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Vadovaujant rektoriui algirdui monkevičiui didelis dėmesys buvo skirtas studijų ir moks-
lo kokybei gerinti, per trumpą laiką įdiegta inovatyvi finansų valdymo sistema, optimizuoti uni-
versiteto kaštai, įgyvendintos struktūrinės administracinės pertvarkos. šiandien universitetas 
užsitikrino tvarų ir subalansuotą biudžetą, o dėstytojai, administracijos darbuotojai gali būti 
ramūs dėl savo rytojaus. Plačiai diskutuojant bendruomenėje buvo sukurta nauja universiteto 
misija, vizija, sutarta dėl tikslų ir uždavinių. atlikta ir universiteto struktūros pertvarka, įsteigta 
mykolo romerio Teisės mokykla ir Viešojo saugumo akademija kaune.

rektorius algirdas monkevičius skatino ir palaikė įvairias universitete dirbančių žmonių 
iniciatyvas. jam pavyko sutelkti stiprias, vieningas studentų, dėstytojų, administratorių, vado-
vų komandas, įkvėpti žmones nuoširdžiai didžiuotis savo universitetu, matyti darbų prasmę, 
reikalingumą, profesinio tobulėjimo galimybes. Tarpusavio pasitikėjimo, teigiamos darbinės 
atmosferos universitete kūrimas tapo ir viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl pavyko sėkmingai 
įgyvendinti tiek daug reikšmingų pokyčių. 

2019 m. pradžioje universiteto bendruomenė sulaukė netikėtos žinios – algirdas monke-
vičius skiriamas lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministru. Pareigas jis pradėjo 
eiti sausio 15 d. Toks paskyrimas bendruomenėje įvertintas kaip dar vienas mru pasiekimas, 
universiteto indėlio į valstybės ir visuomenės raidą įvertinimas.

universiteto strateginiai tikslai ir uždaviniai yra aiškūs, jie nesikeičia ir po rektoriaus pasi-
traukimo. naujai išrinkta rektorė prof. dr. inga Žalėnienė numato skirti dar didesnį dėmesį stu-
dijų programų turiniui, jų tarptautinimui, kokybės gerinimui. Tarp prioritetų – dėstytojų kvalifi-
kacijos ir motyvacijos stiprinimas, jų skatinimas vykdyti aukšto tarptautinio lygio tarpkryptinius 
ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, socialinių inovacijų kūrimas. Tobulinant studijų kokybę, 
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didelis dėmesys bus skiriamas darbo rinkai reikalingoms kompetencijoms. Vis svarbesnis tam-
pa gebėjimas suprasti ir analizuoti didelius informacijos srautus, įvertinti informacijos šaltinių 
patikimumą, didėja tarpkultūrinio komunikavimo kompetencijos svarba, kūrybiškumo, kritinio 
mąstymo, lankstumo, gebėjimo dirbti sutelktose tarptautinėse komandose poreikis. 

svarbu mru mokslininkus dar labiau įtraukti į projektines veiklas, viso gyvenimo moky-
mosi iniciatyvas, užsakomuosius tyrimus, kurių rezultatų sklaida tiesiogiai lemia studijų pro-
gramų kokybę. Tarp prioritetinių universiteto tikslų – ir tarptautinių partnerysčių plėtojimas, 
aktyvesnis dalyvavimas tarptautiniuose tematiniuose tinkluose, talentingų užsienio studentų 
pritraukimas į lietuvą. 
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 mykolo romerio universitetas  
2019 metais

santrauka

mykolo romerio universitetas – didžiausias lietuvoje profilinis socialinių mokslų uni-
versitetas, kurio ryškiausi komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. 
Didžiausią potencialą išvystęs savo profilio srityse mru turi pajėgius ir svarbų vaidmenį univer-
siteto misijoje atliekančius edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, 
politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. 2018 m. mykolo romerio universite-
te studijavo 7443 studentai ir klausytojai. lyginant su 2017 m., 2018 m. bendras universiteto stu-
dentų skaičius padidėjo 1,1 proc., nes buvo priimta 12 proc. daugiau pirmakursių negu pernai.

