karjerai

Lietuvos
Švietimo
prof. dr.
centrų
Odeta Merdarfeldaitė
buotojų
asociacija

Edukologijos ir
socialinio darbo
institutas, Edukacinių technologijų laboratorija

2017 m.

7 000

Tarptautinių institucijų finansuojami projektai. MRU strateginis tikslas – aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kurie leidžia MRU mokslininkams ir tyrėjams integruotis į
tarptautinius profesinius tinklus, sprendžia aktualias Europos ir Lietuvos visuomenės problemas, kuria socialines inovacijas. Tarptautiniai projektai taip pat padeda pritraukti į Lietuvą iškilius užsienio mokslininkus, skleisti informaciją apie Lietuvos mokslo pasiekimus, kelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją bei tarptautinį pripažinimą.
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2017 m. įgyvendinti tarptautiniai projektai

Nr.

Kodas

Pavadinimas

Koordi- PartneVadovas
natorius
riai

Padalinys

Trukmė

Biudžetas
(MRU dalis)

ERASMUS+
ERASMUS+ KA1

1

2

3

2015-1-LT01KA103-013274

Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo
studentų ir personalo mobilumo
Programos šalyse
projektas

MRU

-

Audra
TarptautiškuDargytė
mo tarnyba
Burokienė

20152017

253 959,00

2015-1-LT01KA107-013384

Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo
studentų ir personalo mobilumo tarp
Programos šalių
ir šalių Partnerių
(KA107) projektas

MRU

-

Audra
TarptautiškuDargytė
mo tarnyba
Burokienė

20152017

167 565,00

2016-1-LT-01KA103-022783

Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo
studentų ir personalo mobilumo
Programos šalyse
projektas

MRU

-

Audra
TarptautiškuDargytė
mo tarnyba
Burokienė

20162018

186 935,00

prof. dr.
Ekonomikos
Mindaugas ir verslo
Kiškis
fakultetas

20122017

ERASMUS+

5 LAST-JD

Jungtinė doktoBolonijos
rantūros programa
universi„Teisė, mokslas ir
tetas
technologijos“

MRU

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION

6

2015-1-FR01KA202-015201

80

Nuo strategijos prie
veiksmo: sporto
organizacijų profesionalumo rėmimas
apibrėžiant darbo
kompetencijas ir
parengiant sporto
administratorių mokymus. (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
observatorija
prof. dr.
10 par(angl. The
Vilma
tnerių
European
Čingienė
Observatoire of
Sport and
Employment)

Politikos ir
vadybos fakultetas, Sveikatos tyrimų
laboratorija

20152018

5 385

Mokslo ir inovacijų veikla
Lentelės tęsinys

7

8

9

10

11

12

2016-1-LT01KA203-023220

Inovatyvios studijų
programos stipriai
tapatybei įvairialypėje Europoje (angl.
Innovative curriculum for strong
identities in diverse
Europe)

2016-1-LV01KA203-022660

Mediacijos studijų
Turibos
el. platforma (angl.
universiOnline Study Plattetas
form on Mediation)

MRU

prof. dr.
6 parSaulė
tneriai
Raižienė

Psichologijos
institutas,
Psichologinės 2016gerovės tyri2019
mų laboratorija

42 943

doc. dr.
4 par- Natalija
tneriai Kaminskienė

Teisės
fakultetas,
Mediacijos ir 2016darnaus gin2019
čų sprendimo
laboratorija

27 530

Politikos ir
vadybos
fakultetas,
Mokymosi
visą gyvenimą laboratorija

20162019

24 933

Edukologijos
ir socialinio
prof. dr.
darbo instituIrena Že- tas, Mokymataitytė mosi visą
gyvenimą
laboratorija

20172019

11 950.00

5 par- Mantas
tneriai Bileišis

Politikos ir
vadybos fakultetas, Viešojo valdymo
inovacijų
laboratorija

20172019

8 par- Vilma
tneriai Čingienė

Politikos ir
vadybos fakultetas, Sveikatos tyrimų
laboratorija

20172019

Mendelio
universitetas
14 par- dr. Loreta
tnerių Tauginienė
(Čekijos
Respublika)

2016-1-CZ01KA203-023949

Europos Akademinio sąžiningumo
tinklas

2017-1-PL01KA204-038869

Prie vietos pririšti
žaidimai kaip šiuolaikinis, originalus ir
inovatyvus senjorų
mokymo ir mokyLenkijos
mosi metodas (angl.
mokslo
Location- based Gafondas
mes as a Contemporary, original, and
Innovative Method
of Seniors' Teaching
and Learning)

2017-1-HR01KA203-035359

INSPIRED - Inovatyvūs sprendimai
į pabėgėlius ir
migrantus orientuoto švietimo (angl.
praktiškumui ir
poveikiui Innovative
Solutions for Practicality and Impact
in Refugee and
Migration Oriented
Education )

Osijek
universitetas,
Kroatija

2017-1-DK01KA203-034270

Nauja sporto vadybos ir švietimo era
Europoje (angl. New
Age of Sport Management Education
in Europe (NASME)

Šiaurės
Danijos
universitetas

42 310,00
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Lentelės tęsinys

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION (SECTOR SKILLS ALLIANCES: LOT 1)

575668-EPP-113 2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N

Europos
sporto ir
įdarbiEuropos sporto
nimo
gebėjimų ir fizinės obserprof. dr.
veiklos aljansas
vatorija
19 par(angl. The
Vilma
(angl. European
tnerių
Čingienė
Sector Skills Alliance European
for Sport and Physi- Observacal Activity)
toire of
Sport and
Employment)

Politikos ir
vadybos fakultetas, Sveikatos tyrimų
laboratorija

20162019

7 392

Politikos ir
vadybos fakultetas, Sveikatos tyrimų
laboratorija

20172019

2 474

Ekonomikos
ir finansų
valdymo
fakultetas

20152018

27 580

Tarptautiškumo tarnyba,
Mokslo ir
inovacijų
paramos
centas

20162019

ERASMUS+ SPORTS CHAPTER

579667-EPP-114 2016-1-FR-SPOSSCP

Europos
sporto ir
įdarbinimo
obserMobilumo bilietas vatorija
sporte (angl. Ticket (angl. The
to Mobility in Sport) European
Observatoire of
Sport and
Employment)

prof. dr.
Vilma
Čingienė

ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION
Universitetų ir
verslo partnerystė
išmaniam ir tvariam
Azijos augimui
(angl. Heightening
university-business
partnerships for
smart and sustainable growth in Asia)

Da Nang
universitetas
(Vietnamas)

573921-EPP-12016-1-MD-EPP16 KA2-CBHE-SP
(2016 - 2523/001001)

Aukštojo mokslo
tarptautiškumo stiprinimas Moldovoje
(angl. Elevating the
internationalization
of higher education
in Moldova)

Moldovos
ekonoAudra
mikos
11 parDargytė
studijų
tnerių
Burokienė
akademija

17

Kokybės stiprinimas
Kambodžos universitetuose (angl.
Strengthening
Quality Assurance
in Cambodian Univeristies)

Phnom
Penh Karališkasis
universitetas
(Kambodža)

15

573946-EPP-12016-1-VN-PPKA2-CBHE-JP
2015-3473/001002

82

prof. dr.
10 par- Žaneta
tnerių Simanavičienė

Ekonomikos
prof. dr.
ir verslo fa4 par- Žaneta
kultetas, Verstneriai Simanavilo inovacijų
čienė
laboratorija

Mokslo ir inovacijų veikla
Lentelės tęsinys
ERASMUS+ Sports Collaborative Partnerships

18

Gerosios vadybos
plėtra per e-Mokymąsi savanoriams
tarybos nariams
(angl. Good Governance enhancement through e-Learning for Volunteer
Board Members)

Kipro
prof. dr.
sporto
7 parVilma
organiza- tneriai
Čingienė
cija

Politikos ir
vadybos fakultetas, Sveikatos tyrimų
laboratorija

19

Investicija į sportą
sveikesnei Europos visuomenei
Kroatijos
9 par- dr. Vilma
(angl. Investments olimpinis
tneriai Čingienė
in sports for a
komitetas
healthier European
society)

Politikos ir
vadybos fakultetas, Sveikatos tyrimų
laboratorija

ERASMUS+ Jean Monnet Networks
2014-10-14, PRC13 (2014-10-25)
553177-EEP20
1-2014-1UK-EPPJMONETWORK

Vaikų tapatybė ir
pilietybė: gerosios
praktikos gidas
(angl. Children‘s
identities and
citizenship: best
practice guides)

565754-EPP-12015-1-BE21
EPPJMONETWORK

Odysseus Monnet
tinklas dėl imigracijos ir prieglobsčio Briuselio
prašytojų (angl.
universiNetwork for Immi- tetas
gration and Asylum
(OMNIA)

Londono
metropolito
universitetas

prof. dr.
16 parVaiva Zutnerių
zevičiūtė

Viešojo
saugumo
fakultetas

Teisės fakulprof. dr.
20 partetas, ŽmoLyra Jakutnerių
gaus teisių
levičienė
laboratorija

20142017

20152018

360 150

20142017

161 600

20172020

3,133,306.00

FP7

22 313202

Sensorinė kriminalinių cheminių
medžiagų nustatymo sistema (angl.
Sensor system
for detection of
criminal chemical substances
(CRIM-TRACK)

Danijos
nanotechnologijų
universitetas

Teisės fakulprof. dr.
6 partetas, SauguSnieguolė
tneriai
mo tyrimų
Matulienė
laboratorija

H2020
Ekosistemų paslaugų žemėlapiai
politikos formavimui ir sprendimų
Grant Agreement priėmimui (angl. En23
No 642007
hancing ecoSysteM
sERvices mApping
for poLicy and
Decision mAking ESMERALDA)

ChristianAlberchts
prof. dr.
36 parKylio
Paulo
tneriai
universiPereira
tetas

Politikos ir
vadybos
fakultetas,
Aplinkos
valdymo
laboratorija

83
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Lentelės tęsinys
ERA-NET

24

ERA-NET BIODIVERSA

25 ERA-NET ENSUF

Miesto bioįvairovės
ir žaliosios infrastruktūros vadyba
miestų atsparumui didinti (angl.
Managing urban
Biodiversity and
Green Infrastructure to increase city
resilience (URBANGAIA)

Coimbros
aukštoji
žemės
5 par- dr. Ieva
ūkio
tneriai Misiūnė
mokyklas
(Portugalija)

Politikos ir
vadybos
fakultetas,
Aplinkos
valdymo
laboratorija

20172020

50 007

Informacinių ir
komunikacinių
technologijų
naudojimas viešųjų
erdvių ko-kūrimui
(angl. Using ICT for
Co-Creation of inclusive public Places
C3PLACES)

Carlos
Smaniotto Costa
universitetas

Komunikacijos institutas,
Socialinių
technologijų
laboratorija

20172020

99 960

Olandijos
doc. dr.
sveikatos 10 parAldona
gerinimo tnerių
Jociutė
institutas

Politikos ir
vadybos fakultetas, Sveikatos tyrimų
laboratorija

nuo
2013

10 525,00

Mariboro
doc. dr.
12 paruniversiDarius
tnerių
tetas
Bolzanas

Teisės fakultetas, Teisingumo tyrimų
laboratorija

20162018

26 206,00

Vengrijos
vidaus
reikalų
ministerija

4 par- Evaldas
tneriai Bružė

Teisės fakultetas, Saugumo tyrimų
laboratorija

20162017

244 470,00

MRU

prof. dr.
10 parRegina
tnerių
Valutytė

Teisės fakultetas, Saugumo tyrimų
laboratorija

20162017

449 158,00

prof. dr.
8 par- Aelita
tneriai Skaržauskienė

Europos Komisija
Sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo
vietos bendruomenėse skatinimas
26 317873
(angl. Promoting
Healthy Eating and
Physical Activity in
Local Communities
– HEPCOM)
Užsienio teismų
nuosprendžių
vykdymo priemones pagal Bruselio
JUST/2014/JCOO/ I pataisas (angl.
27
AG/CIVI/7749
Remedies against
Enforcement of
Foreign Judgements according to
Brussels I Recast )
Pilotinė keleivių informacijos pasikeitimo programa (angl.
HOME/2014/ISFP/ Pilot programme
28
AG/LAWX/7150 for data exchange
of the Passenger
Information Units
(PNR DEP)
Europos kibernetinių nusikaltimų ekscelenecijos centrų
tinklo stiprinimas
HOME/2014/ISFP/
29
(angl. StrengtheAG/7170
ning European
Network Centres
of Excellence in Cybercrime – SENTER)

84

Mokslo ir inovacijų veikla
Lentelės pabaiga
Nordplus Higher Education
30 NPHE-2016/10357 Teisės tinklas/2016

MRU

prof. dr.
19 parRegina
tnerių
Valutytė

Teisės fakultetas, Saugumo tyrimų
laboratorija

20162017

148 000

Teisės fakultetas, Saugumo tyrimų
laboratorija

20152017

85 000

20162018

97 250

Europe for Citizens

564201-CITIZ-12015-1-LT31 CITIZ-RE
MEM20151452/001-001

Europa po II
Pasaulio karo:
multidimensinis
integracijos poveikis – visuomenės ir
žmogaus saugumui
(angl. Europe after
the WWII: Multidimensional effects
of Integration as
a Guarantee for
State and Human
Security)

576540-CITIZ-12016-1-LT32 CITIZ-RE
MEM20161574/001/01

Paramos pabėgėlių
integracijai skatinimas įtraukiant
jaunimą: 1951 m.
konvencija ir šių dienų pabėgėliai (angl.
Promoting refugee
Integration Support
through youth
Engagement: 1951
Convention and
nowadays refugees
(PROMISE)

MRU

prof. dr.
14 parRegina
tnerių
Valutytė

MRU

Teisės fakulprof. dr.
11 partetas, ŽmoLyra Jakutnerių
gaus teisių
levičienė
laboratorija

INTERREG South Baltic Programme 2014-2020 (Priority Axis 2. Sustainable use of common resources.
Specific Objective)

33

Tvari turizmo
gerovė Baltijos jūros
Linėjaus
pietuose (angl. Su7 par- dr. Ieva
universistainable Wellbeing
tneriai Misiūnė
tetas
Tourism along the
South Baltic Coast)

34

Azijos bendruomenė: kultūriniai, politiniai ir ekonominiai
aspektai (angl.
Asian Community:
Cultural, Political
and Economic
Aspects)

Politikos ir
vadybos
fakultetas,
Aplinkos
valdymo
laboratorija

2017

55 000

20172017

33 232

One Asia Foundation

MRU

_

Mokslo ir
dr. Inga
inovacijų
Žalėnienė paramos
centras

MRU mokslininkai ir tyrėjai aktyviai dalyvauja Erasmus+ programoje pagal Strateginių
partnerysčių, Gebėjimų stiprinimo, Sektorinių įgūdžių aljanso, Sporto bendradarbiavimo partnerystės, Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros studijų, Struktūrinio dialogo ir Jean Monnet Networks priemones.
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Pateiktos paraiškos pagal Erasmus+ programą 2015–2017m.
30
25

25

20

23

18
15

15
18

10

10

9

8

5

3

3
0

0

Viso pateikta
paraiškų pagal
Erasmus+
(išskyrus K1)

Strateginės
partnerystės

Gebėjimų
stiprinimas

1

1

Sektorinių
įgūdžių
aljanso

2015

0

1

Sporto
bendradarbiavimo
partnerystės

2016

2
0

0

Erasmus
Mundus“
jungtinės
magistrantūros
studijų

0

1

2
0

Struktūninio
dialogo

0

Jean Monnet
Networks
projektai

2017

Pagal Erasmus+ įgyvendinamų projektų partnerių tinklas
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Įgyvendinami projektai pagal Erasmus+ programą 2015–2017 m.
9

8

8
7
6
5

4
4

3

3

2

2

2

2

1

1
1

2

1

1

0

0

0

Strateginės
partnerystės

Sporto
bendradarbiavimo
partnerystės

Sektorinių įgūdžių
aljanso

Gebėjimų
stiprinimo

2015

2016

Jean Monnet
Networks

2017

MRU dalyvavimas programoje „Horizontas 2020“. 2017 m. MRU dalyvavo rengiant ES
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas.

Programai „Horizontas 2020“ pateiktos paraiškos
25
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10
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2017
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2017 m. įgyvendinami projektai pagal programą „Horizontas 2020“
Santrumpa

BIODIVERSA

ENSUF

ESMERALDA

Projekto pavadinimas

Koordinatorius

Atsakingas
asmuo MRU

,,UrbanGaia – Miesto
biologinės įvairovės ir
žaliosios infrastruktūros valdymas miesto
atsparumui padidinti“ Portugalijos aukštoji
dr. I. Misiūnė
žemės ūkio mokykla
(angl. „URBANGAIA
- Managing urban Biodiversity and Green
Infrastructure to increase city resilience“)

Trukmė

Projekto
vertė
(eurais)

2017-2020

50 007

,,C3 erdvės – IKT
panaudojimas kuriant
įtraukias viešas erPortugalijos
dves“ (angl. „C3PLA- Lusofonos
CES - using ICT for Co- universitetas
Creation of inclusive
places“)

prof. dr. Aelita
Skaržauskie- 2017-2020
nė

99 960

Ekosistemų paslaugų
žemėlapiai politikos
formavimui ir sprendimų priėmimui (angl. Vokietijos Kylio
Enhancing ecoSysteM universitetas
sERvices mApping for
poLicy and Decision
mAking -

Prof. dr. Paulo
Pereira

Įgyvendinamų projektų rezultatų suvestinė 2017 m.
Nr.

Rezultatas

Kiekis (vnt.)

1.

Monografija / studija / knygos dalis, parengta ne disertacijos pagrindu, recenzuota, ne mažiau kaip 8 autorinių lankų apimties

4

2.
3.
4.

5.

6.

88

Mokslo straipsnis recenzuojamuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate
Analytics ir Scopus duomenų bazes
Kitos mokslo publikacijos:
Pranešimai moksliniuose mokslo renginiuose:
4.1. tarptautiniuose
4.2. nacionaliniuose
Universitete organizuojami mokslo renginiai:
5.1. tarptautiniai
5.2. nacionaliniai
Tarptautinio judumo finansavimas:
6.1. atvykstantis akademinis ir administracinis personalas

18
16
29
1
2
3
41

Mokslo ir inovacijų veikla
2017 m. MRU dalyvavimas COST veiklose

Veikla

CA15130

Pirmojo
Veiklos pavadinimas atstovo institucija

Pirmasis Pirmasis paatstovas vaduojantis
Antrojo
veiklos
atstovas vei- atstovo
valdymo klos valdymo institucija
komitete
komitete

Study Abroad Research Mykolo
Irena
Inga
in European
Romerio
Žemaitaitytė Gaižauskaitė
Perspective
universitetas

Professionalisation and
CA15207 Social Impact of European Political Science
Mykolo
Gintaras
CA15101 Comparative Analysis of
Romerio
Conspiracy Theories
Aleknonis
universitetas
Mykolo
Paulo
Romerio
Pereira
universitetas

IS1106

Mykolo
Alfredas
Offender Supervision in
Romerio
LaurinaviEurope
universitetas čius

IS1204

Tourism, Wellbeing and Mykolo
Ecosystem Services
Romerio
Ieva Misiūnė Paulo Pereira
(TObeWELL)
universitetas

IS1210

Appearance matters:
tackling the physical
and psychosocial
consequances of
dissatisfaction with
appearance

IS1304

Expert Judgment
Network: Bridging The
Mykolo
Birutė
Gap Between Scientific
Birutė
Romerio uniPitrėnaitė-ŽiUncertainty and EviMikulskienė
versitetas
lėnienė
dence-Based Decision
Making

IS1308

Populist Political Communication in Europe:
Mykolo
Comprehending the
Gintaras
Romerio uniChallenge of Mediated
Aleknonis
versitetas
Political Populism for
Democratic Politics

IS1312

IS1402

Mykolo
Pranas
Romerio uniMierauskas
versitetas

Mantas
Bileišis

Mykolo
Rasa
Romerio
Erentaitė
universitetas

Renata
Garckija

Pranas
Mierauskas

Connecting European
connectivity research

Innovations in Climate
Governance: Sources,
Patterns and Effects
(INOGOV)
Structuring Discourse
in Multilingual Europe
(TextLink)

Mykolo
Dangis
Romerio
Gudelis
universitetas
Justina
Budžiūtė

ES1306

IS1309

Antrasis
atstovas
veiklos
valdymo
komitete

Antrasis
pavaduojantis
atstovas
veiklos
valdymo
komitete

Laura
Ustinavičiūtė

Julija
Naujėkaitė

Mykolo
Giedrė ValūViktorija
Romerio
naitė OleškeMažeikienė
universitetas vičienė

Ageism: A Multi-Natio- Mykolo
Sarmitė Mi- Jolanta
nal, Interdisciplinary
Romerio
kulionienė Pivorienė
Perspective
universitetas
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IS1409

TD1306

TD1408

TN1302

TU1203

TU1306

TU1305

CA15212

Gender and health
Mykolo
impacts of policies
Romerio
extending working life
universitetas
in western countries
Mykolo
New Frontiers of Peer
Romerio
Review (PEERE)
universitetas
Interdisciplinarity in
Mykolo
research programming
Romerio uniand funding cycles
versitetas
(INTREPID)
The voice of research administrators
- building a network of
administrative excellence (BESTPRAC)
Crime Prevention
through Urban Design
and Planning
Fostering knowledge
about the relationship
between Information
Mykolo
and Communication
Technologies and Public Romerio
universitetas
Spaces supported by
strategies to improve
their use and attractiveness (CYBERPARKS)
Mykolo
Social networks and
Romerio
travel behaviour
universitetas
Citizen Science to
promote creativity,
Mykolo
scientific literacy, and Romerio
innovation throughout universitetas
Europe

Jolanta
Pivorienė

Sarmitė
Mikulionienė

Andrius
Puksas

Agnė Tvaronavičienė

Aelita Skaržauskienė

Algimantas
Mačiulis
Viktorija
Mykolo
Nomeda ŠimaRomerio
Gudelienė nauskieuniversitetas
nė
Mykolo
Vilius
Romerio
Velička
universitetas

Aelita Skaržauskienė

Algimantas
Mačiulis

Natalija
Valavičienė

Vida
Česnuitytė

Loreta
Tauginienė

Alvydas
Baležentis

From Sharing to Caring:
Mykolo
CA16121 Examining Socio-TechLeta DroRomerio uninical Aspects of the
mantienė
versitetas
Collaborative Economy

Žaneta
Navickienė

Dainius
Bernotas

Užsakomosios paslaugos
Mykolo Romerio universitetas teikia įvairias paslaugas visuomenei. Svarbiausios Mykolo Romerio universiteto paslaugos visuomenei yra užsakomieji tyrimai, ekspertinės paslaugos, kvalifikacijos kėlimo, parengiamieji ir užsienio kalbų kursai, konferencijų bei seminarų organizavimas. Telkiamos tarpdisciplininės ir tarpsektorinės mokslininkų ir praktikų komandos, generuojamos idėjos,
rengiami ir įgyvendinami užsakomųjų paslaugų projektai, dalyvaujama pagal viešuosius pirkimus
organizuojamuose kvietimuose teikti pasiūlymus. Universitetas bendradarbiauja su įvairiomis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis, verslo įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai bendradarbiaujant su Generaline prokuratūra, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos notarų rūmais, advokatų
kontoromis. Taip pat teikiamos užsakomosios paslaugos privatiems ūkio subjektams dėl mokslinių ir taikomųjų tyrimų, kurių pagrindiniai užsakovai yra smulkaus ir vidutinio verslo įmonės,
gavusios finansavimą projektams pagal priemonę „Inočekiai LT“.
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2017 m. MRU užsakomosios paslaugos ir mokymai
Užsakomieji tyrimai ir ekspertinė veikla
Nr.