studijų turinio aktualizavimas ir tarptautiškumas išliko prioritetu universiteto strategijoje 
siekiant aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderio pozicijų socialinių mokslų srity-
je.  2018 m. universitetas vykdė 22 studijų programas anglų kalba, iš jų 14 kartu su kitų šalių uni-
versitetais, devynias jungtines, penkias validuotas ar dviejų diplomų bei aštuonias nacionalines, 
dėstomas anglų kalba. 2018 m. valstybinę paramą studijoms lietuvoje gavo 70 ii studijų pakopos 
studentų iš septynių šalių. iš 70 paramą studijoms gavusių užsieniečių – 40 vietų, kaip ir kiekvie-
nais metais, buvo skirta studentams iš ukrainos. 15 ukrainos piliečių, pasirinkusių antrosios pa-
kopos studijas mykolo romerio universitete, gavo valstybinę paramą. Platus internacionalizuotų 
studijų programų spektras padėjo užtikrinti ir kokybišką anglų kalba dėstomų studijų dalykų 
pasiūlą 500 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.

studijos, orientuotos į studento asmeninę sėkmę bei pilietiškumo ugdymą yra neatsieja-
mos nuo technologinės pažangos ir tarptautinio judumo galimybių, aukščiausio lygio tarptauti-
nių dėstytojų integravimo, bendrų studijų su įvairių šalių studentais ir kitų faktorių, padedančių 
rengti atvirus, tolerantiškus, kūrybingus, puikiai pasirengusius iššūkiams ir darbui absolventus. 
2018 m. mru iš viso vykdyta 88 studijų programos, iš jų – 30 i studijų pakopos, 57 ii studijų pa-
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kopos ir 1 laipsnio neteikianti studijų programa. Vykdytos studijų programos apima 22 studijų 
kryptis.

inovatyviais studijų dalykais pripildytas studijų turinys, 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 dar-
bo rinkas.

nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos stebėsenos duomenys ir „sodros“ 
statistika už 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. rodo, jog mru absolventai patenka tarp dviejų ge-
riausių lietuvos aukštųjų mokyklų pagal įsidarbinamumą praėjus vieneriems, ir užima pirmąją 
vietą, praėjus trejiems metams po studijų baigimo. karjeros valdymo informacinės sistemos 
duomenys rodo ne tik itin aukštą universiteto absolventų įsidarbinamumą, bet ir vieną aukš-
čiausių šalyje jų vidutinį darbo užmokestį.

2018 m. pabaigoje žurnalas „reitingai“ paskelbė 2018 metų universitetų studijų kryp-
čių reitingą. Pagal žurnalo universitetų studijų programų vertinimą į geriausių programų tre-
jetukus pateko teisės, viešojo administravimo, turizmo ir poilsio, apskaitos, socialinio darbo, 
edukologijos, filologijos, vertimo bakalauro studijos, taip pat teisės, politikos mokslų, viešojo 
administravimo, visuomenės saugumo, žmonių išteklių vadybos, psichologijos, socialinio dar-
bo, turizmo ir poilsio magistrantūros studijos.

2018 m. mru mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – mTePi) veik-
los buvo vykdomos pagal prioritetinę 2016–2020 m. mokslinių tyrimų kryptį „socialinės inov-
acijos 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 įgyvendino socialinių inovacijų laboratorijų tinklas mru lab, moky-
klos, akademijos, fakultetai ir institutai.

mru didelį dėmesį skiria naujajai į tarptautinę akademinę karjerą orientuotos dėstytojų 
ir mokslininkų kartai rengti. Vykdomos doktorantūros studijos teisės, vadybos, ekonomikos, 
psichologijos, edukologijos ir filologijos kryptyse bendradarbiaujant su kitais lietuvos univer-
sitetais. Įgyvendinamos 2 jungtinės tarpdisciplininės doktorantūros programos su užsienio uni-
versitetais. 2018 m. apginta 17 mokslo disertacijų. Priimtas 31 doktorantas (8 iš jų užsieniečiai). 
bendras 2018 m. mru doktorantų skaičius – 190. Doktorantai aktyviai dalyvauja mokslinėse 
stažuotėse bei mokymuose užsienyje, vis daugiau disertacijų apginama užsienio kalba. mru 
taip pat skatina podoktorantūros mokslines stažuotes. 2018 m. nacionalinės agentūros skyrė 
finansavimą 3 tyrėjų projektams. 2 mokslo daktarai vykdė podoktorantūros stažuočių projektus 
kituose universitetuose. 

mTePi veiklos orientuotos į aukštą tarptautinio lygio kokybę, socialinį bei ekonominį po-
veikį ir tarptautinės karjeros galimybes. nuosekliai auga publikacijų užsienio recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, pirmenybę teikiant publikavimui tarptautinėje akademinėje bendruome-
nėje pripažintose leidyklose arba leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics ir Scopus duome-
nų bazes, skaičius. Publikuota beveik 50 mokslo monografijų, studijų, knygų dalių, iš kurių virš 
20 išleido tarptautinės akademinės leidyklos. išleisti 125 straipsniai mokslo žurnaluose, įtrauk-
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tuose į Clarivate Analytics ir Scopus duomenų bazes, 148 mokslo straipsniai įtraukti į kitas tarp-
tautines duomenų bazes. 2018 m. iš viso išleista beveik 600 mokslo publikacijų.

mru leidžia 10 mokslo žurnalų, kurie yra įtraukti į tarptautines duomenų bazes, du iš jų 
įtraukti į „scopus“ duomenų bazę. Dauguma mokslo monografijų, studijų, knygų ir straipsnių 
leidžiama elektroniniu būdu, kaupiama institucinėje talpykloje ir atvirąja prieiga pasiekiama 
studentams, mokslininkams bei praktikams. Didelis dėmesys skiriamas akademinei etikai: 
įgyvendinami tarptautiniai projektai, atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamos konferenci-
jos, dalyvaujama tarptautinių profesinių tinklų veiklose.

kaip ir kasmet, 2018 m. mru organizavo mokslo konferencijas, seminarus, viešąsias pas-
kaitas bei intelektines diskusijas, kurios subūrė įvairių mokslo sričių mokslininkus, viešojo ir pri-
vataus sektoriaus, verslo, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos lyderius.

mru mokslininkai ir tyrėjai kūrė bei įgyvendino tarptautinių ir nacionalinių fondų fi-
nansuojamus projektus. 2018 m. pateikta 113 paraiškų, įgyvendinami 47 projektai, 29 iš jų – 
tarptautiniai, 3 „Horizontas 2020“ projektai. Dalyvaujama trylikoje europos bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų srityje COsT profesinių tinklų veiklų, 25 mokslininkai vyko į partnerių 
susitikimus užsienyje. nacionalinės agentūros skyrė finansavimą 36 mokslininkų ir tyrėjų tarp-
tautiniams vizitams.

mru teikia užsakomąsias paslaugas įvairioms viešojo ir privataus sektoriaus instituci-
joms, populiarina mokslą visuomenėje. 2018 m. suteikta beveik 50 rūšių paslaugų: užsakomųjų 
tyrimų, ekspertizių, kvalifikacijos kėlimo, parengiamųjų ir užsienio kalbų kursų. Vykdyta virš 
120 mTePi populiarinimo veiklų.

universiteto vadybinė veikla pagrįsta bendruomeniškumu, akademinių padalinių sava-
rankiškumu, ji nukreipta į rezultatus, efektyvumo didinimą, didesnį finansinį stabilumą. uni-
versitete įdiegta finansų vadybos sistema padėjo optimizuoti kaštus ir pasiekti teigiamą biu-
džeto balansą. 2018 m. universitete reaguojant į lietuvoje ir pasaulyje vykstančius pokyčius ir 
gerinant studijų kokybę, buvo atliktos struktūros pertvarkos. Teisės fakultete įsteigtas Teisinių 
technologijų (legalTech) centras. ekonomikos ir verslo fakultete panaikinti ekonomikos institu-
tas ir Finansų institutas, nes fakultete įvykdžius studijų programų pertvarką, vykdomos studijų 
programos negali būti aiškiai priskirtinos kuriam nors konkrečiam institutui. Teisės fakulteto 
pavadinimas pakeistas į „mykolo romerio teisės mokykla“. Viešojo saugumo fakulteto pavadi-
nimas pakeistas į „Viešojo saugumo akademija“. Viešojo valdymo fakulteto Vadybos instituto 
pavadinimas pakeistas į „lyderystės ir strateginio valdymo institutas“.

universitete įdiegta uab „Doclogix“ elektroninė Dokumentų ir procesų valdymo siste-
ma „Doclogix“ (toliau – eDVs), atlikta integracija su atnaujinta universiteto teisės aktų duo-
menų baze. eDVs leidžia efektyviai ir kokybiškai valdyti ir saugoti universiteto elektroninius ir 
kitus gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, pagerinti vidinę komunikaciją ir dokumentų 
užduočių vykdymą.