Objektas

Užsakovai

Vykdytojai

1.

Mokslinis vertinimas ir
mokslinė išvada

Advokatų profesinė bendrija „Triniti LT“

Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė
Doc. dr. Raimundas Moisejevas

2.

Mokslinis vertinimas

Tarptautinė bendrovė „ICF Consulting
Services Limited”

Ilona Ivašauskaitė
Mykolas Šavelskis
Prof. dr. Lyra Jakulevičienė

3.

Mokslinis vertinimas ir
mokslinė išvada

Advokatų profesinė bendrija Motieka ir Prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-MichaiAudzevičius
lovienė

4.

Darbai vykdant projektą
Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo
„Azartinių lošimų ir loteriasociacija
jų paplitimas Lietuvoje“

Prof. dr. Gediminas Navaitis,
Prof. dr. Odeta Merfeldaitė,
Prof. dr. Valdonė Indrašienė,
Doc. dr. Violeta Jegelevičienė,
Doc. dr. Romas Prakapas

5.

Mokslinis vertinimas ir
mokslinė išvada

Advokatų kontora „LEADELL”

Prof. dr. Virginijus Bitė

6.

Mediatorių kvalifikacinio
egzamino programos
parengimo paslaugos

Teisingumo ministerija

Prof. dr. Jolanta Sondaitė,
Doc. dr. Natalija Kaminskienė,
Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė

7.

Kūrybingos asmenybės
tyrimas, potencialo bei
ugdymo gairių įvardijimas
UAB „Karcher”
atsižvelgiant į veiklos
efektyvumo rodiklius
Lietuvos įmonėse.

8.

Modernaus ir pažangaus technologinio
e.sprendimo įgyvendiUAB „CBM Solutions”
nimas psichologinius
produktus vystančioje
smulkiojo verslo įmonėje.

9.

Įmonės administravimo
sistemos plėtra ir integraUAB „Vilta”
vimas su verslo valdymo
sistemomis.

Lekt. Gintautas Balčiūnaitis

10.

Simuliacinių mokymosi
programų ir metodų
kūrimas skatinantis įmonės socialinį vystymąsi,
darbuotojų kūrybiškumą
ir novatoriškumą

UAB „Sergel”

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Doc. dr. Asta Railienė
Doc. dr. Violete Jegelevičienė

11.

Simuliacinių metodų
kūrimas

UAB „Thinking organisations”

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė

12.

Viešųjų pirkimų monitoringas IS pertvarkymas
įmonės dalyvavimui
viešuosiuose pirkimuose

UAB „Etenders Baltija”

Lekt. Gintautas Balčiūnaitis

13.

Klientų aptarnavimo ir
elektroninio administravimo sistemų plėtra su
biometrinių duomenų
panaudojimu

UAB „Solidas”

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Doc. dr. Asta Railienė
Doc. dr. Violete Jegelevičienė

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Doc. dr. Asta Railienė
Doc. dr. Violete Jegelevičienė

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Doc. dr. Asta Railienė
Doc. dr. Violete Jegelevičienė
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14.

Simuliacinio metodo
sukūrimas

UAB „Monte Pacis”

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Prof. dr. Valdonė Indrašienė
Doc. dr. Asta Railienė
Doc. dr. Violete Jegelevičienė

15.

Simuliacinio metodo
sukūrimas

UAB „Person Premier”

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė

Mokymai

16.

Mediacijos mokymai

Fiziniai asmenys ir Kauno miesto savivaldybės administracija

Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė
Doc. dr. Rokas Uscila
Prof. dr. Jolanta Sondaitė
Odeta Intė
Giedrė Jakštienė

17.

Sveikatos priežiūros institucijų vadovų mokymai

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai

Prof. dr. Tadas Sudnickas
Gitana Letukienė
Prof. dr. Birutė Mikulskienė

18.

Mokymai Marijampolės
pagalbos centrui

Marijampolės socialinės pagalbos
centras

Doc. dr. Alina Petrauskienė

19.

Mokymai Lietuvos notarų
Lietuvos notarų rūmai
rūmams

20.

Įvadiniai valstybės
tarnautojų mokymai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerija

21.

Mokymai mediacijos
tematika

Vilniaus lopšelis-darželis „Čiauškutis“

Doc. dr. Gražina Čiuladienė

22.

Mokymai Anykščių socialinės globos namams

Anykščių socialiniai globos namai

Prof. dr. Irena Žemaitytė;
Doc. dr. Alina Petrauskienė;
Prof. dr. Vida Gudžinskienė

23.

Supervizijos mokymai

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė;
Doc. dr. Justinas Sadauskas

Prof. dr. Virginijus Bitė;
Dr. Laura Augytė-Kamarauskienė;
Prof. dr. Jolanta Sondaitė;
Prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė
Doc. dr. Andrius Stasiukynas
Prof. dr. Vainius Smalskys
Doc. dr. Gediminas Kazėnas
Doc. dr. Mantas Bileišis
Vida Česnulienė
S. Šaltauskienė

24.

Mokymai Lietuvos ResLietuvos Respublikos Generalinė propublikos Generalinės prokuratūra
kuratūros darbuotojams

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Prof. dr. Snieguolė Matulienė;
Doc. dr. Tomas Girdenis;
Prof. dr. Oleg Fedosiuk;
Dr. Dovilė Murauskienė;
Prof. dr. Andrius Bakeveckas;
Prof. dr. Raimundas Jurka.

25.

Mokymai socialiniams
darbuotojams

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai

Prof. dr. Vita Gudžinskienė;
Doc. dr. Alina Petrauskienė

26.

Komandinės supervizijos
mokymai

Visagino savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

Doc. dr. Justinas Sadauskas

27.

ES projektas „Duomernų
rinkimas ir mokslinių
tyrimų paslaugos fundamentinių teisių tema“
(angl. „Data collection
and research service on
fundamental rights issues
– FRANET“).

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė,
Doc. dr. Dalia Vitkauskaitė-Meurice,
Europos Sąjungos Fundamentinių teisių
Doc. dr. Lijana Štarienė,
agentūra
Doc. dr. Regina Valutytė,
Doc. dr. Dovilė Gailiūtė

28.

Sveikatos teisės pagrindų
mokymai

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai
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29.

Mokymai „Asmenų sergančių dimensija globa ir
slauga“

Kauno Panemunės senelių namai

Doc. dr. Alina Petrauskienė

30.

Mokymai kiekybinių bei
kokybinių tyrimų tema

Fiziniai asmenys

Doc. dr. Jolita Dudaitė

31.

Mokymai socialiniams
darbuotojams ir socialinių Kretingos socialinių paslaugų centras
darbuotojų padėjėjams

Prof. dr. Brigita Kairienė

32.

Microsoft sertifikuoti
mokymai

UAB „Albars“

Lekt. Jevgenijus Vinocholdovas

33.

Kūrybingumo mokymai

VŠĮ “Rafaelis”

Lekt. Marija Mendelė-Leliūgienė

Svarbiausių mokslo populiarinimo veiklų sąrašas
Data

Pavadinimas

2017-01-05

Doc. dr. Mantas Bileišis. Aukštasis mokslas arba kieno ausys ilgiausios?

2017-01-12

Geriausiai socialinės inovacijos Rytų ir Centrinėje Europoje vystomos MRU

2017-01-17

Davidas Schultzas. D. Trumpo susidūrimas su realybe

2017-01-23

Vytautas Sinkevičius. Seimo valdyba prieš Konstitucinį Teismą

2017-01-23

Povilas Aleksandravičius. Mūsų proto viražai – kaip ištiesinti jo kelius?

2017-01-31

Mantas Bileišis. Einantis į valstybės tarnybą turi suvokti, kad niekada netaps milijonieriumi

2017-02-06

Ieva Deviatnikovaitė. Kas nutiko su D. Trumpo nurodymu į JAV neįleisti 7 šalių piliečių?

2017-02-06

Andrius Stasiukynas. Ar tikrai Lietuvos viešojo sektoriaus valdyme su mažiau bus daugiau

2017-02-08

Davidas Schultzas. Siaura D. Trumpo lyderystės koncepcija

2017-02-09

Povilas Aleksandravičius. Dvasingumas nėra ideologija

2017-02-10

Ieva Deviatnikovaitė. Kodėl JAV apeliacinis teismas nepalaikė D. Trumpo nurodymo neįsileisti 7
šalių piliečių?

2017-02-15

Arvydas Guogis. A. V. Rakšnys. Dėmesio, ateina prekariatas

2017-02-20

Andrius Stasiukynas. Profesionalus viešasis valdymas be profesionalų – misija neįmanoma

2017-02-21

Ieva Deviatnikovaitė. Kodėl vis dar nėra suformuota Donaldo Trumpo administracija?

2017-02-23

Adomas Vincas Rakšnys. Ar Lietuvoje yra neurotinių organizacijų?

2017-02-24

Aurelijus Gutauskas. Laisvės atėmimas – vienintelė bausmė?

2017-02-27

Audronė Urmanavičienė. Ar socialinė įmonė yra „visuotinis“ blogis?

2017-03-01

Ieva Deviatnikovaitė. Kodėl vis dar neprasideda „Brexit“ derybos?

2017-03-07

Gintaras Černius. Ar kirsti medį, kai jis duoda tik pirmuosius vaisius?

2017-03-07

Ieva Deviatnikovaitė. „Brexit: kas nutiko Lordų rūmuose?

2017-03-08

Eglė Krinickienė. Socialinė ir ekonominė nelygybė – lyčių aspektas

2017-03-17

Gintaras Černius: Ką pakeis į „Sodrą“ grįžtantys 2 proc.? Nieko

2017-03-20

Audronė Urmanavičienė. Socialinė įmonė ar socialinis verslas? Sąvokų painiava...

2017-03-21

Vytautas Sinkevičius. Dar vienas pasikėsinimas į Konstituciją

2017-03-22

Davidas Schultzas. D. Trumpas – žmogus be plano

2017-03-24

Agnė Margevičiūtė. Patyčių stebėsena mokyklose – strateginio ar proginio lygio sprendimas?

2017-03-29

Vytautas Sinkevičius: VRK depolitizavimas – ar siūlomos įstatymų pataisos dera su Konstitucija?

2017-04-13

Lora Tamošiūnienė. Kaip A. Škėmą atrado vokiečiai ir ko galima pasimokyti iš korėjiečių

2017-04-18

Neringa Mickevičiūtė. Cheminio ginklo panaudojimas Sirijoje ir JAV atsakas: ką sako tarptautinė
teisė?

2017-04-21

Asta Tumaitytė. Veiklos auditas gali reabilituoti bankrotą
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2017-04-24

Santuoką ištiko krizė? Jums gali padėti šeimos mediatorius

2017-04-24

Gintaras Černius. Ar pavyks Lietuvai ištrūkti iš įsisukusios mokesčių grobstymo karuselės?

2017-04-28

Povilas Aleksandravičius. Ar reikia bijoti atviros visuomenės?

2017-05-15

Natalija Kaminskienė. 75 proc. ginčų gali būti išspręsti be teismo įsikišimo

2017-05-24

Davidas Schultzas. Ko D. Trumpas ir mes galime pasimokyti iš „Watergate‘o“

2017-05-29

Apie konferenciją „Moterų ekonominis įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje” – LRT
laidoje „Labas rytas, Lietuva“

2017-06-05

Povilas Aleksandravičius. Filosofija ir politika: E. Macrono atvejis

2017-06-06

Lyra Jakulevičienė. Kur slepiasi teisininko profesijos prestižas?

2017-06-12

Darius Štitilis. Pažiūrėkime į slapukus rimtai

2017-06-13

Gintaras Černius: „Sodros” gelbėti nebereikia. Kada suprasime, kad gelbėtis turime patys?

2017-07-12

Mantas Bileišis. Ar egzistuoja pokomunistinis mentalitetas?

2017-07-24

MRU studijų ir mokslo prorektorė Inga Žalėnienė. Pokyčiams buvo iš anksto ruoštasi ir tai nepakeis universiteto tolesnės tvarios raidos

2017-08-17

Davidas Schultzas. „Obamacare“ atmetimo pamokos

2017-09-06

Alvydas Medalinskas. Ar mokytojų atlyginimai 2020-aisiais sieks 1000 eurų

2017-09-06

Benas Brunalas. „Valstiečių“ politiniai metodai: tarp hipnozės ir įsakymo

2017-09-08

Arvydas Guogis. Adomas Vincas. Rakšnys. Negi geriausias Vakarų istorinis laikotarpis jau buvo?

2017-09-12

Vytautas Dumbliauskas. Kas apgins valstybės tarnybą?

2017-09-18

Saulius Spurga. Kas įgyvendins idėjas Lietuvai?

2017-09-19

Alvydas Medalinskas. „Zapad 2017“: daug triukšmo dėl nieko?

2017-09-19

MRU Senato pirmininkas Vainius Smalskys. „Akademinė bendruomenė turi dirbti kaip vieninga
komanda“

2017-09-21

Audronė Urmanavičienė. Ar solidarumo ekonomika gali egzistuoti Lietuvoje?

2017-09-28

Gediminas Kazėnas. Ar per rinkimus viską lemia pinigai?

2017-09-29

Saulius Spurga. Raitelis be galvos

2017-10-04

Alvydas Medalinskas. Kokia bus Europa po įvykių Barselonoje?

2017-10-05

Gediminas Navaitis. Idėja Lietuvai: kelio į laimingesnę visuomenę gairės

2017-10-05

Marius Kalinauskas: „Iš korėjiečių galime pasimokyti viską daryti be dramų ir klyksmų“

2017-10-25

Gediminas Navaitis: Laimingesnė visuomenė – idėja Lietuvai

2017-10-26

Davidas Schultzas. Cirko artistas, kurio vardas – Donaldas Trumpas

2017-10-27

Saulius Spurga. Skirtingos demokratijos trajektorijos

2017-10-30

Rima Urbonaitė. Kas ir kaip valdys Vilnių?

2017-11-02

Povilas Aleksandravičius. Globalizacijos paradoksai ir pakitusi autoriteto samprata

2017-11-07

Alvydas Medalinskas. Katalonijos valdžios suėmimas: teisėta ar represyvu

2017-11-08

Arvydas Survila. Kaip reaguoti į „vilko kauksmą“?

2017-11-09

Saulius Spurga. Revoliucijos šimtmetis

2017-11-10

Gediminas Navaitis. Kas bijo laimingesnės Lietuvos?

2017-11-14

Alvydas Medalinskas. Sveikintinas Seimo narių žingsnis

2017-11-15

Audronė Urmanavičienė: Neįgaliųjų socialinės įmonės – būti ar nebūti?

2017-11-17

Lyra Jakulevičienė. Teisininkų parengimo kokybę užtikrins tik konkurencija

2017-11-23

Arvydas Guogis: Gerovės valstybė ir jos vertybės

2017-11-28

Ar „Facebook“ kitiems neišplepa per daug?

2017-11-28

Alvydas Medalinskas. Ką dar atskleidė vaistų skandalas?

2017-12-08

Saulius Spurga. „Profesionalų“ Vyriausybės metai

2017-12-18

Gediminas Navaitis: Komisijų triumfo dienos
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MTEP infrastruktūra
Mykolo Romerio universitetas turi puikią infrastruktūrą MTEP veiklai. MRU LAB įsikūręs
2015 m. atidarytame keturių aukštų pastate, kurio bendras plotas – daugiau kaip 3 000 kvadratinių metrų. Pirmame aukšte įrengtos viešos erdvės studentams, akademinei bendruomenei,
socialiniams partneriams su atviromis grupiniam darbui ir idėjų generavimui pritaikytomis erdvėmis, mobiliomis darbo vietomis, trejomis auditorijomis susitikimams, pristatymams, konferencijoms. Antrame ir trečiame aukšte įsikūrusios tarpdisciplininės laboratorijos, o ketvirtame
– Mokslo ir inovacijų paramos centras.

Universitetas nuolat nuomoja arba yra įsigijęs statistinės analizės IBM SSPS produktų
(Base, Regressions, Advanced Statistics, Custom tables, Sample Power ir kitas šio tipo programinių produktų) nuolatines licenzijas, struktūrinių lygčių modeliavimo AMOS bei kt.), naudojamos ir kitos sistemos: atvirojo kodo verslo valdymo sistemos, pvz.: Open ERP, Open Object,
Open CRM, RUP, Catalysis), diegiamos modeliavimo, statistikos sistemos ir technologijos, grupinio darbo (Team Work, ACE Project, Silver Run), žinių valdymo (Protege, Aris, Ontolingua)
sistemos, kliento-serverio architektūros (CORBA, COM+/.NET, RM-ODP), naudojama grafinio
modeliavimo (JavaFX) ir projektavimo bei informacinių sistemų projektavimo ir valdymo programinė įranga.
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Vadyba
2017 m. Universitete įdiegta finansų vadybos sistema padėjo optimizuoti kaštus ir subalansuoti biudžetą. Per trumpą laiką MRU įgyvendino ir struktūrinę administracinę pertvarką, todėl
2017 m. universitetas turėjo teigiamą biudžeto balansą. MRU dėstytojų atlyginimams skiriamų
lėšų dalis universiteto biudžete augo nuo 65 iki 67 proc. – tai didžiausias rodiklis tarp visų valstybinių universitetų. Ūkiui ir administravimui MRU skiria tik 11 proc. iš valstybės gaunamų lėšų.
2017 m. Universitete, reaguojant į vykstančius pokyčius, tobulinant vadybą ir gerinant
studijų kokybę, buvo atliktos struktūros pertvarkos.
Vietoj iki tol dirbusių dviejų prorektorių, studijų prorektoriaus bei mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius, įkurtas vienas, studijų ir mokslo prorektoriaus, etatas. 2015 m. metais buvo
panaikintas plėtros prorektoriaus etatas. Nuo tų metų prorektorių skaičius sumažėjo nuo keturių iki dviejų.
Įsteigus studijų ir mokslo prorektoriaus etatą Akademinių reikalų centras ir biblioteka
perkelti prie padalinių, pavaldžių šiam prorektoriui. Mokslo ir inovacijų paramos centre sujungti Mokslo komunikacijos, Mokslo kokybės ir analizės, Žinių ir technologijų perdavimo skyriai ir
šis skyrius pavadintas Žinių ir technologijų perdavimo skyriumi.
Kanceliarijoje įsteigtas Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius ir panaikintas Juridinis skyrius.
Viešųjų pirkimų sritis perduota kuruoti kancleriui. Šie pakeitimai leido sumažinti aptarnaujančio personalo etatų skaičių.
Politikos ir vadybos fakulteto pavadinimas pakeistas į Viešojo valdymo fakultetas. Kartu
šiame fakultete pritaikytas naujas vadybos modelis.
Viena iš pagrindinių universiteto profilio sričių yra viešasis administravimas, kurio samprata per pastarąjį dešimtmetį pasaulio ir Lietuvos praktikoje evoliucionavo į viešąjį valdymą,
apimantį viešosios politikos formavimą, įgyvendinimą ir viešąją vadybą. Buvęs Politikos ir vadybos fakulteto pavadinimas neatitikoviešojo valdymo sisteminės sampratos ir suteikė pagrindą
interpretacijoms dėl fakulteto vykdomų studijų programų ir mokslinių tyrimų. Pastaraisiais metais fakulteto vykdytos vadybos ir verslo vadybos krypčių studijų programos buvo perduotos
Ekonomikos ir verslo fakultetui, o fakultete sukoncentruotos ir integruotos viešojo valdymo srities programos, susijusios su viešuoju sektoriumi. Fakulteto pavadinimas nebeatspindėjo jame
vykdomų studijų programų ir mokslinių tyrimų sisteminės visumos. Naujasis pavadinimas –
Viešojo valdymo fakultetas – tiksliai atspindi fakulteto kryptį.
Viešojo valdymo fakultete įvestas naujas bandomasis valdymo modelis, kuriame dekano
funkcijos labiau sutelktos į strateginio valdymo ir ryšių su socialiniais partneriais aspektus, o
vadybinis darbas teko prodekanui.
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Estetinio ugdymo centro pavadinimas pakeistas į „Kultūros ir renginių centras“. Nustatyta, kad Kultūros ir renginių centras ir Komunikacijos ir rinkodaros centras pavaldūs Komunikacijos ir rinkodaros vadovui. Iki šiol MRU Estetinio ugdymo centras pateko tarp kanclerio kuruojamų padalinių. Šis pakeitimas leido darbuotojams, dirbantiems kultūros ir rinkodaros srityse,
sklandžiau bendradarbiauti.
Daugelis MRU organizuojamų kultūros renginių neatsiejami nuo rinkodaros, o rinkodaros iniciatyvas prasmingai turtina Estetinio ugdymo centro idėjos, kolektyvų pasirodymai. Šis
pakeitimas nebuvo siejamas su etatų skaičiaus pakeitimu: po pertvarkos visi darbuotojai tęsė
veiklą tose pačiose pareigose. Padalinio pavadinimas pakeistas numatant, jog jis geriau atspindės veiklos pobūdį, bus informatyvesnis.