2018 m. mru reikšmingai išplėtė tarptautines partnerystes azijos, ypač Pietryčių azijos 
regione, sustiprino ryšius su ukraina bei įvairiomis formomis ir priemonėmis palaikė ryšius su 
partnerių tinklu europos sąjungoje, Viduržemio jūros regiono, Centrinės azijos, šiaurės am-
erikos ir kitų regionų valstybėse. 2018 m. pasirašytos 23 naujos dvišalio bendradarbiavimo 
sutartys su užsienio valstybių aukštojo mokslo institucijomis iš 15 valstybių, įgalinusios rengti 
naujus akademinių mainų ir kitų bendrų veiklų projektus, bei 45 sutartys erasmus+ studentų ir 
darbuotojų mobilumui vykdyti su erasmus+ Programos šalimis ir šalimis Partnerėmis.

buvo skiriama daug pastangų aukštos kvalifikacijos užsienio valstybių dėstytojams pr-
itraukti. laimėjus finansinę paramą japonijos One Asia fondo parama studijų dalyko „introduc-
tory Course to east asian Community: Cultural, Political and economic aspects” kviestinių dės-
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tytojų vizitams finansuoti, į mru atvyko ir į studijų procesą įsiliejo 15 vizituojančių profesorių 
iš japonijos, jungtinių amerikos Valstijų, ispanijos, Vokietijos, suomijos, jungtinės karalystės 
bei kitų užsienio valstybių. šie vizitai papildė atvykstančiųjų dėstytojų pagal mainų programas 
srautą. iš viso 2018 m. universitete paskaitas skaitė ir patirtimi dalijosi 117 atvykusių užsienio 
valstybių dėstytojų ir profesionalų.

bibliotekos infrastruktūra užtikrina akademinei bendruomenei optimalią studijų, mokslo 
ir komunikacijos aplinką bei reikalingos informacijos pateikimą. bibliotekos lankytojai naudoja-
si mru virtualia biblioteka – kompleksine informacijos paieškos priemonių visuma, visapusiškai 
atspindinčia informaciją apie bibliotekoje sukauptus dokumentus, universiteto mokslininkų 
parengtas publikacijas, daktaro disertacijas, magistrų baigiamuosius darbus, bibliotekos pre-
numeruojamus ir laisvai internete prieinamus elektroninius išteklius. siekiama, kad bibliotekos 
informacijos ištekliai būtų plačiai naudojami studijų, inovacijų ir mokslinių tyrimų tikslais, todėl 
daug dėmesio skiriama informacijos apie išteklius bei bibliotekos paslaugas sklaidai.

bibliotekos darbo laikas atitinka lankytojų poreikius – Cr biblioteka skaitytojams atvira 6 
dienas per savaitę. skaitytojai aptarnaujami 10 skaityklų bei 2 abonementuose, bibliotekoje yra 
396 darbo vietos, 111 kompiuterinių darbo vietų (4 iš jų skirtos asmenims su negalia). naujiems 
bibliotekos lankytojams parengtas virtualus turas po biblioteką lietuvių ir anglų kalbomis. skai-
tytojų patogumui buvo pakeistas leidinių išdėstymas atviruose fonduose – abonemente su-
jungtas vadovėlių ir monografijų fondas, es leidiniai įlieti į bendrą skaityklų fondą.

2018 m. bibliotekos fondas (235 560 fizinių vnt., 2017 – 242 494) statistiškai sumažėjo, 
nes nurašyta 9 467 praradusių aktualumą bei susidėvėjusių leidinių. Formuojant fondą, prio-
ritetu išlieka elektroninių išteklių įsigijimas, todėl mažėja perkamų knygų ir prenumeruojamų 
tradicinių periodinių leidinių skaičius. Fondą papildė 2 533 egz. leidinių, iš jų 1 975 egz. gauti 
dovanų iš organizacijų ir privačių asmenų. elektroniniams ištekliams  įsigyti universitetas skyrė 
65,3 tūkst. eurų. iš jų 59 tūkst. eurų – 43 duomenų bazių prenumeratai. Tarp lankytojų populiari 
universiteto institucinė talpykla. 2018 m. jos peržiūrų skaičius pagal google analytics duome-
nis – 90 762. Įdiegta atnaujinta talpyklos versija Dspace 6.2. ir peržiūros (Viewer) modulis, lei-
džiantis apsaugoti mru institucinėje talpykloje esančius leidinius nuo kopijavimo, atsisiuntimo 
bei spausdinimo. Talpykloje sukurta nauja kolekcija – bibliotekos skaitmeninė kolekcija, į kurią 
patalpinta 118 leidinių, skirtų studijoms.

atnaujinta universiteto institucinės talpyklos (visateksčių mokslinių bei intelektinių skai-
tmeninių dokumentų archyvo) programinė įranga, įdiegtas dokumentų peržiūros modulis. at-
naujinta universiteto mokslo žurnalų (Open Journal Systems) programinė įranga bei žurnaluose 
atlikti pakeitimai. atnaujinta universiteto tinklalapio, virtualios studijų aplinkos, Web konferen-
cijų sistemos, savitarnos spausdinimo, skanavimo, kopijavimo sistemos programinė įranga. su-
kurti arba atnaujinti tinklalapiai konferencijoms, renginiams, projektams.

atnaujintos mobiliosios programėlės „mru“ ir „mru kontaktai“ įrenginiams su android 
ir iOs operacinėmis sistemomis.

buvo plečiamos ir tobulinamos is „studijos“ galimybės. šios sistemos naudotojų skaičius 
apie 7620, o kiekvieną dieną prie sistemos vidutiniškai prisijungdavo virš 1109 naudotojų. 

universitete veiklą vysto aštuoni skirtingų žanrų meno kolektyvai, sudarydami galimybę 
savo individualius gabumus tobulinti kiekvienam universiteto bendruomenės nariui. kultūros 
ir renginių centre studentus buria šokių kolektyvas „Skalsa“, pramoginių šokių kolektyvas „Bole-
ro“, pop-vokalinis ansamblis, Universiteto teatras, dainavimo studija, šokių klubas „Salsa“ ir Solo 
latino merginų šokių grupė. universiteto erdvėse nenutrūkstamai eksponuojamos žymių lietu-
vos dailininkų bei fotomenininkų darbų parodos, skamba profesionalų atliekama klasikinė bei 
šiuolaikinė muzika, skaitomi poezijos bei prozos kūriniai.



12

Mykolo Romerio universitetas  2018

kasmet vis daugiau užsienio studentų dalyvauja universiteto meniniuose kolektyvuo-
se. Per 30 procentų meno kolektyvo narių yra užsienio studentai. erasmus studentų iniciatyva 
buvo sukurta muzikinė grupė, atstovavusi universitetui įvairiuose respublikiniuose festivaliuo-
se, koncertuose.

kuriamos tradicijos buria universiteto bendruomenę rugsėjo 1-osios, šv. kalėdų, Valsty-
binių švenčių, Prof. mykolo romerio gimtadienio, mokslo metų užbaigimo šventiniuose rengi-
niuose. 2017–2018 m. m. universiteto erdvėse suorganizuota virš 25 renginių, eksponuota 10 
parodų. „Poezijos Pavasario“ popietė „mamame“, lietuvos nepriklausomybės atkūrimui ir vals-
tybės šimtmečiui skirtas iškilmingas posėdis bei kiti renginiai.

Per 2017–2018 m. m. meno kolektyvai ne kartą dalyvavo miesto bei respublikiniuose 
renginiuose. 2018 m. vyko vienas didžiųjų lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 
programos renginių – šimtmečio Dainų šventė. šioje šventėje dalyvavo du universiteto meno 
kolektyvai: tautinių šokių kolektyvas „skalsa“ ir dainavimo studija. universiteto teatro studen-
tai dalyvavo aukštųjų mokyklų teatrų skaitovų šventėje. kalėdų labdaros mugėje bei Vilniaus 
miesto kalėdinių eglių įžiebimo šventėse katedros ir rotušės aikštėse dainavo mru pop. vokali-
nis ansamblis. 2018 m. mru „bolero“ koncertavo respublikiniame pramoginių  šokių festivalyje  
„ignalina Open – 2018“, Trakų miesto šventėje, konkurse-festivalyje „šypsenų vaivorykštė“. šo-
kių kompozicijų konkurse pelnė profesionaliausios kompozicijos nominaciją.

mru kūno kultūra ir sportas siejamas su studentų ir bendruomenės aktyvaus gyvenimo 
būdo poreikio formavimu. 2018 m. įvyko 17 renginių, skirtų aktyviai judėti. juose dalyvavo 358 
mru bendruomenės nariai.