2017 m. universitete įvykdyti šie struktūriniai pokyčiai:
Pakeistas struktūrinio vieneto Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorius pavadinimas į Studijų ir mokslo prorektorius.
Akademinių reikalų centras ir biblioteka perkelti prie padalinių, pavaldžių studijų ir mokslo prorektoriui.
Mokslo ir inovacijų paramos centre sujungti Mokslo komunikacijos, Mokslo kokybės ir
analizės, Žinių ir technologijų perdavimo skyriai, o šis skyrius pavadintas Žinių ir technologijų
perdavimo skyriumi.
Kanceliarijoje įsteigtas Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius ir panaikintas Juridinis skyrius.
Įsteigtas struktūrinis vienetas – Komunikacijos ir rinkodaros vadovas.
Pakeistas Estetinio ugdymo centro pavadinimas į Kultūros ir renginių centras.
Nustatyta, kad Kultūros ir renginių centras ir Komunikacijos ir rinkodaros centras pavaldūs Komunikacijos ir rinkodaros vadovui.
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pakeistas Politikos ir vadybos fakulteto pavadinimas į Viešojo
valdymo fakultetas.
Panaikintas prie Mokslo ir inovacijų paramos centro Vertybių tyrimų laboratorijos esantis
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras perkeltas į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
Per metus dėstytojų užimtų etatų skaičius sumažėjo nuo 368 etatų iki 310 etatų. Dėl darbo veiklos organizavimo pakeitimų, administracijos ir kitų universiteto veiklą užtikrinančių darbuotojų užimtų etatų skaičius per metus sumažėjo nuo 244 etatų iki 224 etatų.
Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisija konkurso tvarka į pagrindines pareigas išrinko 28 dėstytojus: 13 profesorių, 8 docentus, 7 lektorius.
Dėstytojų su mokslo laipsniu skaičius per metus išaugo nuo 77 proc. iki 81 proc.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto tarybos bei
senatai pritarė 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 947 „Dėl
valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“
2.1.1 nuostatai „2019 metais reorganizuoti Mykolo Romerio universitetą prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu“.
Pertvarkos siekis – technologinių ir socialinių mokslų potencialo sinergija, socialinių
mokslų konsolidacija, sukuriant tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje konkurencingą mokslo
ir studijų kokybę. Numatoma sukurti unikalų technologinį universitetą su stipriu teisės ir kitų
socialinių mokslų branduoliu. Universitetas orientuosis į svarbiausių valstybės ir visuomenės
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poreikių tenkinimą ir ateities technologijas, kurių plėtra priklauso nuo valstybės reguliavimo
ir naujų valdymo metodų. Bus sukurtos unikalios tarpkryptiškumo ir tarpdiscipliniškumo galimybės, universiteto studijų programos ir mokslo veikla bus nukreipta į sritis, lemiančias valstybės technologinę raidą, visuomenės gebėjimą įsisavinti technologijas, valstybės gerovę.
Tokio pobūdžio universiteto sukūrimas atitinka pasaulines aukštojo mokslo tendencijas. Geriausią pasaulinę praktiką atspindi tokie panašaus profilio universitetai kaip Masačusetso technologijos institutas (JAV), Aalto universitetas (Suomija), Talino technologijos universitetas (Estija).
Universitetų pertvarka prisidės prie Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ES aukštojo mokslo politikos keliamų tikslų, numatytų strateginiuose aukštojo mokslo dokumentuose:
–– Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“;
–– Lietuvos pažangos strategiją įgyvendinančioje 2014–2020 m. nacionalinės pažangos
programoje;
–– Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 m. plėtros programoje;
–– LR Vyriausybės programoje;
–– Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėse;
–– LR Seimo priimtame Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plane;
–– ES strategijoje „Europa 2020“;
–– 2017 m. gegužės 30 d. Komisijos komunikate dėl atnaujintos ES aukštojo mokslo darbotvarkės.
Greta esamų stiprių ir perspektyvių krypčių technologijų ir socialinių mokslų sinergijos pagrindu numatomos dvi naujos proveržio kryptys – valstybės ir visuomenės saugumas
ir ateities technologijos (kibernetinis saugumas, pramonė 4.0, didžiųjų duomenų mokslas,
išmanus miestas, vizualinio dizaino ir pridėtinės realybės, socialinių technologijų, finansinių
technologijų (FinTech), kūrybinių technologijų (CreaTech), teisės technologijų (LegalTech), mechatronikos, bioekonomikos, išmaniųjų medžiagų ir kt.).
Akademinio potencialo sutelkimas leis plėtoti tarptautinio lygio mokslą, tarpkryptines
ir tarpdisciplinines studijų programas, padidins vykdomų nacionalinių ir tarptautinių projektų
apimtis.
Universitetų sinergija padės pasiekti aukštesnį nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą ir patekti tarp 500 geriausių universitetų QS pasaulio universitetų reitinge.
Pertvarkos metu bus konsoliduotos besidubliuojančios verslo, ekonomikos, vadybos,
komunikacijos studijų programos. Didelės pridėtinės vertės universitetas rengs technologijų
ir socialinių mokslų sričių profesionalus, turinčius stiprias tarpdisciplinines kompetencijas.
Sukuriant bendrą administracinę struktūrą bus didinamas valdymo veiksmingumas, sustiprinta tarptautinė rinkodara, efektyviau naudojama infrastruktūra, sukurta moderni mokslo
ir studijų aplinka. Įgyvendinant akademinių miestelių atnaujinimo, išteklių koncentracijos bei
mokslo ir studijų infrastruktūros modernizavimo projektą, VGTU ir MRU turima mokslo ir studijų infrastruktūra, šiuo metu išskaidyta devyniose miesto vietose, bus sutelkta trijuose akademiniuose miesteliuose: Saulėtekio, Senamiesčio, Didlaukio-Linkmenų.
Pertvarkos tikslas – tarptautinio lygio technologinis universitetas su stipriu socialinių
mokslų branduoliu, grindžiamas technologinių ir socialinių mokslų potencialo sinergija, sukuriant tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje konkurencingą studijų ir mokslo kokybę.
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Šiam tikslui įgyvendinti numatyti šie uždaviniai ir planuojami rezultatai:
• Sustiprinti mokslo ir studijų potencialą, konsoliduoti studijų programas;
• Sukurti pridėtinę vertę šaliai naujose valstybės ir visuomenės saugumo ir ateities
technologijų proveržio kryptyse;
• Didinti valdymo efektyvumą, tobulinti infrastruktūrą;
• Didinti poveikį visuomenei, bendradarbiauti su verslu ir viešuoju sektoriumi, skatinti
valstybės ekonominį konkurencingumą.
Esminės prielaidos rezultatams pasiekti:
a. tvarus ilgalaikis veiklų finansavimas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pertvarkos planą, sudarant atitinkamą sutartį su Švietimo mokslo ministerija;
b. nuosekliai vykdoma valstybės aukštojo mokslo pertvarka, sistemiškai didinant dėstytojams atlyginimus, mažinant dėstymo krūvį, sudarant sąlygas mokslinei veiklai;
c. sąlygų pritraukti tarptautinio lygmens mokslininkus ir tyrėjus užtikrinimas.
Vadovaujantis Senato patvirtintais Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo dėstytojo (profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento) statuso nuostatais,

Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statusas penkeriems
metams suteiktas:
Prof. dr. Dalei Dzemydienei už jos ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei Universiteto vardo garsinimą;
Prof. dr. Mildai Vainiutei už jos ilgametį darbą, reikšmingą indėlį rengiant kolektyvinius
Mykolo Romerio universiteto mokslo leidinius bei aktyvią asmeninę mokslinę veiklą;
Prof. dr. Palmirai Rudalevičienei už jos ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą
Universitete bei garsinant Universiteto vardą.

Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo docento statusas penkeriems metams suteiktas
doc. dr. Ernestui Spruogiui už jo ilgametį darbą, aktyvią mokslinę veiklą Mykolo Romerio
universitete bei reikšmingą socialinę partnerystę.

Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statusas penkeriems
metams suteiktas
dr. Angelei Danutei Čepėnaitei už jos ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą
Universitete, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei Universiteto vardo garsinimą.
Mykolo Romerio universiteto senatas išrinko prof. dr. Vainių Smalskį Mykolo Romerio universiteto Senato pirmininku.
Mykolo Romerio universiteto senatas išrinko prof. dr. Eglę Bilevičiūtę Mykolo Romerio
universiteto Senato pirmininko pavaduotoja ryšiams su socialiniais partneriais.
Mykolo Romerio universiteto senatas išrinko prof. dr. Ireną Žemaitaitytę Senato pirmininko pavaduotoja studijoms ir mokslui.
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Mykolo Romerio universiteto senatas patvirtino Mykolo Romerio universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarką.
Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė Mykolo Romerio universiteto socialinių
mokslų srities profesoriaus pedagoginį vardą:
Viešojo saugumo fakulteto Humanitarinių mokslų katedros profesorei dr. Rūtai Adamonienei;
Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorei dr. Rimai Ažubalytei;
Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto profesoriui dr. Alvydui Baleženčiui;
Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesoriui dr. Romualdui Drakšui;
Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesoriui dr. Oleg Fedosiuk.;
Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesoriui dr. Raimundui Jurkai;
Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų instituto profesoriui dr. Mindaugui Kiškiui;
Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto profesorei dr. Birutei Mikulskienei;
Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesoriui dr. Justinui Žilinskui.
Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų srities docento pedagoginį vardą:
Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto direktoriui dr. Virginijui Bitei;
Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentui dr. Arvydui Survilai.
Tęsiant universiteto tradiciją, kaip ir kasmet išrinkti patys aktyviausi Universiteto bendruomenės nariai. Metų apdovanojimų komisijos sprendimu 2017 m. buvo suteikti apdovanojimai, skirti 16 nominacijų:

Metų dėstytojas:
doc. dr. Tomas Girdenis, Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas;
doc. dr. Inga Daukšienė, Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto docentė;
Rima Urbonaitė, Viešojo valdymo fakulteto Politikos mokslų instituto lektorė.
Kūrybingiausias elektroninių studijų dėstytojas – Marius Kalinauskas, Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų instituto lektorius.
Tarptautiškiausias mokslininkas – prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės fakulteto dekanė,
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorė.

Metų vadybininkas:
Rima-Marytė Tumėnienė, Politikos ir vadybos fakulteto Studentų skyriaus vadybininkė;
Inga Mickevičiūtė, Teisės fakulteto dekanės padėjėja.
Versliausias studentas – Artūras Čepukas, Ekonomikos ir verslo fakulteto III kurso verslo
sistemų kūrimo ir valdymo programos studentas.
Metų sveikuolis – Ūkio tarnybos Pastatų valdymo ir eksploatacijos skyriaus Pirmų rūmų
pastatų eksploatacijos grupės valdytojas Jonas Pugačiauskas.
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Patraukliausia studijų programa – Projektų vadyba, vadovas prof. dr. Andrius Valickas.
Sėkmingiausia jungtinė studijų programa – Europos jungtinė magistrantūros studijų
programa „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas (FRONTEX)“, vadovė prof. dr. Vaiva
Zuzevičiūtė.
Novatoriškiausias bakalauro baigiamasis darbas – Teisės fakulteto Alumni Anos Žiemytės
darbas „Demografinio senėjimo įtaka darbo teisiniams santykiams“.
Novatoriškiausias magistro baigiamasis darbas – Teisės fakulteto Alumni Tarptautinės
teisės programos anglų kalba studentės Kateryna Dolženko iš Ukrainos „Europos Sąjungos
ekonominių sankcijų Rusijai teisėtumas“.
Novatoriškiausia disertacija – Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto daktarės Laimos Vaigės anglų kalba parengta disertacija „Violence against Women under
International law: Filling the gaps at international, regional and national levels“ (liet. „Smurtas
prieš moteris pagal tarptautinę teisę: spragų pildymas tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu
lygiu“) (teisė, 01 S).

Reikšmingiausias vadovėlis:
„Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis. I knyga“. Autorių kolektyvas;
Doc. Dr. Ievos Deviatnikovaitės vadovėlis „Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė“.
Studentų atstovas – buvęs MRUSA prezidentas Vladas Pūtys.
MRU tradiciškiausias renginys – MRU naktis.
Visuomeniškiausias dėstytojas – Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės
instituto profesorius dr. Justinas Žilinskas.
MRU kultūros puoselėtojas – Kultūros ir renginių centro režisierius Julius Dautartas.
Universitete didelis dėmesys skiriamas dėstytojų kvalifikacijai tobulinti, jų gebėjimams
ugdyti. Universiteto dėstytojams, išklaususiems gebėjimų ugdymo programos „Akademinio
meistriškumo seminaras“ paskaitų ciklus ir sėkmingai atlikusiems savarankiško darbo užduotis,
2016–2017 m. m. įteikti 9 pažymėjimai.
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Dėstytojai be mokslo laipsnio

MRU studentų atstovybės (MRUSA) veikla
Kuratorių mokymai
Kiekvienais metais MRUSA vykdo kuratorių mokymų projektą. Jo tikslas yra ugdyti kompetentingus, atsakingus ir motyvuotus kuratorius, kurie padeda pirmo kurso studentams greičiau ir kokybiškiau integruotis į MRU akademinę bendruomenę.
Akademinis sąžiningumas
Akademinio sąžiningumo puoselėjimas Universitete yra vienas iš svarbiausių MRUSA
darbų. Visų studijų metu studentai yra informuojami apie akademinį sąžiningumą, akademinės
etikos pažeidimų pasekmes, apie studijų tvarką.
„MRU Naktis“
Tradicinis MRU renginys, kurį organizuoja MRUSA. Kiekvienais metais renginys tampa vis
didesnis, sulaukiama daugiau ne tik MRU studentų, bet svečių iš Vilniaus regiono, kitų miestų.
Pagrindinis renginio tikslas yra parodyti akademinį gyvenimą „kitaip“. Visą naktį vyksta įvairiausios veiklos. Kiekvienas studentas gali dalyvauti protų kovose, koncertuose, pamokose, diskusijose.
Studijų savaitė
Studentų atstovybė kartu su MRU Akademinių reikalų centru pirmus metus organizavo
studijų savaitę. Pirmo kurso studentai buvo supažindinami su akademiniais padaliniais, pristatyta universiteto studijų tvarka. MRUSA nariai pirmo kurso studentus supažindino su Universitetu, pristatė aktualiausią informaciją. MRUSA akademinių reikalų komitetas užsienio studentams pristatė studijų tvarką, bendravimo kultūrą ir svarbiausias Universiteto vertybes. Savaitė
baigėsi MRU pirmakursių stovykla.
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Projektai
MRUSA vykdo nemažai projektų, atlieka apklausas, teikia analizes, palaiko studentų iniciatyvas ir kaip partneriai dalyvauja kituose projektuose. Universiteto studentams suorganizuota nemažai veiklų ir renginių, Viešojo saugumo fakulteto MRUSA VSF protų kovos, šaudymo, orientacinės varžybos, kuriose gali dalyvauti visi studentai, norintys pasitikrinti turimus
įgūdžius ir žinias. Suorganizuota socialinė akcija „Prikelk savo drabužį antram gyvenimui“. Jos
metu surinkti drabužiai buvo atiduoti daugiavaikėms šeimoms. Įvyko MRUSA VSF akcijos senelių namuose, gyvūnų prieglaudose. Doktorantų draugija suorganizavo tarptautinę jaunųjų
tyrėjų konferenciją „Socialinės transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje“.
MRUSA buvo viena iš pagrindinių partnerių organizuojant Tarptautinę studentų dieną
Vilniaus regione, kurios metu Vilniuje vyko įvairios veiklos studentams. MRU vykdyta Kraujo
donorystės akcija.

MRU Debatų klubo veikla
1. „SOAS University of London“. Debatų klubo nariai dalyvavo Londone vykusiame tarptautiniame debatų turnyre.
2. „Oxford Intervarsity debate tournament“. Debatų klubo nariai dalyvavo „Oxford
Union“ organizuotame debatų turnyre ir kartu stebėjo garsiuosius „Oxford Union debates“.
3. „Cambridge Intervarsity debate tournament“. Debatų klubo nariai dalyvavo prestižiniame Cambridge IV debatų turnyre.
4. „UCU IV“ debate tournament“. Pradedantys debatininkai dalyvavo Utrechte, Nyderlanduose, vykusiame debatų turnyre.
5. „ISM pradedančiųjų debatų turnyras“ – MRU klubo nariai pateko į finalą.
6. MRU debatų klubo delegacija dalyvavo KTU Nacionaliname debatų turnyre.
7. „Baltic Debate League“. Kartu su Baltijos valstybių debatų klubais MRU Debatų klubas
organizuoja Baltijos Debatų Lygą, kurioje skatinama plėsti debatus Baltijos šalyse.
8. Dalyvauta Europos debatų turnyre Taline.
9. Rokas Daugirdas ir Mantas Banevičius pristatė debatų klubą MRUSA organizuotoje
pirmakursių stovykloje. Buvo populiarinamas diskusijų ir debatų menas, prie Klubo
prisijungė nauji nariai.
10. Debatų klubas surengė susitikimus su MRU svečiais: su Prancūzijos ambasadoriumi
Lietuvoje Philippe‘u Jeantaud bei klubo draugais jau tapusiais JAV Heimlaino universiteto profesoriumi Davidu Schultzu ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi. Susitikimuose aptarė dabartines geopolitines grėsmes,
besikeičiančią padėtį JAV, Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje.

MRU Erasmus Student Network (ESN MRU) veikla
Erasmus+ mainų programos studentai galėjo rinktis net iš aštuonių skirtingų kelionių
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje: aplankyti Trakus ir paragauti tradicinių patiekalų, linksmai praleisti
savaitgalį Druskininkų vandens pramogų parke ar pasivaikšioti pajūriu Klaipėdoje bei Nidoje
ir palyginti visus šiuos skirtingus miestus. Taip pat keliauti mėgstatantys studentai turėjo
galimybę išvykti į Laplandiją, Rusiją, Lenkiją.

106

Vadyba
Taip pat ESN MRU Vilnius organizavo renginius univeristete ir Vilniaus mieste. Rudens
semestras prasidėjo įvadine savaite, po kurios vėliau sekė jau tradicija tapusi „Tarptautinė
vakarienė“, kurios metu buvo galima pasivaišinti skirtingų šalių valgiais. Socialinės savaitės
metu lankytasi gyvūnų prieglaudoje, žiūrėti filmai, susiję su globalinėmis problemomis, vyko
diskusijos, gaminti inkilai, lankytasi vaikų ligoninėje. Viena iš socialinių iniciatyvų taip pat buvo
apsilankymai mokyklose, kurių mokiniai turėjo galimybę patobulinti savo anglų kalbos žinias,
pažinti skirtingas kultūras. Taip pat MRU įvyko renginys „Multicultural Exchange Journey 2017“.

Studentų teisininkų asociacijos MRU ELSA veikla
1. ELSA MRU pirmą kartą organizavo „Kriminalinio tyrimo konkursą“. Lapkričio 8 dieną
Mykolo Romerio universitete įvyko finalinis „Kriminalinio tyrimo konkurso 2017“ etapas, kurio metu 3 grupės studentų varžėsi dėl geriausių kriminalistų vardo ir smagaus
prizo. Viso konkurso metu įvairių kursų studentai gilino savo žinias kriminalistikos srityje, o finaliniame konkurso etape tapo tikrais kriminalistais – naudodami profesionalią įrangą atliko įvykio vietos apžiūrą, fiksavo įkalčius.
2. ELSA MRU valdybos nariai prisidėjo prie Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva organizuojamų renginių: „Mokinių teisinio
švietimo programos“, renginio „Geriausia advokato kalba“. „Geriausia advokato kalba“
– ELSA Lietuva tradicinis teisinės retorikos konkursas, skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Jo metu studentai gauna užduoties fabulą, pagal kurią ruošia kalbas,
prilyginamas baigiamosioms kalboms teismo posėdyje. Moksleivių teisinio švietimo
programa (MTŠP) – jau keturioliktus metus vykstantis ELSA Lietuva projektas, kuriuo
siekiama prisidėti prie vyresniųjų klasių moksleivių teisinio švietimo. Programos metu
akcentuojamos Lietuvos teisinės sistemos subtilybės, Lietuvos Respublikos piliečių
teisės ir pareigos bei mokoma įgytas teisės žinias pritaikyti praktikoje.
3. ELSA MRU dalyvavo MRUSA organizuojamame renginyje „MRU Naktis 2017“. Renginio metu ELSA MRU nariai auditorijoje kartu su studentais žiūrėjo teisinės tematikos
filmus anglų kalba.
4. ELSA programa STEP (Student Trainee Exchange Programme) suteikia galimybę teisės
studentams bei jauniesiems teisininkams stažuotis nuo 2 savaičių iki 2 metų advokatų
kontorose, bankuose, universitetuose, įvairiose viešojo ir privačiojo sektoriaus įstaigose ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse. Vasarą kartu su MRU vykdoma
stažuotė, priimamas vienas pagal STEP programą atvykęs užsienio valstybės studentas, kuris skiriamas dirbti su tarptautiniais projektais.

MRU TARYBA
MRU tarybos pirmininkė Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė (išrinkta Tarybos 2015 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 1UT-1)
MRU akademinės bendruomenės paskirti nariai:
• Prof. dr. Leta Dromantienė, Socialinės gerovės fakulteto dekanė (iki 2017 m. birželio 23 d.);
• Prof. dr. Saulius Greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas;
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• Prof. dr. Vytautas Pakalniškis, MRU profesorius emeritas;
• Prof. dr. Juozas Žilys, MRU profesorius emeritas.
• ,Mykolo Romerio universiteto senato viešojo konkurso būdu atrinkti nariai:
• Česlovas Juršėnas, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto Signataras, LSDP
• garbės pirmininkas (iki 2017 m. gruodžio 1 d.);
• Gediminas Vagnorius, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto Signataras;
• Roma Žakaitienė.
,MRU Studentų atstovybės viešojo konkurso būdu atrinktas narys – Laurynas Juozapaitis,
MRU alumnas.
MRU Studentų atstovybės skirtas narys – Lukas Borusevičius, studentas.