sveikatingumo seminarai, popietės, mankštos, festivaliai (viso 29 priemonės) buvo skir-
tos sveikos gyvensenos įpročiams formuoti ir pagrįsti.

mru studentai ir bendruomenės atstovai dalyvavo labai abstraktu, kokio tipo projektai, 
o fizinio aktyvumo rezultatus atspindėjo nugalėtojų ir prizininkų išaiškinimas 8 sporto šakose.

kalanetikos, kūno kompozicijos, aerobikos, sportinių ir judrių žaidimų praktinės pratybos 
vyko dukart per savaitę, suteikdamos galimybę kelti studentų ir darbuotojų fizinį pajėgumą, 
kuris sudaro bazinį žmogaus funkcinių galimybių pagrindą.

sporto pasirinkimų viršūnėje atsidūrė mru studentų pagerintas 31 metus nepakitęs 
1500 m bėgimo lietuvos rekordas. išskirtiniu tapo ir graikų-romėnų imtynių atstovo perga-
lė W. Pytlasinskio turnyre. Pasaulio ir europos jaunimo iki 23 m. čempionu tapo kanojininkas 
V.korobovas, j. stasiulis – europos jaunimo čempionato bronzos medalininku, Ž. lekavičius eu-
ropos sambo imtynių čempionate iškovojo 5 vietą, D. Daulytė-Cornette europos klubų Taurių 
asmeninėje įskaitoje tapo čempione ir pakilo į 26 vietą pasaulio moterų šachmatų reitinge, stu-
dentas k. Polozinchuk europos biliardo taurės turnyre iškovojo 5 vietą ir pakilo į 6 vietą europos 
reitinge.

lietuvos čempionais ir prizininkais tapo 14 mru sportininkų, o lietuvos aukštųjų mo-
kyklų čempionatuose mūsiškiai laimėjo 24 medalius, iš kurių 13 – aukso. Tai leido mru užimti 
aukštą 4 komandinę vietą. sportininkus šioms varžyboms rengė treneriai V. sakalauskas, P. laz-
dauskas ir a. mečkovskis.

mru vaikinų krepšinio komanda laimėjo 2018 m. pasaulio lietuvių žaidynių krepšinio tur-
nyrą londone (treneris V. Poteliūnas).
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Darbai ir laimėjimai 

Studijos

mykolo romerio universitetas – didžiausias lietuvoje profilinis socialinių mokslų uni-
versitetas, kurio ryškiausi komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. 
Didžiausią potencialą išvystęs savo profilio srityse mru turi pajėgius ir svarbų vaidmenį univer-
siteto misijoje vaidinančius edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, 
politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. 2018 m. mykolo romerio universi-
tete studijavo 7443 studentai ir klausytojai.

studijų turinio aktualizavimas ir tarptautiškumas išliko prioritetu universiteto stra-
tegijoje siekiant aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderio pozicijų socia-
linių mokslų srityje. studijos, orientuotos į studento asmeninę sėkmę bei pilietiškumo 
ugdymą yra neatsiejamos nuo technologinės pažangos ir tarptautinio judumo galimy-
bių, 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. inovatyviais studijų dalykais pripildy-
tas studijų turinys, akademiniai mainai, integruotas tarptautinis judumas (studijoms ar 
praktikai) tampa sisteminiu studijų elementu, o tarptautinės studijų programos, įgy-
vendinamos kartu su užsienio partneriais, studentams suteikia daugiau galimybių įgyti 
aktualių kompetencijų ir sėkmingiau įsitraukti į nacionalinę bei tarptautinę darbo rinką.

atsižvelgiant į tai, 2018 m. universitetas vykdė 22 studijų programas anglų kalba, 
iš jų 14 – kartu su kitų šalių universitetais. 2018 m. valstybinę paramą studijoms lietuvo-
je gavo 70 ii studijų pakopos studentų iš septynių šalių. iš 70 paramą studijoms gavusių 
užsieniečių 40 vietų, kaip ir kiekvienais metais, buvo skirta studentams iš ukrainos. 15 
ukrainos piliečių, pasirinkusių antrosios pakopos studijas mykolo romerio universitete, 
gavo valstybinę paramą.

nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos stebėsenos duomenys ir „sodros“ 
statistika už 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. rodo, jog mru absolventai patenka tarp dviejų geriau-
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sių lietuvos aukštųjų mokyklų pagal įsidarbinamumą praėjus vieneriems ir užima pirmąją vietą 
praėjus 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.