Mykolo Romerio universiteto SENATAS
Senato pirmininkas:
• Gintaras Aleknonis (iki 2017 m. rugpjūčio 29 d.);
• Prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo valdymo fakulteto dekanas (nuo2017 m. rugsėjo 15 d.).
Senato pirmininko pavaduotojos:
• studijoms ir mokslui – prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, l .e. direktoriaus (dekano) pavaduotojos (prodekanės) pareigas;
• ryšiams su socialiniais partneriais – prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, Viešosios teisės instituto profesorė (nuo2017 m. spalio 19 d.).
Senato sekretorius – doc. dr. Saulius Spurga, kancleris.
Senato nariai:
• Ina Antaniškytė, studentė;
• Dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos instituto lektorius;
• Prof. dr. Alvydas Baležentis, Vadybos instituto profesorius;
• Prof. dr. Ramūnas Birštonas, Privatinės teisės instituto profesorius;
• Lukas Borusevičius, studentas;
• Rokas Daugirdas, studentas;
• Prof. dr. Saulius Greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas;
• Dominykas Jagorovas, studentas;
• Prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, l. e.
direktorės (dekanės) pareigas);
• Prof. dr. Brigita Kairienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė;
• Prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius;
• Doc. dr. Eglė Malinauskienė, Ekonomikos instituto docentė;
• Prof. dr. Snieguolė Matulienė, Teisės fakulteto prodekanė;
• Doc. dr. Algirdas Monkevičius, rektorius;
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• Doc. dr. Romas Prakapas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas;
• Prof. dr. Birutė Pranevičienė, Teisės katedros vedėja;
• Vladas Pūtys, studentas;
• Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas;
• Kamilė Salickaitė, Studentų atstovybės prezidentė;
• Prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Viešosios teisės instituto profesorius;
• Prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto direktorius;
• Prof. dr. Algimantas Urmonas, Viešosios teisės instituto profesorius;
• Prof. dr. Regina Valutytė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorė;
• Liutauras Vasiliauskas, studentas;
• Prof. dr. Inga Žalėnienė, studijų ir mokslo prorektorė;
• Prof. dr. Rita Žukauskienė, Psichologijos instituto profesorė.

Mykolo Romerio universiteto REKTORATAS
• Doc. dr. Algirdas Monkevičius, rektorius;
• Prof. dr. Inga Žalėnienė, studijų ir mokslo prorektorė;
• Vladas Brakauskas, infrastruktūros prorektorius;
• Doc. dr. Saulius Spurga, kancleris;
• prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pirmininkė (nuo
2017 m. gegužės 25 d.);
• Gintaras Aleknonis (iki 2017 m. rugpjūčio 29 d.);
• Saulius Bugailiškis, Komunikacijos ir rinkodaros vadovas (nuo 2017 m. rugsėjo 6 d.);
• prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas;
• Julius Dautartas, rektoriaus patarėjas, Kultūros ir renginių centro režisierius;
• prof. dr. Saulius Greičius, Viešojo saugumo fakulteto dekanas;
• Prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, l. e. direktorės (dekanės) pareigas);
• prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės fakulteto dekanė;
• dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė, laikinai einanti Humanitarinių mokslų instituto direktorės (dekanės) pareigas;
• Kamilė Salickaitė, Studentų atstovybės prezidentė;
• prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo valdymo fakulteto dekanas;
• Aušra Šarėjūtė, buhalterijos vyriausioji buhalterė;
• prof. dr. Jolita Šliogerienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė) (iki 2017 m.
rugpjūčio 31 d.);
• doc. dr. Antanas Valantinas, Psichologijos instituto docentas, l. e. Psichologijos instituto
direktoriaus (dekano) pareigas;
• doc. dr. Virginijus Valentinavičius, Komunikacijos instituto direktorius (dekanas).
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Tarptautinių partnerysčių plėtra
Mykolo Romerio universitete tarptautiškumas yra senokai tapęs integraliu ir organišku
procesu, lemiančiu visą Universiteto veiklų ir paslaugų spektrą, reputaciją konkuruojant su kitais
aukštojo mokslo erdvės (rinkos) dalyviais, taip pat Universiteto studentų studijų patirtį ir tolesnę
sėkmę jų profesinėje karjeroje. 2017 metais MRU toliau nuosekliai stiprino strategines partnerystes, ypač Ukrainoje (su Kijevo Taraso Ševčenkos nacionaliniu universitetu, Jaroslavo Išmintingojo nacionaliniu teisės universitetu, kitais Ukrainos universitetais), kitose ES Rytų kaimynystės
šalyse, Pietryčių Azijoje (su Dongseo (Pietų Korėjos), Josai, Aichi (Japonijos), Huazongo mokslo
ir technologijų bei Komunikacijos (Kinija) universitetais), vykdė tarptautines studijas, lemiančias
tarptautinių studentų Universitete skaičiaus stabilumą, rėmė studentų ir dėstytojų bei tyrėjų judumą, sudarė sąlygas tarptautinių projektų ir mokslinių tyrimų plėtojimui, kultūrinių bei mokslinių renginių organizavimui.
Pažymėtina ir Universiteto partnerysčių svarba Europos Sąjungoje, Viduržemio jūros regiono, Centrinės Azijos, Šiaurės Amerikos valstybėse. Su šių regionų universitetais plėtojamas
bendradarbiavimas įvairiomis formomis ir priemonėmis, kartu ieškant paramos būdų, kaip įgyvendinti abipusiai svarbias studijų ir mokslo veiklas. 2017 metais buvo vykdomi ES finansuojamos Erasmus+ programos mobilumo projektai, kartu vykdomos jungtinės studijų programos
(su Ukrainos, ES šalių universitetais) ar dviejų diplomų studijos (su Jungtinės Karalystės Midlesekso, Prancūzijos Bordo IV universitetais) bei kitos iniciatyvos.
2017 metais universitetas užmezgė naujas partnerystes pasirašydamas dvylika dvišalio
bendradarbiavimo sutarčių su užsienio valstybių aukštojo mokslo institucijomis. Pasirašytos
sutartys su Simono Kuzneco vardo Charkovo nacionaliniu ekonomikos universitetu (Ukraina),
Charkovo nacionaliniu H. S. Skovorados pedagoginiu universitetu (Ukraina), Bankininkystės universitetu (Ukraina) ir kitais universitetais. Sutartys įgalino rengti naujus dviejų diplomų studijų,
akademinių mainų ir kitų bendrų veiklų projektus. Su JAV universitetais akademiniai mainai įvyko remiant Fulbright specialistų programai (dėl šios paramos JAV Belhaveno universiteto profesorius dr. Ray Smith galėjo atvykti į MRU, dalyvauti Verslo vadybos studijų programos akreditacijoje bei jos vykdyme kaip programos direktorius), Baltic-American Freedom Foundation
(BAFF) mainų tyrėjams programai. Šios paramos lėšomis finansuota MRU Humanitarinių mokslų
instituto profesoriaus dr. Mindaugo Briedžio metų trukmės stažuotė Memfio universitete (JAV).
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2017 m. pasirašytos dvišalio bendradarbiavimo sutartys
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valstybė
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Ukraina
Azerbaidžanas
Baltarusija
Kirgizija
Rusija
Suomija

Partnerinė institucija
Vasylio Stuso vardo Donecko nacionalinis universitetas
Boryso Grichenko vardo Kijevo universitetas
Charkovo nacionalinis H. S. Skovorados pedagoginis universitetas
Simono Kuzneco vardo Charkovo nacionalinis ekonomikos universitetas
Nacionalinis universitetas „Odesos teisės akademija“
Chersono ekonomikos ir teisės institutas
Bankininkystės universitetas
Azerbaidžano valstybinis ekonomikos universitetas
Baltarusijos valstybinis Maksimo Tanko vardo pedagoginis universitetas
Tarptautinis Centrinės Azijos universitetas
Rusijos valstybinis socialinis universitetas
Jyvaskyla universitetas

2017 metais sudaryta 50 naujų akademinių mainų sutarčių, 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 2017 metais buvo organizuojami akademiniai mainai remiantis 330
sutarčių su Erasmus+ programoje dalyvaujančiais universitetais iš 30 Programos šalių bei 25 šalių
partnerių bei dvišalio bendradarbiavimo sutartimis (su Japonijos, Kinijos, Ukrainos, Azerbaidžano, Gruzijos, Pietų Korėjos ir kitais universitetais). Pagal Erasmus+ programą, kitas mainų programas bei Universiteto dvišalio bendradarbiavimo sutartis 2017 m. studijų mainuose (studijų,
praktikų, intensyvių programų) dalyvavo 704 studentai, o personalo (dėstytojų ir kitų darbuotojų) mainuose – 230 darbuotojų. Iš viso akademiniuose mainuose 2017 m. dalyvavo 934 dalyviai.

Personalo mainuose dalyvavusių darbuotojų skaičius 2014–2017 m.
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Atvykę vizituojantys ir One-Asia profesoriai, post-dokai, stažuotėms
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Sėkmingai pradėjęs dalyvauti 2015 m. Erasmus+ programos tarptautinio judumo veiklose
tarp Erasmus+ Programos šalių ir šalių Partnerių, Universitetas 2017 metais pateikė jau trečiąją paraišką šiai veiklai vis plėsdamas Erasmus+ tarptautinių mainų geografiją su naujomis šalimis partnerėmis (iš viso su 25 šalimis, 2016 m. – su 20 šalių). Paraiška buvo sėkminga, todėl
Universitetas gavo finansavimą ir galimybę per 2 metus skirti 119 stipendijų atvykstantiems ir
išvykstantiems judumo dalyviams, studentams ir darbuotojams iš 25 Erasmus+ šalių Partnerių:
Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Kanados, Kinijos, Gruzijos, Ganos, Indonezijos, Izraelio,
Indijos, Japonijos, Kenijos, Kirgizijos, Pietų Korėjos, Kazachstano, Moldovos, Malaizijos, Rusijos,
Tailando, Taivano, Ukrainos, JAV, Uzbekistano, Serbijos, Kosovo. Į MRU per 2017 m. organizuotas
tarptautines dėstymo bei personalo mainų savaites atvyko 15 dėstytojų ir darbuotojų iš Ukrainos Taraso Ševčenkos nacionalinio Kijevo universiteto, Serbijos Nišo universiteto, JAV Hamline
universiteto, Baltarusijos MITSO tarptautinio bei Gardino Jankos Kupalos vardo universitetų, Indonezijos universiteto, Indijos VIT universiteto, Malaizijos mokslo universiteto, Kinijos Huazongo
mokslo ir technologijų universiteto, Taivano nacionalinio Chengchi universiteto, Azerbaidžano
valstybinio ekonomikos universiteto, Gruzijos Batumio Šota Rustaveli universiteto, Kazachstano
nacionalinio Abajaus vardo pedagoginio universiteto, Pietų Korėjos Dongseo universiteto, 18
MRU dėstytojų ir darbuotojų buvo išvykę į Ukrainą, Baltarusiją, Armėniją, Gruziją, Indiją, Indoneziją, Kirgiziją, Malaiziją, Kiniją, Taivaną, Izraelį. Iš viso 53 dalyviai (33 darbuotojai ir 20 studentų)
dalyvavo mainuose su Erasmus+ šalimis Partnerėmis 2017 metais (2016 m. – 20 dalyvių).

Mykolo Romerio universiteto dalyvavimo KA107 veiklos (tarp Erasmus+ Programos
šalių ir šalių Partnerių) tarptautinio mobilumo projektuose dinamika 2015–2017 m.
Erasmus+ KA107
veiklos projekto
metai
2015
2016
2017

Šalių Partnerių, su kuriomis Finansuojamas mobilumo
Gautos lėšos
galimas mobilumas skaičius dalyvių (stipendijų) skaičius
15
20
25

54
72
119

167.565,00
186.935,00
303.900,00

Tam, kad būtų didinamas Universiteto patrauklumas bei konkurencingumas, tarptautinių studijų erdvėje ypatingas dėmesys yra skiriamas aukštos kvalifikacijos užsienio valstybių
dėstytojams pritraukti. 2017 metais, laimėjus finansinę paramą iš valstybės biudžeto lėšų, One
Asia fondo paramą studijų dalyko „Introductory Course to East Asian Community: Cultural, Political and Economic Aspects” kviestinių dėstytojų vizitams finansuoti, į MRU atvyko ir į studijų
procesą įsiliejo 13 vizituojančių profesorių iš Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos,
Suomijos, Jungtinės Karalystės bei kitų užsienio valstybių. Atvykę profesoriai ne tik skaitė paskaitas studentams bei doktorantams, bet ir dalijosi gerąja patirtimi su universiteto bendruomene, tarėsi dėl tolesnio bendradarbiavimo perspektyvų. Šie vizitai papildė atvykstančiųjų dėstytojų pagal mainų programas srautą. Iš viso 2017 metais Universitete paskaitas skaitė ir patirtimi
dalijosi 113 atvykusių užsienio valstybių dėstytojų ir profesionalų.
Tarptautiškumo procesas yra neatsiejamas nuo akademinio personalo tarptautinio judumo. Akademinės bendruomenės nariai yra 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.
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2017 metais daugiau negu keturi šimtai Universiteto darbuotojų išvyko į užsienio valstybes dalyvauti tarptautiniuose renginiuose bei konferencijose, skaityti paskaitų ar mokslinėms
stažuotėms.
Universiteto darbuotojų užsienio komandiruočių skaičius 2014–2017 m.
Darbuotojai

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

299
73
372

322
77
399

417
73
490

339
122
461

Dėstytojai
Kiti darbuotojai ir administracija
Iš viso:

Psichologijos instituto profesorė dr. Rita Žukauskienė, Vadybos instituto profesorė dr.
Birutė Mikulskienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė dr. Nijolė Burkšaitienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė dr. Irena Žemaitaitytė, Komunikacijos instituto
profesorė dr. Aelita Skaržauskienė ir kiti universiteto profesoriai dalyvavo COST programos
ekspertų susitikimuose.
Studijų ir mokslo prorektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, kaip Pasaulio universiteto asociacijos (International Association of Universities – IAU) valdybos narė, dalyvavo šios tarptautinės
organizacijos veikloje.
Užsienio komandiruočių skaičius pagal komandiruočių tikslus 2014–2017 m.
Nr.
1.

Komandiruotės tikslas
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, vasaros
mokyklose

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
82

96

87

90

Darbuotojų dėstymo ir mokymosi vizitai pagal
Erasmus+ programą
3. Pranešimai konferencijose ir seminaruose

85

91

106

97

40

32

40

42

4. Darbiniai susitikimai su universiteto partneriais

33

35

38

41

20

27

51

53

72

87

96

104

27

32

62

34

359

400

490

461

2.

Kvalifikacijos kėlimas (susitikimai su tarptautinėmis
organizacijomis
6. Vykdomų projektų uždavinių įgyvendinimas
Mokslinės stažuotės ir medžiagos moksliniams
7.
tyrimams rinkimas
5.

Iš viso:

2017 metais Universiteto atstovai vyko į Ukrainos, Baltarusijos, Korėjos, Japonijos ir kitų
valstybių partnerius universitetus. Studijų ir mokslo prorektorė dalyvavo Nagojoje (Japonija)
vykusiame One Asia fondo susitikime, kuriame dalijosi patirtimi su kitais Azijos regiono universitetais apie šio fondo finansuotą specializuoto studijų dalyko apie Azijos bendruomenes įgyvendinimą. One Asia fondo parama suteikė unikalią galimybę Universiteto Tarptautinės politikos ir ekonomikos programos magistrantams, kitiems studentams ir socialiniams partneriams
mokytis ir gilinti savo daugiakultūrę patirtį kartu su trylikos šį studijų dalyką dėsčiusių puikiai
žinomų skirtingų kontinentų, įvairių kultūrų ir disciplinų profesorių bei profesionalų komanda.
Net 15 geriausių studentų buvo paskatinti One Asia fondo skirtomis stipendijomis.
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2017 m. lapkritį Charkove (Ukraina) Universiteto rektoriui doc. dr. Algirdui Monkevičiui
buvo įteiktos Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto Garbės daktaro regalijos.

Garbės daktaro regalijas MRU rektoriui doc. dr. Algirdui Monkevičiui įteikia Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio
teisės universiteto rektorius prof. dr. Vasyl Y. Tatsiy

Charkovo Nacionaliniame Simono Kuzneco ekonomikos universitete pasirašyta bendradarbiavimo sutartis bei abiejų universitetų susitarimas vykdyti dviejų diplomų magistrantūros
programą viešojo valdymo srityje.

Charkovo Simono Kuzneco universiteto ir Mykolo Romerio universiteto sutarčių pasirašymo ceremonija (sutartis
pasirašo Charkovo Simono Kuzneco universiteto prorektorius prof. Volodomyras Jermačenka ir MRU rektorius doc.dr.
Algirdas Monkevičius)

Universiteto delegacijos per 2017 metus keletą kartų lankėsi Taraso Ševčenkos nacionaliniame Kijevo universitete, su kuriuo vykdomos net keturios jungtinės ir dviejų diplomų studijų
programos.
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Mykolo Romerio universiteto delegacija Taraso Ševčenkos nacionaliniame Kijevo universitete

Universitetą kasmet aplanko įvairių užsienio universitetų, kitų aukštojo mokslo institucijų, ambasadų, įstaigų, pasaulinio garso organizacijų atstovų, kurių vizitai itin svarbūs siekiant
inicijuoti naujus mokslo bei studijų projektus, stiprinti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą arba padėkoti už ypatingus nuopelnus. 2017 m. sausio 16 d. Mykolo Romerio universiteto
Garbės daktaro regalijos iškilmingai įteiktos Europos Sąjungos Teisingumo teismo pirmininkui
Koen Lenaerts, o vasario 23 d. – Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos)
prezidentui prof. dr. Gianni Buquicchio.
2017 m. į MRU buvo atvykę užsienio valstybių ambasadoriai: Korėjos ambasadorius J.
E. Sung-joo CHOI, Rumunijos Respublikos ambasadorius J. E. Danas Adrianas Balanescu, Japonijos ambasadorius J. E. Toyoei Shigeeda, Universiteto partneriai iš Pietų Korėjos Dongseo
universiteto, Japonijos Aichi universiteto, Ukrainos Jaroslavo Išmintingojo teisės universiteto,
Moldovos Ekonomikos studijų akademijos, Azerbaidžano valstybinio ekonomikos universiteto,
Baltarusijos tarptautinio universiteto MITSO bei Baltarusijos valstybinio pedagoginio Maksimo
Tanko universiteto ir kitų universitetų.

MRU ir Azerbaidžano nacionalinio ekonomikos universiteto sutarties dėl dviejų diplomų studijų programos pasirašymo ceremonija. Sutartį pasirašė MRU rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius ir Azerbaidžano nacionalinio ekonomikos universiteto rektorius prof. dr. Adalat Muradov
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Gegužės 25–26 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko Azijos ir Europos susitikimo
(ASEM) konferencija „Moterų ekonominis įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje”. Konferenciją surengė Užsienio reikalų ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ir akademiniu partneriu – Mykolo Romerio universitetu. Konferenciją globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Konferencijoje itin didelis dėmesys buvo skirtas moterų
indėliui ir vaidmeniui ekonomikoje, moterų gyvenimo kokybei, pajamų nelygybei ir kitiems
ekonominiams lyčių lygybės aspektams. Konferencijos metu priimta Vilniaus deklaracija, oficialiai pradėjusi ASEM dialogą moterų ekonominio įgalinimo srityje.

ASEM konferencijos „Moterų ekonominis įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje” akimirkos

Tarptautinės personalo mainų savaitės 2017 m. liepos 3–7 dienomis dalyviai

7 Moldovos universitetų atstovai dalinosi MRU tarptautiškumo įgyvendinimo patirtimi pagal Erasmus+ programos KA2 (gebėjimų stiprinimo) projektą „ELEVATE – Elevating internationalization of higher education in Moldova”
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Jungtinė Dongseo universiteto (P. Korėja), Ajou universiteto (P. Korėja) ir MRU studentų, studijuojančių Informatikos
ir skaitmeninio turinio programoje, komanda kartu dalyvavo „GameOn 2017" renginyje LITEXPO 2017 m. rugsėjo 16–17 d.

Dongseo universiteto dėstytojų ir studentų delegacija dalyvavo žaidimų kūrimo turnyre „2017 Global Game
Startup Competition”

Frankofoniškų šalių studijų centro veiklas remia Prancūzijos ambasada Lietuvoje bei
Frankofoniškų universitetų agentūra (AUF). Ši parama suteikia galimybes organizuoti prancūzų
kalbos kursus, franko-lietuviškus studijų modulius, kultūrinius renginius bei žymiausių Prancūzijos mokslininkų, politikų, rašytojų vizitus, MRU dėstytojų stažuotes kvalifikacijai kelti bei
visokeriopai skleisti frankofonijos idėją universitetinėje bei nacionalinėje erdvėse.
2017 m. Frankofoniškų šalių studijų centras ir MRU debatų klubas surengė Frankofonijos mėnesiui bei Romos sutarties 60-mečiui pažymėti skirtą pokalbį-diskusiją „Europos
šventė: Romos sutarties pasirašymo 60-metis. Ką mes pasiekėme ir kas mūsų dar laukia?“
Diskusijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Prancūzijos Respublikos ambasadorius J. E. p. Philippe Jeantaud, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narys p. Arūnas Gelūnas ir
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas p. Arnoldas Pranckevičius.
Frankofoniškų šalių studijų centras pristatė Universitetą 2017 m. Prancūzų instituto iniciatyva organizuotame pirmajame Lietuvoje vykusiame forume „Prancūzų kalba darbui ir karjerai”.
Azijos centras ir Karaliaus Sedžiongo institutas, bendradarbiaudami su Japonijos
ambasada Lietuvoje, Lietuvos ambasada Japonijoje bei Kinijos Liaudies Respublikos ambasada
Lietuvoje, Lietuvos ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje ir Korėjos Respublikos ambasada
akademinei bendruomenei ir socialiniams partneriams sėkmingai skleidžia informaciją apie
akademinių mainų, studijų, projektų galimybes, organizuoja atviras paskaitas, kalbų kursus bei
kultūrinius renginius, pristatančius šių šalių kultūrą bei tradicijas. 2017 metais vyko japonų, korėjiečių bei kinų kalbų kursai, kuriuos lankydami studentai turėjo galimybę daugiau sužinoti ir
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apie Japonijos, Korėjos ir Kinijos kultūras. Japonų kalbos kursus vedė Yoshiyuki Haga, garsus
Kendo kovos meno meistras iš Japonijos, todėl studentai turėjo išskirtinę galimybę mokytis ir
Kendo kovos meno. Korėjiečių kalbos ir kultūros Karaliaus Sedžiongo instituto studentai turėjo
net kelis pasirinkimus: šokti tradicinius korėjietiškus arba šiuolaikinius K-pop šokius, groti tradiciniais korėjietiškais būgnais.
2017 metais MRU vyko japonų IKKI samurajų Taiko būgnų pasirodymas, paskaitos apie
Cosplay, Anime, bei Japonijos kultūrą, japonų Kendo kovos meno pamokos. Japonijos-Lietuvos
draugystės asociacijos sekretoriaus Hisayuki Sakamizu pastangomis į Lietuvą atvyko tradicinio
japoniško šokio Jiuta Mai meistrė Kirizaki Tsurujo, kuri supažindino su šiuo šokiu ir surengė mokymus. Taip pat tradiciškai buvo pažymėti Kinų Naujieji metai, įvyko taiči meistro Liang Wenming pasirodymas bei kinų tradicinių žaidimų išbandymas MRU Naktyje. Trečius metus iš eilės
Universitete vyko Animeweekend renginiai, kuriuose gausiai dalyvavo Azijos šalių kultūros ir
anime gerbėjai.