2018 m. pabaigoje žurnalas „reitingai“ paskelbė 2018 metų universitetų studijų kryp-
čių reitingą. Pagal žurnalo universitetų studijų programų vertinimą į geriausių programų tre-
jetukus pateko teisės, viešojo administravimo, turizmo ir poilsio, apskaitos, socialinio darbo, 
edukologijos, filologijos, vertimo bakalauro studijos.Taip pat teisės, politikos mokslų, viešojo 
administravimo, visuomenės saugumo, žmonių išteklių vadybos, psichologijos, socialinio dar-
bo, turizmo ir poilsio magistrantūros studijos.

studentai ir klausytojai

nors bendras socialinių mokslų studentų skaičiaus šalyje pradeda mažėti, mykolo rome-
rio universitetas ir toliau išlieka vienu patraukliausių šalies universitetų šioje srityje. mažėjant 
besimokančiųjų visose lietuvos švietimo pakopose, mru studentų skaičius išlieka stabilus ir 
netgi minimaliai auga.

 

Bendras universiteto studentų ir klausytojų skaičius 2018 m.

i studijų pakopa 4037
6954

7443
ii studijų pakopa 2727
iii studijų pakopa 190
Papildomųjų studijų ir kiti klausytojai 489 489

lyginant su 2017 m., 2018 m. bendras universiteto studentų skaičius padidėjo 1,1 proc., 
nes buvo priimta 12 proc. daugiau pirmakursių negu pernai, taikant valstybės finansuojamai 
vietai 3,6 minimalų konkursinį balą, ir 3 balus mokamai studijų vietai.

Studentų skaičius pagal studijų pakopas 2016-2018 m.
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Studentų ir klausytojų skaičius pagal studijų pakopą ir formą 2016–2018 m. 

Studijų pakopa ir studijų forma Studentų skai-
čius 2016 m.

Studentų skaičius 
2017 m. 

Studentų skaičius 
2018 m. 

i pakopa 6695 5034 4037

nuolatinės 4136 3317 2390

ištęstinės 2559 1717 1647

ii pakopa 3411 2901 2727

nuolatinės 1629 1437 1096

ištęstinės 1782 1464 1631

iii pakopa 189 182 190

nuolatinės 110 108 110

ištęstinės 89 74 80

Iš viso studentų: 10 295 8117 6957

Papildomųjų studijų klausytojai 278 276 206

kiti klausytojai 563 351 283

Iš viso studentų ir klausytojų: 11 136 8744 7443

2018 m. išliko stabilus į universitetą atvykstančių studijuoti iš užsienio tarptautinių stu-
dentų skaičius. kaip ir ankstesniais metais, universitete vyrauja tendencija dėl laipsnio siekian-
čių tarptautinių studentų koncentracijos ii pakopos studijų programose, išliko aukšti ir vieno 
arba dviejų semestrų studijoms, praktikai bei ypač trumpesnio laikotarpio judumui (pvz.: į va-
saros mokyklas, intensyvias programas) atvykstančių tarptautinių mainų studentų skaičiai.

Tarptautinių studentų (užsieniečių) skaičius 2016–2018 m.

Studijų forma
Studentų 
skaičius 
2016 m.

Studentų 
skaičius 
2017 m.

Studentų 
skaičius 
2018 m.

laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius i pakopoje 144 114 146

laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius ii pakopoje 214 212 231

laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius iii pakopoje 4 4 7

Tarptautinių studijų mainų studentai 420 418 526

Iš viso užsienio studentų 782 748 910

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

Pastaraisiais 2016–2018 metais bendras stojančiųjų skaičius mažėjo visose aukštosiose 
mokyklose. Tai lėmė ne tik lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įvesti minima-
lūs rodikliai, rentabilumo kartelė, valstybės finansuojamų studijų vietų skirstymo politika, bet ir 
toliau gilėjančios demografinės padėties ir emigracijos procesų pasekmės.

2018 metais šiek tiek pasikeitė priimtųjų balansas tarp i ir ii pakopos. jeigu 2017 m. į mru 
magistrantūros studijas buvo priimta 5 proc. daugiau lyginant su 2016 m., tai 2018 m. buvo 
priimta 8 proc. mažiau lyginant su 2017 m. O į bakalauro studijas buvo priimta 12 proc. daugiau 
pirmakursių. Todėl bendras priimtųjų skaičius išliko beveik toks pats.