Tradicinio japonų šokio Juta Mai pristatymas

Japoniškų IKKI samurajų Taiko būgnų pasirodymas
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Karaliaus Sedžiongo instituto (toliau – KSI Vilnius) 2017 metų pavasario semestrą korėjiečių kalbos ir kultūros mokėsi 124 studentai, o rudens semestrą šis skaičius išaugo iki 154. Per
2017 metus KSI Vilnius organizavo 11 kultūrinių ir akademinių renginių. Buvo tęsiami tradiciniai
renginiai, tokie kaip Korėjos kultūros diena, ypač didelį 300 dalyvių srautą sukvietęs K–pop šokių ir dainų konkursas, vykęs Vilniaus mokytojų namų kiemelyje bei pradėti nauji, pavyzdžiui,
„Chuseok“ (korėjietiška padėkos diena), tradicinis korėjietiškas renginys po egzamino, sporto
diena. Pirmą kartą 2017 metais nuo gegužės 4 d. iki birželio 5 d. vyko Karaliaus Sedžiongo kultūros akademija, kurios metu buvo organizuoti 6 papildomi korėjiečių kultūros renginiai bei
paskaitos. Akademijos dalyviai sužinojo apie tradicinį Korėjos kostiumą (paskaitą vedė tradicinio kostiumo ekspertės iš P. Korėjos). Dalyviai galėjo paragauti ir pamatyti korėjietiško maisto
gaminimo procesą (paskaitą vedė 2 kviestiniai šefai iš P. Korėjos), išgirsti specialią paskaitą apie
Pietų ir Šiaurės Korėją, išmokti K-pop šokio judesių bei sužinoti Korėjos istorijos faktų.

Korėjos kultūros akademijos akimirkos
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K-pop dainų ir šokių konkurso akimirkos

Karaliaus Sedžiongo instituto 2017 m. rudens semestro absolventai
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Biblioteka 2017
MRU biblioteka savo veiklą sieja su Universiteto strateginės veiklos uždaviniais ir priemonėmis, studijų proceso reikalavimais ir nuosekliu akademinių poreikių tenkinimu. Ji aktyviai ir
profesionaliai dalyvauja mokslo, inovacijų ir studijų procese, bendradarbiauja su Universiteto
bendruomene – komplektuoja į jos poreikius orientuotą spaudinių fondą, elektroninius šaltinius, plėtoja edukacines paslaugas, kuria lanksčias ir šiuolaikiškas tradicines ir elektronines
mokymosi aplinkas, formuoja informacijos paieškos, vertinimo ir naudojimo gebėjimus.
2017 metais spartūs aplinkos ir Universiteto pokyčiai keitė ir biblioteką. Modernių paslaugų įdiegimas, atviri bibliotekos fondai pakeitė bibliotekininkų darbo pobūdį, suteikė bibliotekos naudotojams savarankiškumo bei pasirinkimo laisvę naudotis fiziniais ar elektroniniais
ištekliais.
Vykstant technologijų pažangai, biblioteka taip pat keičia teikiamas paslaugas. CR atsisakyta bibliotekos darbuotojų, teikiančių administratoriaus paslaugas – informuojančių apie
bibliotekos darbo laiką, stebinčių tvarką dienos metu ir bibliotekininkų, prižiūrinčių fondus kiekvienoje bibliotekos skaitykloje. Mažėjantis bibliotekos darbuotojų skaičius (2017 m. pabaigoje
dirbo 15 darbuotojų, 2016 m. pabaigoje – 22) neturi įtakos teikiamų paslaugų kokybei. Svarbiausias kokybės užtikrinimo veiksnys yra komandinis darbas, pasitikėjimas ir supratingumas.
Sutelkta profesionali, darni komanda, kuri rūpinasi kiekvienu bibliotekos naudotoju.
Gegužės mėnesį nustojo veikti bibliotekos skyrius Pirmuosiuose rūmuose (Valakupių g.
5). Didžioji dalis skyriaus fondo buvo perkelta į Centrinius rūmus, sutelkiant čia pagrindinį konsultacinį ir ugdymo bloką. Nuo šių mokslo metų Universitete bibliotekos paslaugos teikiamos
Centriniuose rūmuose Vilniuje (toliau – CR) ir Viešojo saugumo fakultete Kaune (toliau – VSF).
Atnaujinti pagrindiniai bibliotekos veiklos dokumentai – Naudojimosi biblioteka taisyklės, Bibliotekos darbo pailgintu laiku tvarka (lietuvių ir anglų k.), mokamų paslaugų įkainiai.
Universiteto biblioteka daug dėmesio skiria Universiteto veiklos pokyčiams, bibliotekos
vaidmeniui aptarnaujant studentus, mokslininkus bei tyrėjus skaitmeniniams informacijos fondams bei paslaugoms.
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Išteklių formavimas
Universiteto biblioteka, teikdama įvairaus spektro paslaugas, siekia sukurti visapusišką prieigą prie informacijos šaltinių tiek fizinėje, tiek virtualioje aplinkose, dalyvauti mokymo procese,
bibliotekos naudotojams suteikti visą reikiamą informaciją, kuri užtikrina kokybiškas studijas.
Bibliotekos informacijos išteklių pokyčiai
Bibliotekos fondas (egz.)
Gauta leidinių per metus (egz.)
Nurašyta leidinių per metus (egz.)
Gaunama periodinių leidinių (pavad.)
Prenumeruojama duomenų bazių
El. knygų skaičius DB (pavad.)
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.)

2016
244 867
1 859
2 498
88
46
296 807
30 395

2017
242 494
2 212
4 585
83
42
334 489
32 694

2017 m. bibliotekos fondas (fizinių vnt.) statistiškai sumažėjo, nes nurašyta daug praradusių aktualumą bei susidėvėjusių leidinių. Statistinį fondų skaičių sumažino ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai perduota 1270 egz. Adolfo Damušio demokratijos studijų centrui dovanotų leidinių kolekcija bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai
perduotos Liucernos universiteto Teisės mokslų fakulteto ir Liucernos ZHB (Zentral und Hochschulbibliothek Lucern) Teisės bibliotekos dovanotos 1613 egz. daktaro disertacijos.
2017 m. iš įvairių organizacijų bei asmenų gauta 1434 egz. dovanotų leidinių.
Akademinė biblioteka šiandien jau nebeįsivaizduojama be elektroninės terpės, kurioje
funkcionuoja elektroninės duomenų bazės, teikiančios gausybę informacijos, skirtos efektyviam studijavimui. Formuojant fondus bibliotekai ir toliau prioritetu lieka elektroninių išteklių
įsigijimas. Informacijos išteklių įsigijimui 2017 m. Universitetas skyrė 83,4 tūkst. eurų biudžeto
lėšų, iš jų el. ištekliams – 75,4 tūkst. eurų.
Bibliotekos informacijos ištekliams formuoti ir kitoms išlaidoms skirtų
lėšų analizė (tūkst. Eur)
Iš viso lėšų ištekliams ir kitoms išlaidoms (tūkst. Eur)
Iš jų:
Biudžeto lėšos
Projektų ir kitos lėšos
Dovanos iš įvairių organizacijų ir asmenų
Lėšos atskiroms dokumentų rūšims:
Knygoms, tęstiniams leidiniams, CD, DVD (fizinėse laikmenose) iš viso
Žurnalų ir laikraščių prenumeratai
Duomenų bazių prenumeratai
Iš viso lėšų ištekliams (tūkst. Eur)
Kitoms išlaidoms:
Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA) paslaugoms
Asociacijų, konsorciumų mokesčiams
Iš viso:
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2016
100,3

2017
94,7

89,1
0,4
10,8

83,7
0,6
10,4

17
11,3
63,5
91,8

18,7
0,6
67,3
86,6

0,1
8,4
100,3

0,5
7,6
94,7

Biblioteka
Biblioteka prenumeruoja e. išteklius, jie papildo tradicinių leidinių fondą. 2017 m. buvo
užprenumeruotos 42 duomenų bazės, didesnė jų dalis – per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos vykdomą projektą eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai –
trečiasis etapas. Tarp bibliotekos vartotojų populiariausios yra šios duomenų bazės: MRU eBooks, VGTU eBooks, Science Direct, HeinOnline, Academic Search Complete (EBSCO), Business Source
Complete (EBSCO).
Prenumeruojamose duomenų bazėse esančių leidinių skaitymo statistika 2014–2017 m.

Atsisiųsta visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų DB

2014

2015

2016

611 356

485 208

652 288

2017
508 064*

*Negalutiniais duomenimis (dar ne visi leidėjai atsiuntė duomenis).

Labai svarbi bibliotekos informacijos sistemos dalis yra duomenų bazės: bibliotekos elektroninis katalogas, institucinė talpykla, Universiteto mokslininkų parengtų publikacijų, daktaro
disertacijų ir magistrantų baigiamųjų darbų duomenų bazės.
Bibliotekos pildomos duomenų bazės
2016
Parengta bibliografinių įrašų el. kataloge
952
Nuskenuota ir įkelta į el. katalogą knygų viršelių ir turinių (lapų) 2 540
Įkelta įrašų eLABa (PDB) talpykloje
1048
Parengta bibliografinių įrašų MRU PDB
1 022
Įkelta įrašų eLABa (ETD) talpykloje
293
Patalpinta dokumentų MRU institucinėje talpykloje
99*

2017
698
4 522
666
170
204
603

Iš viso įrašų
64 539
48 884
17 059
21 345
4 734
4 472

*Ilgą laiką buvo tvarkoma MRU institucinės talpyklos programa, todėl buvo nepildoma

Tarp vartotojų labai populiari Universiteto institucinė talpykla. 2017 m. jos peržiūrų skaičius pagal Google Analytics duomenis – 150 895. Talpykla užregistruota OpenAIRE talpyklų tinkle.
Bibliotekos darbuotojai atsisakė mokslo publikacijų dubliavimo pildant mokslo Publikacijų duomenų bazę (PDB) ir nuo 2017 m. pagal MRU vidinio vertinimo poreikius generuoja
ataskaitoms pritaikytus bibliografinius sąrašus iš eLABa talpyklos. 2017 metais išleistas MRU
publikacijas galima rasti tik atvirosios prieigos nacionalinėje talpykloje eLABa arba kataloge
– Lietuvos akademinėje elektroninėje virtualioje bibliotekoje. Pagal MRU poreikius talpykloje
įkelti Scopus citavimo indeksai.

Bibliotekos lankytojai
Prie bibliotekos paslaugų kokybės užtikrinimo prisideda ir bibliotekos aplinka. Kokybė
turi atsispindėti ne tik Universiteto bibliotekoje, jos fizinėje aplinkoje, bet ir už jo ribų. Naudodamasis paieškos sistemomis namuose ar bet kur kitur naudotojas turi jausti teikiamų paslaugų
kokybę – pasiekti bibliotekos katalogus, duomenų bazes, kitus el. išteklius, gauti reikiamą informaciją apie biblioteką.
Universiteto bibliotekos ir jos teikiamų paslaugų populiarumą bei virtualių lankytojų
skaičių parodo plačiausiai pasaulyje naudojamas interneto rinkodaros įrankis Google Analytics.
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2017 m. bibliotekos svetainė lietuvių k. (http://biblioteka.mruni.eu) aplankyta 282 tūkst.
kartų. Svetainėje apsilankė 207 tūkst. žmonių, iš jų 15 proc. buvo nauji lankytojai. Bibliotekos
svetainė anglų k. (http://library.mruni.eu) aplankyta 20 tūkst. kartų. Svetainėje apsilankė 8 tūkst.
žmonių, iš jų 20 proc. buvo nauji lankytojai.

Lankytojų srautas
http://biblioteka.mruni.eu

15%
nauji lankytojai

Lankytojų srautas
http://libary.mruni.eu

20%

sugrįžtantys
lankytojai

85%

nauji lankytojai
sugrįžtantys
lankytojai

80%

Bibliotekos tinklalapio (http://biblioteka.mruni.eu) statistika, 2017 m.
Peržiūrėtos rubrikos

Apsilankymų skaičius per metus

Katalogai
Duomenų bazės
Kaip prasitęsti naudojimosi leidiniais terminą
Bibliotekos paslaugos
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
Darbo laikas
MRU mokslo publikacijos

27 960
25 139
19 798
8 084
7 908
7 399
5 282

Bibliotekos tinklalapio (http://library.mruni.eu) statistika, 2017 m.
Peržiūrėtos rubrikos

Apsilankymų skaičius per metus

Paslaugos (Services)
Prenumeruojamos duomenų bazės (Subscribed Databases)
Duomenų bazės (Databases)
Katalogai (Catalogues)
Darbo laikas (Working Hours)
Teminė informacija (Subject Information)
Testuojamos duomenų bazės (Free Trial Databases)
Apie biblioteką (About Library)
Kontaktai (Contacts)

2 113
1 941
1 640
777
615
343
279
222
167
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Puslapio lankytojai pagal šalis, 2017 m.
http://biblioteka.mruni.eu
Šalis
Lietuva
Didžioji Britanija
Danija
Vokietija
Norvegija
Lenkija
Latvija
JAV
Švedija
Italija

Apsilankymų skaičius
104 340
399
276
248
206
136
131
116
112
102

http://library.mruni.eu
Šalis
Lietuva
Ukraina
JAV
Vokietija
Turkija
Lenkija
Prancūzija
Didžioji Britanija
Belgija
Italija

Apsilankymų skaičius
5 798
695
103
92
89
76
69
52
50
48

Iš viso 2017 m. bibliotekos puslapiuose paskelbti įrašai pasiekė 74 056 žmones.
Bibliotekos informacija aktyviai skelbiama ir skleidžiama socialiniuose tinkluose. Universiteto biblioteką Facebook socialiniame tinkle seka 2649 žmonės. 2017 m. bibliotekos Facebook
puslapiuose paskelbta 112 įrašų. Labiausiai pasiekiamas (matė 3636 žmonės) įrašas buvo 2017
m. spalio 17 d. Jame buvo kviečiama dalyvauti EBSCO mokymuose.
Kitas svarbus Facebook socialinio tinklo rodiklis – peržiūros. Daugiausiai peržiūrų (258)
susilaukė 2017 m. įrašas informuojantis apie galimybę pasitikrinti laisvas kompiuterines darbo
vietas bibliotekoje:

Socialinio tinklo Twitter bibliotekos paskyroje yra paskelbti 247 pranešimai. Atsižvelgiant
į Twitter socialinio tinklo nedidelį populiarumą Lietuvoje, MRU bibliotekos Twitter paskyroje
skelbiama informacija ir toliau buvo orientuota į tarptautinę bendruomenę – visa informacija
pateikiama tik anglų kalba.
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Bibliotekos Google My Business paskyra leidžia stebėti naudotojų atsiliepimus, rekomendacijas bei vertinimus. Šiuo metu paskyroje yra pateikti 25 atsiliepimai apie biblioteką.
5 žvaigždučių skalėje bibliotekai suteiktas 4,2 žvaigždučių įvertinimas:
Atsiliepimai apie jūsų įmonę

4,2
Atsiliepimai

„Google“
vertinimas

25
Atsiliepimai „Google“
vertinimas

Išanalizavus naudotojų poreikius buvo atnaujinta ir papildyta informacija apie mokslo
publikacijų registravimo tvarką, pertvarkytos bibliotekos svetainės Naujienų skilties rubrikos.

Naudotojų aptarnavimas
Bibliotekos teikiamos paslaugos yra susijusios su paslaugų kokybe naudotojui. Bibliotekos darbo laikas atitinka lankytojų poreikius – CR biblioteka skaitytojams atvira 7 dienas per
savaitę. Naudotojai aptarnaujami 10 skaityklų bei 2 abonementuose, iš viso bibliotekoje (kartu
su VSF) yra 396 (2016 m. – 502) darbo vietos, 111 (2016 m. – 129) kompiuterinių darbo vietų (4
iš jų skirtos asmenims su negalia). Uždarius Pirmųjų rūmų bibliotekos skyrių ir dvi Tyliąsias skaityklas perdavus Akademinių reikalų centrui – sumažėjo 106 darbo vietos skaitytojams. Tačiau
vietų stygiaus nėra – studentų yra pamėgtos ir mielai naudojamos mokymosi ir komunikacijos
erdvės Mažojoje skaitykloje, Abonemente ir kituose jaukiuose bibliotekos kampeliuose, kurie
oficialiai nėra laikomi darbo vietomis.
Kasmet mažėja fizinių naudotojų skaičius, tačiau leidinių išduotis mažėja nežymiai (9
proc.), nes auga virtulių naudotojų skaičius ir el. išteklių panauda.
Bibliotekos naudotojai ir leidinių išduotis
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Metai

Lankytojai Per dieną Nakties metu

Skaitytojai

Išduotis

Į namus

Vietoje

2016

261 102

807

9 905

12 646

509 253

148 494

360 759

2017

162 139

537

8 269

12 606

463 155

124 508

338 647

Populiarėja bibliotekos teikiamos Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) ir Tarptautinio
tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (TTBA) paslaugos. Iš 57 gautų užsakymų 34 buvo
įvykdyti. Kai kurie iš jų buvo įvykdyti atlikus paiešką prenumeruojamose duomenų bazėse,
atviros prieigos šaltiniuose. Daugiausia užsakymų įvykdyta iš Vokietijos, Norvegijos, Danijos
bibliotekų. 23 užsakymai neįvykdyti, nes knygas turėjo Vilniaus miesto biblioteka, bibliotekos
turėjo tik elektroninę knygos versiją ir kt.

Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugos
Skaitytojai

Metai

Įvykdytų užsakymų
skaičius

Užsakymų skaičius

dėstytojai studentai

iš
iš
knygos straipsniai
knygos straipsniai
viso
viso

iš
viso

2016

9

4

13

42

3

45

29

0

29

2017

11

3

15

56

1

57

34

0

34

2017 m. bibliotekoje nuolat veikė naujų knygų parodos. Teminės parodos buvo rengiamos minint Lietuvos valstybei svarbias datas: Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11. VSF bibliotekos
skyriuje buvo paminėtos profesinės šventės: Tarptautinė muitinių diena, Angelų sargų diena.
Knygų pristatymus ir susitikimus su rašytojais rengėme kartu su MRU Literatūros klubu.
Parodos ir renginiai
Parodos ir renginiai
Renginiai
Parodos
Ekskursijos

2016
9
26
9

2017
4
18
2

Ugdomoji veikla
2017 m. MRU teminiai bibliotekininkai vedė mokymus ir teikė konsultacijas studentams,
mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams – rengė bibliografinius sąrašus, informacijos paieškos
strategijas bei įvairią metodinę medžiagą. Jie vedė ekskursijas po biblioteką lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis Lietuvos ir tarptautiniams studentams, darbuotojams, svečiams, pristatė
bibliotekos išteklius studijų programų ir fakultetų ekspertinio vertinimo metu, parengė naują
virtualų bibliotekos pristatymą ir 4 naujienlaiškio „Bibliotekos aktualijos“ numerius, pildė teminių nuorodų katalogą.
Kas savaitę buvo pildomas Projektų kalendorius – atrenkami projektų kvietimai finansuojamoms veikloms vykdyti ir siunčiami MRU darbuotojams (rasti ir pateikti 377 kvietimai).
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Pagrindiniai teminių bibliotekininkų veiklos rodikliai
160

11

22
36
43
64

709

117

Tarp teminiams bibliotekininkams pateiktų užklausų dominuoja studentų užklausos dėl
mokslinės informacijos paieškos, citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo. Didelis dėmesys skiriamas studentų informaciniam ir akademiniam raštingumui ugdyti. Buvo rengiami mokymai,
vedamos individualios ir grupinės konsultacijos. Mokomoji medžiaga ir jos vaizdo įrašai savarankiškoms studijoms keliami į el. erdvę.
2017 m. bibliotekoje buvo organizuoti 106 įvairūs mokymai lietuvių ir anglų kalbomis. Jie
organizuoti ir virtualioje studijų aplinkoje MOODLE. Teminiai bibliotekininkai dalyvavo dėstant
privalomąjį studijų dalyką „Studijų įvadas“ I kurso bakalauro studijų studentams. Studentams,
dėstytojams ir mokslininkams vyko bibliografinės informacijos tvarkymo programų „Zotero“ ir
„Mendeley“ mokymai. Teminiai bibliotekininkai dalyvavo dėstytojų rengimo programoje „Edukacinė ir mokslinė aplinka Mykolo Romerio universitete“.
MRU bibliotekos mokymai 2017 m.
Kaip rasti informaciją rašto darbui?

64

Mokymų pavadinimas

Bibliografinės informacijos tvarkymo programos

12

Akademinis raštingumas

11

Kaip parengti gerą prezentaciją?

8

Studijų įvadas

3

Library for Studies

3

Introduction for Studies

2

Biblioteka studijoms

1

Elektroniniai mokslinės informacijos šaltiniai

1

Informacija straipsnių autoriams

1
0
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40

Mokymų skaičius
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Biblioteka
2017 m. mokslininkams ir tyrėjams buvo suteikta 200 konsultacijų dėl mokslo darbų publikavimo prestižiniuose mokslo žurnaluose, atnaujinti MRU partnerių ir Lietuvoje leidžiamų
mokslo žurnalų bei aukštai vertinamų Web of Science ir Scopus žurnalų sąrašai. Atliktos MRU
mokslo publikacijų, labiausiai cituotų MRU mokslininkų 2015–2017 m. ir kitų Lietuvos universitetų žurnalų, indeksuotų Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, analizės, atnaujinta Universiteto svetainės rubrika, skirta mokslo darbuotojų publikavimosi klausimams „Informacija
autoriams“. 2017 metais buvo papildyti bei atnaujinti mokslininkų ir tyrėjų profiliai (347) MRU
ekspertų portale PURE, administruojami MRU mokslo žurnalai internetinėje mokslinių žurnalų
leidybos ir publikavimo sistemoje (angl. Open Journal Systems, OJS).
2017 metų spalio mėnesį visame pasaulyje vyko renginiai, skirti informuoti visuomenę
apie Atvirosios prieigos judėjimą. Ta proga Universiteto biblioteka vedė diskusiją, skirtą „Atvirosios prieigos savaitei“ (angl. Open Access Week).
Biblioteka organizavo ir pristatė EBSCOhost duomenų bazių platformos atstovų mokymus, skirtus akademinei bendruomenei ir bibliotekos specialistams. Mokymuose dalyvavo
daugiau nei 50 dalyvių iš Vilniaus aukštųjų mokslo bei studijų institucijų.
Bibliotekininkų profesionalumą užtikrina nuolatinis kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas. 2017 m. bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo
renginiuose, populiarino Universitetą, pristatė biblioteką Manheimo universitete (Vokietija) ir
Varšuvos universitete (Lenkija). Kijeve vykusioje tarptautinėje konferencijoje „5th International
Conference on Scientific communication in the Digital Age“ skaitytas pranešimas „Atviroji prieiga ir mokslo leidiniai Lietuvoje Mykolo Romerio universiteto pavyzdžiu“. Dalyvauta Atviros
prieigos savaitėje Istanbulo Aydino universitete (Turkija) ir skaitytas pranešimas Open Access:
Mykolas Romeris University Case. Parengta knygos dalis „Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka“ ir publikuota kolektyvinėje monografijoje „Akademinių tekstų nacionalinė talpykla: atviroji prieiga prie mokslo informacijos“. 2017 m. Bibliotekos erdvės ir ištekliai pristatyti svečiams
iš Vokietijos, Kroatijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos. Bibliotekoje stažavosi 1
darbuotojas iš Vroclavo universiteto (Lenkija).
Kvalifikacijos kėlimas užsienyje 2017 m.
Kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojų skaičius

Konferencijose
Stažuotėse
Pažintiniai ir tiksliniai vizitai
Iš viso:

1
2
2
5

Universiteto biblioteka plėtoja bendradarbiavimą, keičiasi patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių akademinėmis bibliotekomis, reprezentuoja Universiteto biblioteką Lietuvos ir tarptautinėse asociacijose.
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Informacinių technologijų plėtra
2017 m. buvo palaikomas Universiteto kompiuterių tinklas, kompiuterinės darbo vietos,
plečiamos ir palaikomos informacinės sistemos, rengiamos techninės užduotys informacinėms
sistemoms pirkti.

Kompiuterių tinklas
Plečiant ir atnaujinant duomenų perdavimo tinklą Universiteto Centrinių rūmų I korpuse,
didžiosiose auditorijose (I-201, II-232, II-233, III-223), Studentų namuose (Didlaukio g. 57, Vilnius)
buvo atnaujinti bevielio ryšio prieigos taškai, padidėjo Wi-Fi belaidžio ryšio aprėptis, galimas
prisijungusių klientų skaičius taškuose, siųstų ir gautų duomenų sparta belaidžiu ryšiu. Naujų
bevielio ryšio prieigos taškų įdiegimas leido sumažinti naudojamų įrenginių skaičių išsaugant
arba pagerinant bevielio ryšio kokybę.
Buvo atliekami Universiteto kompiuterių tinklo valdymo ir stebėjimo 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 pokytis
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4120

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
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125
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0
Kompiuterių tinklo taškų skaičius
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Belaidžio ryšio (wi-fi) stotelių skaičius

Informacinių technologijų plėtra
Kompiuterių tinklo paslaugos
Universitete palaikomos, administruojamos, plėtojamos ir teikiamos kompiuterių tinklo
paslaugos: naudotojų registravimo ir valdymo, vieningos prisijungimo sistemos (SSO), studentų ir darbuotojų elektroninių paštų, WWW publikavimo, didelių failų persiuntimo, nuotolinės
prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių (EZproxy) ir kt.
2017 m. kompiuterių tinklo paslaugomis naudojosi (buvo užsiregistravę Universiteto
naudotojų registracijos sistemoje) 732 dėstytojai ir administracijos darbuotojai, 18486 studentai ir baigusieji studijas. Universiteto svečiams buvo sukurtos 1233 laikinos paskyros.
Plėtojant „Microsoft Office 365“ paslaugą Universiteto studentams suteikta galimybė nemokamai naudotis ofiso programinės įrangos paketu „Microsoft Office365 ProPlus“ penkiuose
asmeniniuose įrenginiuose ir naujausia „Microsoft Windows“ operacine sistema.
Įdiegti nauji serveriai: centralizuoto spausdinimo serveris, centralizuoto informacinių TV
ekranų turinio valdymo serveris „Xibo“, wiki platformos DokuWiki serveris. Teisinių žinių olimpiadai paruoštas Moodle virtualių serverių klasteris Universiteto VMware infrastruktūroje.
Buvo vykdomi turinio valdymo sistemos Wordpress naujinimai, diegiamos papildomos
apsaugos. Atnaujintas Moodle, sukurtos jo testinės versijos. Kurti tinklalapiai konferencijoms,
renginiams, projektams ir kt. Atnaujinta Web konferencijų sistema „BigBlueButton“, MRU mobiliosios programėlės (Android ir iOS).
Nuolatos vykdomi Linux, Windows serverių ir jose įdiegtų paslaugų, rezervinio duomenų kopijavimo, virtualizavimo infrastruktūros diegimo, administravimo, priežiūros ir naujinimo
darbai.

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas, renginių įgarsinimas
Įgyvendinant Universiteto struktūros pokyčius buvo atliekami kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) perkėlimai, kompiuteriai ir daugiafunkciniai įrenginiai paruošiami darbui naujuose padaliniuose.
Vasarą profilaktiškai atnaujintos (perinstaliuotos) dėstytojų 66 KDV auditorijose, patikrintos 85 KDV bibliotekoje, patikrintos ir atnaujintos 317 studentų KDV kompiuterinėse klasėse,
patikrinta audio-video įranga auditorijose. Atnaujintos (perinstaliuotos) 175 struktūrinių padalinių KDV. Dalyvauta ruošiant kompiuterinę technika žaidimų čempionatui „GameOn“. Buvo
atliekami arba organizuojami kompiuterinės įrangos remonto darbai – užregistruoti 63 kompiuterinės technikos gedimai. Sugedusi arba pasenusi kompiuterinė technika buvo nurašyta.
Dalyvauta įgarsinant, vizualizuojant renginius, konferencijas, teikiama pagalba dėstytojams naudojantis įranga auditorijose bei filmuojant paskaitas.
Įdiegta Windows operacinės sistemos ir programinės įrangos diegimo KDV per kompiuterių tinklą paslauga. Diegimas atliekamas nepriklausomai nuo kompiuteriuose esančios techninės įrangos komponenčių. Ši paslauga leidžia pagreitinti KDV paruošimą darbui.
Kaip ir kiekvienais metais atnaujintos Microsoft programinės įrangos licencijos, duomenų bazių valdymo sistema Oracle ir kita programinė įranga, 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 informacinės
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. MRU Virtuali studijų aplinka,
14. Universiteto projektų DB,
15. Apklausų sistema,
16. Mokslinio krūvio (mokslo publikacijų) vertinimo sistema,
17. Universiteto patalpų registras ir Universiteto virtualus žemėlapis,
18. Oracle, SQL Server ir MySQL duomenų bazių valdymo sistemos.

Plėtojant IS STUDIJOS ir PRIĖMIMAS buvo tobulinamos arba sukurtos ir įdiegtos šios galimybės:
•

Dėstytojų darbo krūvio sistemos normų atnaujinimas, formuojamo PDF dokumento
atnaujinimas.

•

Dėstytojų pageidaujamo darbo grafiko administravimo modulis.

•

Struktūrinių pokyčių realizavimas sistemoje: studijų programų perskirstymas, planų,
aprašų, studentų perkėlimas ir pan.

•

Diplomų ir jų priedėlių siuntimas į diplomų ir atestatų registrą.

•

Tvarkaraščių sistemos planavimo modulio kūrimas, panaudojant duomenis iš dėstytojų darbo krūvio apskaitos sistemos.

•

Auditorijų užimtumo sistemos naujinimai.

•

Galimybė dėstytojams siųsti grupinius laiškus studentams.

•

Įmokų už bendrabutį koregavimo modulio tobulinimas.

•

Studijų planų, įsigaliosiančių nuo 2018 metų, automatinių antraščių performavimas.

•

Įmokų sistemos perkūrimas. Sąsajos su buhalterine duomenų sistema perprogramavimas.
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•

Studijų programos aprašuose atvaizduoti programos išorinio vertinimo išvadas ir
veiklos planus.

•

Sistemos parengimas studentų rotacijai pagal naujai patvirtintą tvarką.

•

Studentų registro duomenų siuntimo patobulinimas.

•

Sukurtas naujas studijų krypčių grupių ir krypčių klasifikatorius.

•

Priėmimo ir sutarčių sistemų paruošimas darbui. Sutarčių šablonų atnaujinimas pagal naujai patvirtintas formas.

•

Automatinis baigiamųjų komisijos gynimo protokolų formavimas.

•

Nestandartinių ataskaitų formavimas.

•

Žiniaraščių tobulinimas.

2017 m. pabaigoje su IS STUDIJOS dirbo 8996 naudotojų (8414 – studentų ir 582 dėstytojai bei administracijos darbuotojai). Vidutiniškai per dieną prie sistemos (Studijų knygelės,
Studijų kalendoriaus, Dekanato, Katedros/Instituto, Programos vadovo darbo vietos) prisijungdavo 1383 naudotojų (studentų, dėstytojų, vadybininkų, referenčių).

Informacinės sistemos STUDIJOS naudotojai

314 139

30
189

37
515

535

2927

348

1427
990
1545

TF studentai
VVF studentai
KI studentai
PI studentai
Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
Dėstytojai

EVF studentai
VSF studentai
ESDI studentai
HMI studentai
Vadovybė
Vadybininkai ir referentai

Parengta techninė užduotis dokumentų ir procesų valdymo sistemai pirkti, naujomis galimybėmis buvo papildyta MRU teisės aktų DB, IS PERSONALAS, darbo užmokesčio apskaitos,
mokslo publikacijų vertinimo sistema, Universiteto projektų DB, Apklausų ir kitos sistemos.
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Kultūra ir estetinis ugdymas
Universitete veiklą plėtoja septyni skirtingų žanrų meno kolektyvai, sudarydami galimybę individualius gabumus tobulinti kiekvienam Universiteto bendruomenės nariui. „Studentiškoje erdvėje“ eksponuojamos studentų ir absolventų vizualiųjų menų darbų parodos.
Tęsiama tradicija organizuoti vakaronę „Talentai“, kurios metu studentai atlieka savo kūrybos
dainas, pristato choreografinius gebėjimus, Universiteto bendruomenei ir svečiams skaito
savo poezijos ar prozos kūrinius, atskleidžia kitus savo talentus. Vienu iš populiariausių ir daugiausia publikos pritraukiančių studentiškų renginių tapo „MRU naktis“, kuri 2017 m. atšventė
5-erių metų sukaktį.
Estetiškos bei jaukios aplinkos kūrimas – kasdienis mūsų darbas. Universiteto erdves
puošia viena kitą keičiančios žymių Lietuvos ir užsienio dailininkų ir fotomenininkų darbų parodos, skamba profesionalų atliekama klasikinė, šiuolaikinė muzika, skaitomi poezijos ir prozos
kūriniai. Bendruomenės dėmesio sulaukia ir susitikimai su iškiliomis mūsų visuomenės asmenybėmis.
Kuriamos tradicijos buria universiteto bendruomenę Rugsėjo 1-osios, Šv. Kalėdų, Valstybinių švenčių, Bičiulių dienos, Mokslo metų užbaigimo šventiniuose renginiuose. Svarbiausių
renginių nuotaiką kuria MRU Styginių kvartetas, kaskart stebindamas susirinkusiuosius savo
profesionalumu bei unikalumu. Profesionalaus meno sklaidos tradicijas tęsiame ir dalyvaudami meniniuose projektuose „Sugrįžimai“, „Poezijos pavasaris“ , koncertų cikle „Alma mater
musicalis“.
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Didėjant tarptautinės universiteto bendruomenės narių skaičiui, nemenką dėmesį skiriame jų integracijai. Kasmet vis daugiau užsienio studentų dalyvauja universiteto meniniuose
kolektyvuose. MRU tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“ tradiciškai lietuvių kultūrą bei papročius
pristatė ne tik mūsų universiteto, bet visiems Vilniaus mieste studijuojantiems studentams
„Tarptautinės vakarienės“ renginiuose. Savo gimtos šalies kultūrą pristatė užsienio studentai
renginyje „Tautų pynė“ taip suartindami tarpkultūrinę universiteto bendruomenę.

Kultūros renginiai universitete
2017 m. universiteto erdvėse suorganizuota virš 20 renginių, eksponuota 12 parodų. Jau
tradicija tapo universiteto bendruomenę kviesti pasiklausyti koncertų ciklo „Alma mater musicalis“. Šio ciklo metu skamba klasikinės muzikos akordai. „Poezijos pavasario“ renginyje klausėmės poetų Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės ir Vainiaus Bako eilių, skambėjo dainų autorės
ir atlikėjos Bjelle atliekamos dainos. Penktus metus vykusioje „MRU naktyje“ savo programas
pristatė studentų meno kolektyvai – tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“, pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, Pop vokalinė grupė, Dainavimo studija ir šokių klubas „Salsa“.
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną universiteto bendruomenė buvo pakviesta
pažvelgti į šią kiekvienam svarbią datą vaiko akimis. Centrinių rūmų erdvėse eksponuota Vilniaus rajono Riešės gimnazijos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Lietuva – vaiko delne“.
Jau gražia tradicija tapo universitete pažymėti Bičiulių dieną. 2016 m. ta proga prie MRU
LAB pasodintas sakurų ir japoniškų šermukšnių sodas, o 2017 m. universiteto darbuotojai, dėstytojai, studentai, alumnai ir bičiuliai į rinkosi į Nacionalinį dramos teatrą kartu pažiūrėti Jono
Vaitkaus režisuotą spektaklį „Atžalynas“.
Mykolo Romerio universitete buvo pagerbti žymūs Lietuvos dailininkai bei fotomenininkai, savo darbų parodomis džiuginę universiteto bendruomenę pastaraisiais metais. Universiteto rektorius doc. Dr. Algirdas Monkevičius, dėkodamas menininkams, įteikė padėkos
raštus, vyko diskusija pamatinėmis meno įtakos žmogui bei valstybei temomis.
2017 m. prie kultūrinių renginių organizavimo aktyviai prisijungė tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bei komunikacijos ir kūrybinių industrijų antro kurso studentai. Drauge
su dėstytoja Edita Rakauskaite jie siūlė naujas renginių idėjas bei formas. Pirmą kartą buvo
surengtas studentiškų tapybos darbų aukcionas, o per jį surinktos lėšos (300 eurų) buvo paaukotos gyvūnų globos VŠĮ „Dogspotas“. Gausų žiūrovų būrį pritraukė ir kitas renginys – „Tautų
pynė“. Jame buvo pristatyta įvairių šalių tautinė kultūra. Be to, žiūrovai savo žinias apie kitas
kultūras galėjo patikrinti interaktyviuose žaidimuose.

Meno kolektyvų veikla
Mykolo Romerio universitete veiklą vysto 7 meno kolektyvai. Universiteto studentai,
norintys lavinti savo išskirtinius gabumus, turi galimybę gilinti žinias bei ugdyti kūrybiškumą
vedami šios srities profesionalų. Kultūros ir renginių centre studentus buria šokių kolektyvas
Skalsa, pramoginių šokių kolektyvas Bolero, Pop-vokalinė grupė, Universiteto teatras, Dainavimo studija, šokių klubas Salsa ir nauja tik rugsėjo mėnesį įkurta Solo latino merginų šokių
grupė.
Dalyvaudami meno kolektyvų veikloje, studentai lavina ne tik tam tikrus, būtent tai
meno rūšiai reikalingus gebėjimus, bet ir ugdo aibę kitų, labai vertingų, kiekvienai išprususiai
asmenybei reikalingų savybių: kūrybiškumą, bendravimo kultūrą, atsakomybės jausmą, ko-
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mandinio darbo suvokimą, iniciatyvumą, lankstumą, saviraiškos poreikį, iškalbą, punktualumą, estetinį skonį, puikaus rezultato siekį, kritinių situacijų valdymą, teigiamų emocijų sklaidą.
Parengę aukšto meninio lygio programas, kolektyvai koncertuoja Universitete, didžiuosiuose šalies kultūriniuose festivaliuose, Lietuvos miestų koncertų salėse ir kultūros centruose,
bendrojo lavinimo mokyklose, tarptautiniuose profesionalaus meno festivaliuose bei konkursuose Lietuvoje.

Mykolo Romerio universiteto teatras (vadovas Julius Dautartas)
2017 m. MRU teatras toliau sėkmingai tęsia savo veiklą. Vienas iš žiūrovų didžiausio dėmesio ir įvertinimo sulaukęs spektaklis – ,,Nusikaltimas ir bausmė“. Tai vienos dalies išpažintis
pagal F. Dostojevskio to paties pavadinimo romaną. Spektaklis neria į temas, kurios aktualios
visais laikais, skaudžiai primena apie tai, kad nuo 1866 m., kai buvo parašytas romanas, nedaug kas tepasikeitė. 2017 m. „Nusikaltimas ir bausmė“ net du kartus buvo suvaidintas profesionalaus meno namuose „House of Puglu“ Vilniuje. Universiteto teatro studentai šį spektaklį
suvaidino dar 10 kartų įvairiose Lietuvos institucijose (Alytaus miesto savivaldybės, Generalinės miškų urėdijos, Ligonių kasų administracijos darbuotojams).
Per LRT televiziją buvo rodomas J. Dautarto režisuotas spektaklis „Patriotai“, kuriame
epizodinius vaidmenis sukūrė Universiteto teatro studijos studentai.
Mykolo Romerio Universiteto teatro pagal J. Sobol pjesę sukurtas ir pastatytas kino filmas „Getas“ 2017 m. susilaukė didelio pripažinimo tarp profesionalių teatralų bei visuomenės.
Pagrindinius vaidmenis jame atlikę studentai buvo įtraukti į profesionalių aktorių sąrašus. Rudenį, teatro trupę papildžius naujais nariais, pradėtas statyti jau tradicija tapęs MRU Kalėdinis
spektaklis vaikams, paremtas lietuvių poetų eilėmis. Jo premjerą stebėjome gruodžio 22 dieną. Kurdamas spektaklius Universiteto teatras glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus kolegija
bei Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru.

MRU pop vokalinė grupė (vadovas Artūras Novikas)
2017 m. Pop vokalinė grupė dainavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“. Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija pakvietė ansamblį
koncertuoti XV tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje, kuri vyko Rotušės aikštėje. MRU pop
vokalinė grupė – neatskiriamas studentiškų renginių dalyvis. Taip pat grupė koncertavo „MRU
naktyje“ ir „Tautų pynės“ vakaronėje. Kolektyvas – dažna tarptautinių konferencijų puošmena.
Ansamblis tradiciškai koncertavo diplomų įteikimo ceremonijose, MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto rengiamose „Karjeros dienose“ mokyklų moksleiviams.

MRU šokių kolektyvas „Skalsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)
2017 m. šokių kolektyvas „Skalsa“ atstovavo universitetui IX studentų liaudiškos muzikos tarptautiniame festivalyje „Linksminkimos 2017“. Festivalyje dalyvavo 13 studentiškų kolektyvų. Kaip ir kasmet, „Skalsa“ koncertavo „MRU nakties“, „Tautų pynės“ renginiuose, „Talentų“ vakaronėj. Užsienio studentams „Skalsa“ pristatė lietuvių kultūrą ir papročius „Tarptautinės
vakarienės“ renginiuose, kurių buvo net penki.
„Skalsa“ intensyviai ruošiasi 2018 m. Dainų šventei.
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MRU Dainavimo studija (koncertmeisterė Vitalija Semeniukienė)
Kartu su šokių kolektyvu „Skalsa“ atstovavo universitetui IX studentų liaudiškos muzikos
tarptautiniame festivalyje „Linksminkimos 2017“. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Mykolo Romerio universiteto Dainavimo studija surengė koncertą „Vakaro mozaika“.
Šiam renginiui studija paruošė naują programą, kurią ir pristatė gausiai susirinkusiems žiūrovams.
Dainavimo studijoje praktiką atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūros I kurso studentė. Su šia profesionale soliste universiteto Dainavimo studija parengė bendrą
programą, kurią 2017 m. pavasarį atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos salėje.
Kolektyvas koncertavo universiteto renginiuose „Tautų pynė“, „MRU naktis“, universiteto
diplomų įteikimo ceremonijose.
Šiuo metu Dainavimo studija ruošia programą 2018 m. Lietuvos Dainų šventei.

MRU pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)
MRU pramoginių šokių kolektyvą „Bolero“ sudaro trys skirtingos šokėjų grupės. Ypač
populiari pradedančiųjų grupė, kur susirenka studentai, pirmą kartą bandantys išmokti šokio
žingsnių bei variacijų. Per metus studentai įsisavina gana sudėtingą Lotynų Amerikos šokių
techniką bei figūras. Pažengusiųjų grupė ir toliau tobulina savo įgūdžius, o koncertinė grupė
atstovauja Universitetui įvairiuose meno festivaliuose, studentiškuose renginiuose, vakaronėse. 2017 m. „Bolero“ koncertavo respublikiniame pramoginių šokių festivalyje „Ignalina Open
– 2017“, kuriame dalyvavo per 20 įvairių šokių kolektyvų iš visos Lietuvos. Trakuose vykusioje
miesto šventėje „Trakų vasara 2017“ kolektyvas vėlų vakarą pasirodė scenoje, pastatytoje Galvės ežere. Įspūdingą „Bolero“ pasirodymą gausiai susirinkusi publika apdovanojo aplodismentais. Kolektyvas pastatyminių šokių kompozicijų konkurse „Šypsenų vaivorykštė 2017“ iškovojo profesionaliausios kompozicijos prizą. „Bolero“ šokėjai Vilniaus miesto „Gabijos“ gimnazijos
moksleivius bei mokytojus vakaronės metu mokė įvairių šokių judesių. Gimnazistams tai buvo
neužmirštamas susitikimas. Universitete „Bolero“ savo programą pristatė „MRU naktyje“.

MRU šokių klubas „Salsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)
Klubas „Salsa“ – vienas iš populiariausių meno kolektyvų, kasmet pritraukiančių vis didesnį studentų būrį. Patrauklumą didina ir tai, jog šokant salsą nereikia išmokti griežtos šokio
kompozicijos ir ją detaliai atkartoti. Šokio metu yra improvizuojama, jungiamos įvairios figūros, studentai scenoje patys kuria šokį. Tai interaktyvi veikla, kuri įtraukia ne tik klubo užsiėmimus lankančius studentus, bet ir renginių dalyvius. „Salsa“ klubą pamilo užsienio studentai, jie
sudaro didžiąją dalį besimokinančių šokti. „Salsa“ klubo šokėjai pirmą kartą su naujai paruošta
programa debiutavo studentiškame renginyje „MRU naktis“.
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Kūno kultūra, sportas
MRU kūno kultūros ir sporto veikloje siekiama skatinti fizinį aktyvumą, skiriamas dėmesys individualioms bendruomenės narių treniruotėms. MRU Sveikatos ir sporto centras rengia
daugybę sveikatingumo sportinių renginių, prieinamų kiekvienam Didlaukio bendruomenės
nariui. Tai renginiai, skatinantys aktyviai judėti, ir teorinės paskaitos. Dar viena veiklos sritis –
sudaryti sąlygas sportuoti sportininkams, siekiantiems aukštų rezultatų.

2017 m. sveikatingumo sportiniai renginiai
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Sporto šaka, renginiai
Didlaukio akademinio miestelio stalo teniso turnyras
Lėkščiasvydis kitaip (pagal MRU taisykles)
Vakarinės futbolo varžybos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (pusfinaliai, finalai)
Paplūdimio tinklinis
Šaškės
Šachmatai
Aukštųjų mokyklų darbuotojų stalo teniso varžybos
Didlaukio akademinio miestelio bendruomenės
badmintono Kalėdinis turnyras

9

2017 m. atviras MRU ,,Žaibo“ šachmatų čempionatas

10
11
12
13
14

Virvės traukimas
Smiginis
Aukštųjų mokyklų darbuotojų krepšinio čempionatas
Tradicinės Hel- pongo varžybos
Žaidynės ,,Ruduo Valakampiuose“
Raudonojo kaspino bėgimas, Liepos 6 d. Karaliaus Mindaugo
dienos minėjimas-bėgimas aplink Vilniaus gynybinę sieną
XIV Danske bank Vilniaus maratonas
Didlaukio bendruomenės 3x3 krepšinio ketvirtadieninis
turnyras
I dalis Iš viso

15
16
17

Komandų
skaičius

Dalyvių skaičius
32
28

8

75

4

15
15
12
2 ( I ir II vietos laimėtojai)
28

4

8

40
(34 žaidėjai, turintys
pasaulinį reitingą)
36
38
19 ( III vietos laimėtojai)
17
35
27
10

5

18

29

447
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2017 m. sveikatingumo priemonės

18

Priemonė ,,Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ –
sportuok pasipuošęs tautinės vėliavos spalvomis

vasario
13,14,
15,16
dienomis

73

19

Filmo peržiūros su VU ir LTOK projektu ,,Sporto filmų
festivalis“

Spalio
26–29 d.

31

20

Sveikatingumo popietė – savigynos pamoka su WING TSUN
KUNGFU kovos meistrais Arnoldu Urbanovičiumi ir Gintaru
Pačinskij

Spalio mėn.

27

Rugsėjo
mėn.

71

Nuolat

28

21

22

EUROPOS JUDĖJIMO SAVAITĖ ,,Be Active“
Judėjimo džiaugsmas su Lina
,,Mesk, spirk, šok, žaisk“
Fitboksas
Lėksčiasvydis
Stalo tenisas kitaip
Savigyna
Orientavimosi trasa ,,Basakojų takas“
Diena kariuomenėje
Naktinis futbolas
Naktinis žygis
Prisijungimas prie mankštų portalo
,,Sporto birža“

23

Lietuvos studentų Olimpinis festivalis, skirtas studentų
dienai paminėti

24

Olimpinė diena Didlaukio akademiniam miesteliui (pagal
atskirą programą)

25

Konferencija ,,Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė?“

26

Diena be automobilio

27

Vilniaus sporto festivalis

28

Sveikatingumo treniruotės su Insanity asylum treneriu
Ričardu Pribulovskiu

29

Kūno masės indekso nustatymas, rekomendacijos

Spalio mėn.
Gegužės
mėn.
Rugsėjo
mėn.
Rugsėjo
mėn.
Spalio mėn.
Kovo,
balandžio,
rugsėjo
mėn.
Lapkričio
mėn.

II dalis. Iš viso
I+II dalys. Iš viso

47 (nugalėtojai virvės
traukimo varžybose ir
II vieta lazdos traukimo
varžybose)
245
132
23
11
47

118
853
1300

2017 m. Projektinė veikla
Eil.
Nr.

Projektas

Projekto dalyviai

Projekto
pasiekimas

1

Universitetų iššūkis ,,Aktyvi vasara“
(koordinatorius Vilniaus Universitetas)

7 universitetai. Iš jų – 2
užsienio
(Midlesekso ir Trento)

III vieta

2

KKSD ,,Didlaukio bendruomenės sporto
bazės remontas“
(rengia: Kūno Kultūros ir Sporto Departamentas prie Lietuvos Vyriausybės)

MRU

Vyksta
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Lentelės pabaiga
3

Metų sveikuolio rinkimai
(koordinuoja MRU darbuotojų profsąjunga)

MRU bendruomenės
nariai

Nugalėtojas –Jonas
Pugačiauskas

4

Diena be automobilio
Didlaukio akademinio
(koordinuoja MRU Sveikatos ir sporto centras) miestelio bendruomenė

Nugalėtojas – MRU
studentas Darius
Karnilavičius

5.

ESN MRU Vilniaus sporto žaidynės ERASMUS
programos studentams
(rengia savanoriai, koordinatorius –Mindaugas Savickas)

Varžybos:
tinklinio, krepšinio
ir tritaškio metimo.

Vilniaus miesto ERASMUS programos
studentai

Fizinio aktyvumo skatinimas buvo plėtojamas per sporto renginius. Taip siekta išaiškinti
bendruomenės sporto mėgėjų lyderius.

2017 m. fizinio aktyvumo veiklų rezultatai
Eil.
Nr.

Sporto šakos / rungties
pavadinimas

Komandų pavadinimas,
fakultetas

Nugalėtojai

Didlaukio akademinio miestelio stalo teniso varžybos (merginų, vaikinų, darbuotojų grupėse)

I VIETA

1.

II VIETA

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinis centras,
Teisės fakultetas
Ekonomikos ir verslo fakulteto
lektorius

Olivija Zabulytė

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinis centras
Viešojo valdymo fakultetas

Samanta Tomaševič

Domas Ivanauskas
Dr. Vytautas Azbainis

Tomas Jonikas
Prof. dr. Arvydas Guogis
Diana Tarasevič

III VIETA

Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinis centras
MRU

I VIETA

MRU

Mantvydė Juškaitė

II VIETA

MRU

Lukas Lobinas

III VIETA

MRU

Yurij Yatsyna

Vilius Ermintas
Keisha Laraine

Lėksčiasvydis kitaip

2.

Vakarinis futbolo turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui

3.

I VIETA

MRU darbuotojų

II VIETA

FK „Autoplaza“

III VIETA

Joniko komanda

Jonas Pugačiauskas
kapitonas
Lešek Jankovskij
kapitonas
Tomas Jonikas
kapitonas
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Paplūdimio tinklinis, mišrios komandos

4.

I VIETA

MRU darbuotojų komanda

Jonas Pugačiauskas
kapitonas

II VIETA

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio centro komanda

Benas Atkočiūnas

III VIETA

MRU studentų komanda

kapitonas
Rosita Baltaragytė
kapitonė

Vilniaus m. aukštųjų mokyklų darbuotojų stalo teniso varžybos
5.

I VIETA
II VIETA

MRU
MRU

Vytautas Azbainis
Vytautas Sinkevičius

Bendruomenės stalo teniso varžybos
I VIETA

II VIETA
III VIETA

MRU

Andrej Peresada

I VIETA

Virvės traukimas
Studentai, MRU

Lukas Čiras

II VIETA
III VIETA

8.

I VIETA
II VIETA
III VIETA

9.

Benas Atkočiūnas

Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinis centras
MRU

6.

7.

Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinis centras

Badmintonas
I VIETA
II VIETA
III VIETA
Badmintonas
I VIETA
II VIETA
III VIETA

Vilniaus Paslaugų Verslo Darbuotojų Profesinis centras
Regbininkai, MRU
Smiginis
MRU
MRU
Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinis centras
merginos
MRU
MRU
MRU
vaikinai
MRU
MRU
MRU

Gerda Kruminaitė
Modestas Žukauskas

Justina Sinkevičiūtė
Domantas Stravinskas
Milda Pakulytė
Erikas Krikščionaitis
Justina Sinkevičiūtė
Austėja Paužaitė
Avigėja Jarmolo
Olivija Pečiulis
Dmitrij Cojuhavenco
Dangis Gudelis
Darjuš Michailovskij

Individualios treniruotės buvo skirtos pradedantiesiems sportuoti, pagal mėgstamus
krūvius bei kiekvieno sportuojančiojo pasirengimo lygį. Veiklos rūšis sudarė kalanetikos, kūno
kompozicijos, aerobikos ir šiaurietiško ėjimo pratybos bei linijinių šokių pamokos, kurios vyko
du kartus per savaitę.
Puoselėdama sveikos gyvensenos tradicijas MRU alumnų krepšinio komanda dalyvauja
kasmetiniuose Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojų turnyruose bei varžybose Vilniaus mieste.
Studentų sportinio meistriškumo plėtotė – viena svarbiausių veiklos krypčių, leidžianti
sudaryti sąlygas kelti meistriškumą ir tęsti sportinę karjerą Universitete.
Universiteto studentų sporto pasiekimai pažymėti svariomis pergalėmis šalies ir tarptautiniuose sporto forumuose.
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Kūno kultūra ir sportas
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionato bronzos medaliu pasipuošė MRU absolventas Justinas Kinderis, o krepšininkas Dovis Bičkauskas su Lietuvos studentų krepšinio rinktine tapo universiados čempionu.
Ryškią 2017 metų pergalę iškovojo graikų-romėnų imtynių atstovas Mantas Knystautas,
kuris tapo pasaulio kariškių čempionato nugalėtoju.
2017 m. geriausiu MRU studentu sportininku pripažintas Jokūbas Stasiulis, kuris tapo Europos klasikinės jėgos trikovės jaunimo čempionu, o pasaulio pirmenybėse pelnė mažąjį aukso
medalį spaudimo rungtyje užimdamas bendrą 8 vietą. Tai puikus MRU trenerio Petro Lazdausko pasiekimas, kuris šį atletą sėkmingai rengė varžyboms Universiteto bazėje.
Kiokušin sąjungos pasaulio čempionu tapo MRU magistrantas Edgaras Sečinskis.
Lietuvos moterų šachmatų rinktinė, kurios sudėtyje žaidė MRU absolventė Deimantė
Daulytė-Cornette ir universiteto dėstytoja Salomėja Zaksaitė Europos komandinėse pirmenybėse užėmė 17 vietą. Pirmoje lentoje žaidusi D. Daulytė –Cornette iškovojo bronzos medalį
asmeninėje įskaitoje. Šią rinktinę varžyboms ruošė MRU šachmatų treneris Vaidas Sakalauskas.
Jo vadovaujama MRU vyrų komanda ir „MRU – Rosk Colsunting“ moterų komanda Lietuvos
šachmatų lygoje iškovojo bronzos medalius. Lietuvos komandinių greitųjų šachmatų pirmenybėse moterų komanda iškovojo sidabro medalius, o Andrius Brazdžionis Lietuvos šachmatų
čempionate iškovojo bronzos medalį. Lietuvos sambo čempionais tapo universiteto auklėtiniai
Marcin Dubovskij, Ginas Jaučėras ir Žilvinas Lekavičius, o Lietuvos lengvosios atletikos čempionu 5000 m.bėgimo rungtyje tapo Simas Bertašius.
SELL žaidynių suvestinėje tarp 65 universitetų MRU sportininkai iškovojo 17 vietą pelnydami 3 aukso ir 3 bronzos medalius. Tarp Lietuvos universitetų mūsų atletai iškovojo 8 vietą.
Lietuvos studentų sambo čempionate MRU vaikinų komanda pelnė nugalėtojų laurus, o
merginos iškovojo bronzos medalius (treneris Algis Mečkovskis).
Lietuvos studentų šachmatų pirmenybėse MRU komanda tapo čempionais, o Tomas
Laurušas, Andrius Brazdžionis ir Vaidas Šetkauskas užėmė visą nugalėtojų pjedestalą (treneris
Vaidas Sakalauskas).
Lietuvos studentų jėgos trikovės čempionate MRU komanda iškovojo bronzos medalius
(treneris Petras Lazdauskas), o kroso čempionu tarp studentų tapo Simas Bertašius, kuris laimėjo ir Lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionatą bėgdamas 1500 metrų.
Dziudo imtynių vaikinų komanda studentų pirmenybėse iškovojo sidabro medalius, o
merginos liko ketvirtoje vietoje (treneris Algis Mečkovskis).
MRU pasiekimai Lietuvos studentų čempionate
Eil.
Nr.
1.
2.

Sporto šaka
Sambo imtynės

Merginos
(vieta)
3

Šachmatai

3.

Jėgos trikovė

4.

Dziudo imtynės

5.

Krepšinis

Vaikinai
(vieta)
1
1
3

4

2
4

MRU vaikinų krepšinio komanda, vadovaujama trenerio Vytauto Poteliūno, Lietuvos studentų krepšinio lygos antros grupės čempionate iškovojo ketvirtą vietą, o Vilniaus miesto aukščiausios A lygos sostinės čempionate užėmė penktą vietą.
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Pagrindinis dėmesys teikiant socialines paslaugas 2017 m. skirtas studentų su negalia
ir studentų našlaičių poreikiams tenkinti bei Universiteto bendruomenės narių sveikatą stiprinti.
•

Universitete studijuoja apie 30 studentų, turinčių negalią (darbingumas iki 45
proc.). Jiems skiriamas didžiausias dėmesys. Renkama informacija apie negalią
turinčius studentus, aiškinamasi, kokie jų poreikiai studijuojant Universitete, teikiamos konsultacijos dėl materialinės paramos gavimo. Rūpinamasi universiteto
aplinką pritaikyti negalią turintiems studentams.

•

Dalyvaujame Valstybinio studijų fondo projekte „Studijų prieinamumo didinimas
negalią turintiems studentams“. 2017 m. du darbuotojai dalyvavo projekto V modulio mokymuose.

•

2017 m. tikslinės išmokos iš Valstybinio studijų fondo buvo skirtos 21 studentui,
MRU buvo skirti Dolphin publisher programinė įranga ir taktilinis aparatas.

•

Bendradarbiaujant su Muzikų rėmimo fondu studentams, turintiems negalią, buvo
skirti nemokami metiniai abonementai į kultūrinius renginius mieste.

•

Bendradarbiaujame su Aklųjų biblioteka, kurioje regėjimo negalią turintiems studentams įgarsinami studijų procesui reikalingi vadovėliai.

•

Universitete studijuoja 29 studentai našlaičiai, kuriems teikiama pagalba gyvenimo ir studijų klausimais.
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MRU Socialinių reikalų komisijoje buvo svarstomi studentų prašymai dėl mokesčio už
studijas ir gyvenimą studentų namuose sumažinimo. 2017 m. mokestis už studijas sumažintas 2 doktorantams ir 10 bakalauro studijų studentų 12,3 tūkst. Eur sumai. Mokestis už gyvenimą studentų namuose sumažintas 57 studentams 12,5 tūkst. Eur sumai.
Studentų labdaros ir paramos fondas 2017 m. gavo beveik 1,5 tūkst. Eur paramos. Minėtu laikotarpiu paremti 2 studentai, turintys negalią ir 3 studentai našlaičiai, kuriems skirta
1027,50 Eur. Parama buvo skirta apmokėti už studijas arba gyvenimą Studentų namuose.

Universitete didelis dėmesys skiriamas bendruomenės narių sveikatai, jų socialinių
klausimų sprendimui ir kultūrinėms priemonėms.
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•

Pageidaujantiems bendruomenės nariams buvo atlikta vakcinacija prieš gripą, nemokamai atlikta regėjimo patikra, pamatuotas akispūdis.

•

UAB „Sveika pėda“ visiems norintiems atliko kraujo tyrimus. Medicininių tyrimų laboratorija kiekvienam darbuotojui atsiuntė raštiškas išvadas apie sveikatos būklę ir
pateikė rekomendacijas dėl sveikatos.

•

Esant reikalui universiteto Psichologinė tarnyba teikė pagalbą bendruomenės nariams.

•

Bendruomenės nariai turi galimybę stiprinti sveikatą ir atgauti jėgas po įtempto
darbo sveikatingumo centre „Pušyno kelias“, kuriame pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį atliekamos įvairios procedūros su nuolaida.

•

Bendruomenės nariams sudaryta daug galimybių sportuoti, stiprinti sveikatą,
jiems atviros universiteto sporto ir treniruoklių salės. Vyko moterų kalanetikos, aerobikos, linijinių šokių ir kūno dizaino treniruotės.

•

Pageidaujantys studentai ir darbuotojai universitete galėjo pasitikrinti dėl ŽIV.

•

Organizuota „Diena be tabako dūmų“, kurios metu buvo aiškinama apie daromą
žalą sveikatai.

•

Du kartus per metus organizuotos Kraujo donorų dienos, kuriose 80 studentų ir
darbuotojų paaukojo kraujo, pasirašė sutikimus tapti organų donorais.

•

Tradiciniu tapo universiteto sąskrydis, kuris šiemet vyko universiteto parke.

•

Bendruomenės nariams pagal galimybes teikiama individuali pagalba susirgus
arba ištikus nelaimei šeimoje.

•

Darbuotojų vaikams organizuotas Kalėdų renginys, įteiktos dovanėlės.

•

Tradicija tapusios vasaros išvykos į užsienį. Šį kartą keliauta po Zakopanės kraštą
Lenkijoje, aplankyta Varšuva, Krokuva. Liepos mėn. aplankytas Mažosios Lietuvos
kraštas, Rambyno kalnas. Rugsėjo mėn. organizuota išvyka į Gardiną.

•

Nepamiršti ir buvę darbuotojai, sulaukę pensinio amžiaus. Jie kartu vyksta į keliones ir dalyvauja renginiuose universitete.

Socialinė rūpyba
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Finansai ir ūkio veikla
Mykolo Romerio universiteto 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 plano programos. Šių programų tikslas - rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją. Pagrindiniai Universiteto sąmatų sudarymo principai, kuriuos siekiama įgyvendinti, – išlaidų tikslingumas, skaidrumas ir efektyvumas.
2017 m. vasario 10 d. Universiteto tarybos nutarimu Nr. 1UT-10 patvirtintos 2017 m. Universiteto išlaidų sąmatos pagal finansavimo šaltinius:
•

valstybės biudžeto asignavimai pagal programas:
01.01 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“,
01.02 „Studentų rėmimas ir kreditavimo sistemos plėtojimas“,

•

pajamos už teikiamas paslaugas – Universiteto nuosavos lėšos.

Tikslinio finansavimo lėšos gaunamos dalyvaujant įvairiuose projektuose ir programose,
kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių.
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Universiteto gautos lėšos
2017 m. Mykolo Romerio universitetas gavo 13 740,6 tūkst. eurų. Pagrindinis Universiteto
finansavimo šaltinis – nuosavos lėšos (gautos pajamos už suteiktas paslaugas), kurios 2017 m.
sudarė 43,23 proc. nuo bendrų gautų lėšų.
2017 m. Universiteto gautos lėšos

43,23%
Už teikiamas paslaugas

39,91%
Valstybės biudžeto
atsigavimas

16,86%
Tikslinis finansavimas
(projektai, programos,
sutartys ir kt.)

2017 m. gautos lėšos 6,67 proc. mažesnės nei 2016 m. Valstybės biudžeto asignavimai
2017 m. lyginant su 2016 m. padidėjo 6,25 proc. padidinus stipendijas doktorantams, gavus
paramą studentams, studijuojantiems pagal profesinių studijų pedagogikos studijų kryptį, padidėjus asignavimas mokslui ir menui, kitoms išlaidoms.
Gautos pajamos už teikiamas paslaugas 2017 m. sumažėjo 17,75 proc. Gautų lėšų mažėjimui didžiausią įtaką turi studentų skaičiaus mažėjimas.
2015–2017 m. universiteto gautos lėšos, tūkst. Eur
Kodas
1.1
1.2
NL

Programos pavadinimas / finansavimo šaltinis
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Už teikiamas paslaugas, iš jų:
studentų studijų įmokos

2015 m. 2016 m. 2017 m.
4 574,4
378,9
8 575,4
6 793,6

4 736,6
425,0
7 222,4
5 750,7

4 995,6
488,8
5 940,8
4 521,0
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papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko kurso
kartojimo mokestis, už kreditus)

263,4

193,5

139,1

kitos papildomos įmokos už studijas (egzaminų perlaikymas,
299,3
už studijų knygeles ir kt.)

244,5

217,3

stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir priėmimo or109,7
ganizavimą

73,4

57,8

už paslaugas studentų namuose
už realizuotus spaudinius
už kvalifikacijos kėlimo paslaugas
bibliotekos pajamos
kitos pajamos pagal sutartis
kitos pajamos

665,7
14,8
80,0
33,7
66,3
99,8

645,9
14,9
104,5
25,0
76,8
138,5

Gautas tikslinis finansavimas iš tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių 6 324,6
pagal vykdomus projektus, programas, sutartis, iš jų:

2 337,9

2 315,4

tarptautinių organizacijų
Europos Sąjungos
valstybės biudžeto
iš kitų šaltinių
Iš viso

266,0
1 271,5
762,0
38,4
14 721,9

224,1
1 482,8
567,5
41,0
13 740,6

476,4
22,8
14,8
28,0
225,2
115,0

191,5
5 409,7
683,6
39,8
19 853,3

Išlaidos
2017 m. Universiteto valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų išlaidos sudarė 10.179,9 Eurų.
Didžiausią dalį išlaidų sudarė darbo užmokesčio (59,87 proc.), socialinio draudimo įmokų (18,73
proc.) ir kitų paslaugų (14,76 proc.) išlaidos.

2015–2017 m. valstybės biudžeto asignavimų ir Universiteto nuosavų lėšų sąmatų įvykdymas, tūkst. Eur
Darbo užmokestis
Soc. draudimas
Stipendijos
Kitos išlaidos
Asignavimai turtui įsigyti
Iš viso

2015 m.
9329,7
2850,3
383,9
2304,2
387,0
15255,1

2016 m.
7361,0
2271,8
427,4
1872,2
48,6
11981,0

2017 m.
6095,2
1907,0
510,6
1502,3
164,8
10179,9

Mykolo Romerio universitetas sąmatų įvykdymą vykdo pagal ekonominės klasifikacijos
išlaidų straipsnius. Lentelėje žemiau pateiktos 2017 m. gautų asignavimų iš valstybės biudžeto
ir nuosavų lėšų išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:				
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Kodas
Išlaidos
2111101
2111102
2211102
2211105
2211106
2211107
2211108
2211110
2211111
2211114
2211115
2211116
2211120
2211130
2731101
2811101

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
Soc. draudimo įmokos
Medikamentai (darbuotojų sveikatos
tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialaus turto nuoma
Ilgalaikio materialaus turto einamasis
remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Darbdavių soc. pašalpos
Stipendijos

Materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos
3112101
3112102
3113102
3121102

Gyvenamieji namai
Negyvenamieji pastatai
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga,
kompiuterinės programinės įrangos
licencijos

Iš viso

Iš viso
10015,1
6095,2
1907,0

Biudžeto lėšos pagal
programas

Nuosavos
lėšos

1.1
4944,7
3120,7
973,3

4581,6
2974,5
933,7

1.2
488,8

0,3

0,3

7,6
18,6
51,6
6,6
67,3
27,1
53,9

6,6

46,8

1,0
18,6
45,6
0,6
31,3
27,1
7,1

27,3

23,3

3,7

2,4
477,3
762,6

477,3
248,7

6,0
6,0
36,0

2,4

510,6

513,9
488,8

164,8

50,9

89,6
50,9
12,4

50,9

113,9
89,6
12,4

11,9
10179,9

21,8

11,9
4995,6

488,8

4695,5

2017 m. visos Universiteto išlaidos sudarė 12 321,3 tūkst. Eur. Nuosavų lėšų išlaidos
38,1 proc., valstybės biudžeto - 44,5 proc., tikslinių lėšų išlaidos -17,4 proc.
Universiteto išlaidos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur
Išlaidos

Procentais nuo
visų išlaidų

Valstybės biudžetas
Nuosavos lėšos (gauta už teikiamas paslaugas)
Tikslinio finansavimo išlaidos, iš jų:

5 484,4
4 695,5
2 141,4

44,5
38,1
17,4

Universiteto vykdomi projektai, finansuojami iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšų

1 273,9

Universiteto vykdomi projektai, finansuojami valstybės
biudžeto lėšomis

564,2

Pavadinimas
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Universiteto vykdomi tarptautiniai projektai
Kitų projektų, programų, sutartinių darbų tikslinės išlaidos
Iš viso

248,5
54,8
12 321,3

Procentais nuo visų išlaidų

100,0

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
2017 m. materialiam ir nematerialiam ilgalaikiam turtui įsigyti buvo naudojamos nuosavos lėšos ir lėšos, gautos vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto
finansuojamus projektus.
2017 m. ilgalaikiam turtui įsigyti išleista			

82,8 tūkst. Eur

iš jų:
materialusis turtas:
		

- kompiuterinė technika			

17,2 tūkst. Eur

nematerialusis turtas:
		

- nematerialusis turtas 			

2,2 tūkst. Eur

		

- nebaigta statyba ir esminis pagerinimas

50,9 tūkst. Eur

		

- programinė įranga				

12,5 tūkst. Eur

		
Ilgalaikio turto pokytis 2016-2017 m. (įsigijimo verte), tūkst. Eur
2016 m.
Pavadinimas

2017 m.

Metų
pradžioje

Metų
pabaigoje

Pokytis

Metų
pradžioje

Metų
pabaigoje

Pokytis

Pastatai, statiniai
Ilgalaikis materialusis
turtas
Nematerialusis turtas

29 604,1

24 598,2

-5 005,9

24 598,2

24 598,2

0

11 237,8

9 806,3

-1 431,0

9 806,3

9 454,4

-351,9

1 571,1

1 565,7

-5,4

1 565,7

1 453,5

-112,2

Ilgalaikis turtas iš viso

42 413,1

35 970,2

-6 442,4

35 970,2

35 506,1

-464,1

Turto nuoma
Atsižvelgiant į Universiteto poreikius ir patalpų užimtumą, patalpos nuomojamos trumpalaikiams renginiams bei sudarant ilgalaikes nuomos sutartis. Per 2017 metus iš patalpų nuomos sugeneruota 99 570,50 EUR. (14 proc. daugiau lyginant su 2016 m.)
Studentų namų valdymo ir eksploatacijos grupių veikla 2017 m. buvo orientuota į apgyvendinimo paslaugos patrauklumą. Optimizavus teikiamos paslaugos prieinamumą ir diferencijavus apmokėjimą už suteiktą apgyvendinimą, Studentų namų užimtumo rodiklis, įskaitant
vasaros laikotarpį, pasiekė 82 proc. (vidurkis 3 Studentų namų Vilniuje). Finansinė išraiška surinktų lėšų už apgyvendinimą: Vilniuje – 593 355,28 Eur, Kaune – 72 372,43 Eur, iš viso – 665
662,71 Eur.
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Finansai ir ūkio veikla
Statybos ir remonto darbai 2017 m.
Už gautas 2017 m. skirtas lėšas pagal 2017–2020 m VIP (valstybės investicijų programa)
inžinerinių tinklų avarinei būklei likviduoti Centriniuose rūmuose atlikta darbų už 50 000 Eur.
Universiteto lėšomis pakeisti sudužę stiklo paketai I korpuso patalpose – 300 Eur.

Statybos ir remonto darbai savo jėgomis – 31 800 Eur:
–– kapitališkai suremontuoti pagrindinio įėjimo lauko laiptai su pandusu neįgaliesiems
Valakupių g. 5 (11 000 Eur);
–– studentų namuose Didlaukio g. 86 dviejuose kambariuose su WC mazgais atlikti vidaus apdailos remonto darbai (8 600 Eur);
–– atstatyta apdaila dušinėse Studentų namuose Didlaukio g. 57 po vamzdynų avarinės
būklės likvidavimo darbų (4000 Eur);
–– atstatyta apdaila dušinėse Studentų namuose Valakupių g. 5 po vamzdynų remonto
darbų (3000 Eur);
–– atlikti remonto darbai: sutvarkyti stogo dangos defektai Centrinių rūmų (CR) I korpuse (1200 Eur); įrengti vartai CR vidiniame kieme (400 Eur); užsandarinti pogrindiniai kanalai IV korpuso rūsyje (1600 Eur); kiti smulkūs remonto darbai CR (plytelių klijavimas,
glaistymas, dažymas) – (2000 Eur).

KITI 2017 M. ATLIKTI DARBAI
• Šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbai;
• Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų filtrų ir šaldančio skysčio keitimas;
• Ateities g. 20 I korpuso serverinėje pakeisti visi (3vnt.) garo generatoriai;
• Užtikrintas 2017–2019 m VIP (valstybės investicijų programa) inžinerinių tinklų avarinei būklei likvidavimui Centriniuose rūmuose ir Studentų namuose projekto tęstinumas. Projektas gavo pritarimą jį tęsti iki 2020 m. skiriant papildomą 482 000,00 Eur
finansavimą.

ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ LĖŠŲ TAUPYMAS
(Lyginant su 2016 m.)

• Šiluma – 52 058,21 Eur;
• Vanduo – 10 689,04 Eur;
• Elektra – 22 000,00 Eur;
• Šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui savo jėgomis – 5 000 Eur
Iš viso: 89 747,25 Eur.
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Sausio 18 dieną Europos Sąjungos Teisingumo teismo pirmininkui Koen Lenaerts įteiktos
Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro regalijos.
Vasario 23 dieną Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) prezidentui prof. dr. Gianni Buquicchio iškilmingai įteiktos Garbės daktaro regalijos.
Kovo 2 dieną įvyko tarptautinė konferencija „The Russia Factor and Security in Central and
Eastern Europe“.
Kovo 7 dieną universitete lankėsi Korėjos Respublikos ambasadorius JE p. Choi Sung-joo.
Balandžio 12 dieną įvyko mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: ką gali
savivaldybės ir vietos bendruomenės“.
Balandžio 27 dieną įvyko mokslinė konferencija „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“.
Gegužės 8 dieną Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos nacionaliniu Maksimo Tankos pedagoginiu universitetu.
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Gegužės 11 dieną įvyko kasmetinė diskusija „Dr Lamers. NATO Hearings“, kurios iniciatorius
– Vokietijos Bundestago Gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras Karlas A. Lamersas.
Gegužės 11–13 dienomis Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga
(LPS) surengė Lietuvos psichologų kongresą.
Gegužės 16 dieną MRU LAB vyko konferencija „Intelektualieji sprendimo būdai švietime“.
Gegužės 19 dieną paskelbti antrosios moksleivių nacionalinės teisės žinių olimpiados, kurią
organizuoja MRU Teisės fakultetas, nugalėtojai.
Gegužės 22 dieną įsteigtas Europos akademinio sąžiningumo tinklas ENAI, kuriame Lietuvą
atstovaus MRU Akademinės etikos centras.
Gegužės 25–26 dienomis MRU vyko Azijos ir Europos susitikimo (ASEM) konferencija „Moterų ekonominis įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje“ („Women’s Economic Empowerment: Creating Equal Opportunities in the World of Work“).
Gegužės 29 dieną MRU viešėjo Azerbaidžano valstybinio ekonomikos universiteto delegacija, vadovaujama rektoriaus prof. Adalat Muradov.
Birželio 2 dieną MRU lankėsi Pietų Korėjos Dongseo universiteto Verslo administravimo
profesorius bei strategijos vadovas Kyongho Hahn.
Birželio 9 dieną rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius susitiko su Rumunijos Respublikos
ambasadoriumi Lietuvai ir Latvijai Danu Adrianu Balanescu.
Birželio 28 dieną MRU lankėsi Toyohashi miesto (Japonija) mero p. Koichi Sahara vadovaujama savivaldybės delegacija.
Liepos 3–4 dienomis MRU vyko 4-oji Europos konferencija apie socialines medijas „European Conference on Social Media“.
Liepos 10 dieną, MRU surengta aštuntoji pasaulinė „Transparency International“ Skaidrumo mokykla.
Rugsėjo 7 dieną dieną MRU startavo ambicingas tarptautinių paskaitų ciklas „Introductory
Course to East Asian Community: Cultural, Political and Economic Aspects”.
Rugsėjo 28 dieną MRU vyko 6-oji tradicinė tarptautinė konferencija „Socialinės inovacijos:
teorinės ir praktinės įžvalgos „SOCIN‘2017“.
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Spalio 5 dieną Mykolo Romerio universitetas pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį su
Pietų Korėjos Chonbuk nacionaliniu universitetu.
Spalio 20–21 dienomis MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete vyko tarptautinė
mokslinė konferencija „Whither our Economies – 2016“.
Spalio 26 dieną MRU įvyko mokslinė konferencija „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės“.
Lapkričio 17 dieną MRU rektoriui doc. dr. Algirdui Monkevičiui įteiktos Charkovo Jaroslavo
Išmintingojo teisės universiteto Garbės daktaro regalijos.
Lapkričio 18 d. MRU LAB Sociologinių tyrimų laboratorija su Lietuvos sociologų draugija
surengė 8-ąją Nacionalinę Lietuvos sociologų konferenciją „Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“.
Gruodžio 20 dieną pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Mykolo Romerio universiteto ir Chersono ekonomikos ir teisės instituto.
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Mykolas Romeris University 2017
Summary
With a focus on law, public security, and public governance, Mykolas Romeris University
(MRU) is the largest university of social sciences in Lithuania. Strong education, economics,
humanities, communication, politics, psychology, sociology, and management departments
also play an important role in the university’s mission. A total of 8,738 students and course
attendees studied at MRU in 2017.
The university had 100 accredited undergraduate, graduate, and non-degree study programmes in 2017; 90 study programmes – 30 Bachelor’s programmes, 59 Master’s programmes, and one non-degree study programme – were implemented in 22 study fields.
A total of 1,727 new students enrolled in MRU in 2017, of which 669 were Bachelor’s students, 1,026 were Master’s students, and 32 were doctoral students. Undergraduate enrolment
declined due to minimum admission standards, the application of cost-benefit criteria to study
programmes, changes in the methodology for providing state-funded study positions, and the
new quality requirements for study programmes established by the Ministry of Education and
Science of the Republic of Lithuania in 2017. Despite the decrease in the number of undergraduate students, enrolment in Master’s programmes increased by five per cent.
A new Master of Business Administration (MBA) programme was accredited in 2017, and
the first Master’s degrees were awarded to graduates of the Strategic Border Management study programme. Coordinated by the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX), this
unique joint Master’s programme is being implemented in conjunction with universities from
Latvia, Estonia, the Netherlands, and Spain.
The internationalization of studies and leadership in educating the most qualified professionals in the area of social sciences are strategic priorities for MRU. Academic exchange
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and integrated international mobility (for studies or internships) have become a systematic
study element. International study programmes implemented with foreign partners provide
students more opportunities to acquire relevant competencies and succeed in the national
and international labour markets. With this in mind, 21 study programmes were taught in English and 15 study programmes were implemented in partnership with foreign universities.
In 2017, 70 Master’s students from seven countries received state funding, including 40
students from Ukraine. The largest number of international students (22) who received state
funding chose Master’s studies at Mykolas Romeris University, while 20 international students
chose Vilnius University, 10 chose Vytautas Magnus University, seven chose Vilnius Gediminas
Technical University, and six chose Kaunas University of Technology.
According to 2014, 2015, and 2016 data from the Career Management Information System (KVIS) and the State Social Insurance Fund Board (SoDra), MRU graduates were leaders
among Lithuania’s higher education institutions in terms of employment within one or three
years of graduation. The KVIS data shows that MRU ranks highly for graduate employability
and salaries.
At the end of 2017, the magazine Reitingai published a ranking of university study programmes. Among all of the universities in Lithuania, MRU was ranked first for Master’s programmes in law, psychology, and tourism and leisure, and second for Bachelor’s programmes
in law and tourism and leisure.
In 2017, MRU’s activities in research, experimental development and innovation (R&DI)
were implemented according to the priority research area for 2016–2020 ‘Social Innovations for
Global Growth’, and five research programmes:
1. Justice, Security and Human Rights;
2. Social Technologies;
3. Sustainable Development in the Context of Globalization;
4. Improving Quality of Life and Advancing Employment Opportunities;
5. Continuity and Change of Values in a Global Society.
The research programmes, which are in line with strategic Lithuanian and EU documents and R&DI financial instruments, were implemented by the Social Innovations Laboratory Network/MRU LAB, faculties, and institutes, bringing together interdisciplinary teams of
researchers, students, and government and business partners.
In 2017, experts from the Research Council of Lithuania evaluated the R&DI activities carried out in 2015–2016 by MRU and other universities. The results of formal, expert evaluation
have shown once again that MRU has a stable leadership position in the field of social sciences
in Lithuania.
MRU pays considerable attention to educating a new generation of researchers pursuing
an international academic career. Doctoral studies are implemented in conjunction with other
universities in Lithuania in the areas of law, management, economics, psychology, education,
and philology. Two joint interdisciplinary doctoral programmes were implemented together
with partner universities abroad. A total of 18 doctoral dissertations were defended in 2017.
MRU admitted 32 new doctoral students, bringing the total number to 184.
R&DI results are oriented towards a high international quality requirements and increase
in the social and economic impact. The number of R&DI publications in international peer-reviewed research journals has increased with the focus on publishing at internationally recognized academic publishing houses, or in journals indexed by Clarivate Analytics or Scopus. More
than 50 monographs, academic studies, and edited books were published, including 30 books
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published by international academic publishing houses, and 125 articles were published in
research journals indexed by Clarivate Analytics or Scopus. In total, 620 research publications
were published in 2017.
MRU publishes 10 research journals included in international databases, of which two
were published in partnership with the international academic publisher Elsevier. The university fosters and supports electronic publishing and open access to R&DI results. Significant attention is given to academic ethics: the university conducted research on this topic, organized
conferences and training, and participated in international professional networks.
MRU organized more than 20 research events in 2017 that attracted researchers, students and professionals from the public and private sectors, non-governmental organizations,
the media, and different groups of society.
MRU researchers implemented projects funded by different international and national
agencies. A total of 108 applications were submitted, of which 18 were granted funding. Of the
19 project applications that were submitted to Horizon 2020, which is the largest EU research
and innovation programme, three were awarded financing. MRU researchers also participated
in 22 European Cooperation in Science and Technology (COST) Actions, which are science and
technology networks that unite researchers of a specific academic field throughout Europe
and beyond.
MRU provides services to different Lithuanian public and private sector institutions and
is involved in popularizing research. In 2017, more than 30 types of public services were provided, including contract-based research, expertise, training, preparatory and foreign language
courses. Over the course of the year, MRU carried out more than 60 activities to popularize
R&DI.
During 2017, MRU continued to strengthen its strategic partnerships in many different
shapes and forms, especially in Ukraine and other EU Eastern partnership countries, Southeast
and Central Asia, the European Union and North America. The university signed 12 new bilateral cooperation agreements with institutions of higher education abroad, including seven
universities in Ukraine. This resulted in the implementation of new double diploma programmes, academic exchanges and other joint activity projects, as well as 50 agreements for Erasmus+ student and staff mobility with Programme countries and Partner countries.
In 2017, considerable effort was given to attracting highly qualified academic staff from
abroad. Having received financial support from the national budget and the One Asia Foundation for the ‘Introductory Course to East Asian Community: Cultural, Political and Economic
Aspects’, MRU was able to invite 13 visiting professors from countries such as Japan, the United
States, Germany, Finland, and the United Kingdom. This was in addition to the academic staff
teaching according to exchange programmes. A total of 113 visiting professors and professionals delivered lectures at MRU in 2017.
The university finance management system that was introduced in 2017 helped to optimize costs. Over a relatively short period of time, MRU implemented structural and administrative changes and balanced the budget. The portion of funds allocated for MRU academic
staff salaries grew from 65 to 67 per cent, which is the highest among all state universities. MRU
allocates just 11 per cent of its state funding to property and administrative costs.
The councils and senates of Mykolas Romeris University and Vilnius Gediminas Technical
University have endorsed the resolution passed by the Government of the Republic of Lithuania to merge Mykolas Romeris University with Vilnius Gediminas Technical University in 2019.
The goal of this reorganization is to create synergy between technological and social sciences
and to develop qualitative research and studies that are able to compete in the international
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arena. The plan is to develop a unique technological university with strong departments of law
and other social sciences. The university will be focused on meeting the most important needs
of the state, society, and future technologies, the development of which depends on state
regulation and new management methods. Unique new interdisciplinary opportunities will
be created, and the university study programmes and research will be targeted at areas that
dictate technological development and the ability of society to master technologies, as well as
the development of the welfare of the state.
The creation of such a university is in line with global tendencies in higher education.
Comparable practices have been implemented worldwide by universities of a similar profile,
such as the Massachusetts Institute of Technology (USA), Aalto University (Finland), and Tallinn
University of Technology (Estonia).
The MRU Library has expanded its services to students, researchers, and the local community by creating comprehensive access to information sources both in person and online,
taking an active role in the educational process, supplying library users with all of the information they need, and ensuring the quality of studies.
The MRU Library has 10 reading rooms and two circulation desks, and offers 396 study
spaces, 111 of which are computer-equipped (including four that are accessible for people with
disabilities). As a result of 4,585 volumes being written off due to wear and tear, the library’s
total collection decreased in 2017 (from 244,867 volumes in 2016 to 242,494 in 2017). A total
of 1,434 publications were donated to the library by various individuals and organizations. In
2017, the library was subscribed to 42 online databases.
MRU promotes cultural development within the academic community. Seven folk music,
dance, and song ensembles are active at the university. Students are given the opportunity to
develop their talents, expand their knowledge, and foster their creativity, assisted by professionals in these areas. The Cultural Activities Centre invites students to join the Skalsa folk dance
ensemble, the Bolero ballroom dance group, a pop-vocal group, the university theatre, the singing studio, the Salsa dance club, and the newly established Solo Latino women’s dance group.
University spaces are used to exhibit the works of well-known Lithuanian and foreign
artists and photographers. Classical music concerts and other musical performances, and poetry and prose readings are often held on the MRU campuses. The academic community hosts
distinguished figures for meetings or discussions on various issues.
MRU celebrates cultural variety and welcomes international community members. Each
year, more and more international students take part in the song and folk dance ensembles
and other extracurricular activities. The ‘Culture Twist’ event gave international students a stage to present the traditions and culture of their native countries, thereby encouraging more
intercultural interaction within the university community.
MRU also promotes sports activities and is proud of the achievements of its students,
who are making Lithuania proud in the global arena. In 2017, MRU student Justinas Kinderis
won a bronze medal at the World Modern Pentathlon Championship. Mantas Knystautas won
a gold medal in Greco-Roman Wrestling at the World Military Championship. Dovis Bičkauskis
won a gold medal in Basketball at the XXIX Summer Universiade. Jokūbas Stasiulis won a gold
medal at the European Classic Open & Junior Powerlifting Championships. Edgaras Sečinskis
won a gold medal at the Kyokushin World Championships. MRU athletes won three gold medals and three bronze medals at the SELL Student Games. And MRU students won a total of 43
medals at Lithuanian university championships as well.
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