2018 m. į mykolo romerio universitetą buvo priimta iš viso 1685 studentų iš jų: 749 į pir-
mąją pakopą ir 936 į antrąją.

Priimtųjų studijuoti į MRU skaičius 2016–2018 m.

Dėl abiturientų skaičiaus šalyje mažėjimo (2,2 proc.) lietuvoje, stojančiųjų, kurie 
baigė mokyklą 2018 metais skaičius per lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendra-
jam priėmimui organizuoti (lama bPO) sistemą sumažėjo 9,4 proc., t. y. 1338 stojan-
čiais mažiau nei 2017 metais. Tačiau bendras stojančiųjų skaičius padidėjo 10 proc. nuo 
29 538 (2017 metais) iki 32 499 (2018 metais).

lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius 
ir aukštųjų mokyklų nustatytus minimalius konkursinius balus tenkino 25 619 asmenys 
(2017 m. – 26 873), iš jų 14 246 – šių metų abiturientai. 57 proc. stojančiųjų (2017 m. – 56 
proc.) pirmuoju prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 43 proc. (2017 m. – 44 
proc.) –  kolegijų. iš visų 13 184 pakviestųjų (2017 m. – 14 035) studijuoti universitetuose 
stojantieji sudarė 10 803 studijų sutartis (2017 m. – 11 413).

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, į lietuvos universitetus šiais metais pakviesta 
studijuoti 13 184 (2017 m. – 14 035) asmenys. Tai yra 6 proc. mažiau nei pernai. iš visų pa-
kviestųjų studijuoti universitetuose sutartis sudarė 10 803 asmenys – 5,3 proc. mažiau 
nei 2017 metais (11 413).
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Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vi-
dutinis konkursinis balas siekia 6,85 (mru – 6,38). Valstybės nefinansuojamose vietose 
studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 5,38 (mru – 4,21).

Į mykolo romerio universitetą 2018 metais per lama bPO priėmimą buvo priimti 
542 pirmakursiai (papildomai per institucinį priėmimą buvo priimti 204 studentai). Tai 
yra 35 proc. daugiau negu praėjusiais metais.

2018 metais priėmimas buvo organizuojamas kaip ir 2017 m. pagal studijų krypčių 
grupes, išskiriant iš socialinių ir kitų studijų sričių atskiras studijų kryptis ir jas sugrupuo-
jant. Pagal visus pareikštus pageidavimus į universitetines studijas tarp stojančiųjų po-
puliariausia išlieka socialinių mokslų krypčių grupė, į antrą vietą pakilo sveikatos mokslų 
krypčių grupė (lyginant su 2017 m.). Toliau populiarumu seka verslo ir viešosios vady-
bos, humanitarinių mokslų krypčių grupės. ši šoktelėjo iš 6 pozicijos į 4, aplenkdama 
informatikos ir inžinerijos mokslų kryptis.

Studijų krypčių populiarumas stojančiųjų prašymuose bendrojo priėmimo metu pagal 
visus pageidavimus (dalis nuo visų tų metų stojančiųjų prašymų)

Studijų krypčių grupė Stojančiųjų 
skaičius

Stojančiųjų 
kiekis, proc.

Stojančiųjų 
skaičius

Stojančiųjų 
kiekis, proc.

2017 metai 2018 metai

socialiniai mokslai 14114 16,54 12536 16,74

sveikatos mokslai 12107 14,19 10810 14,44

Verslo ir viešoji vadyba 12745 14,94 10017 13,38

Humanitariniai mokslai 8277 9,7 9215 12,31

informatikos mokslai 10354 12,14 8378 11,19

inžinerijos mokslai 8772 10,28 7105 9,49

Teisė 4031 4,72 3511 4,69

gyvybės mokslai 3323 3,89 3245 4,33

menai 2296 2,69 2548 3,4

Fiziniai mokslai 1807 2,12 1448 1,93

ugdymo mokslai 1459 1,71 1207 1,61

matematikos mokslai 1577 1,85 1175 1,57

Technologijų mokslai 1454 1,7 1078 1,44

Žemės ūkio mokslai 1292 1,51 1012 1,35

sportas 897 1,05 892 1,19

Veterinarijos mokslai 810 0,95 688 0,92

Šaltinis: lama bPO

socialinių mokslų srityje universitetas pagal pageidavimų skaičių užima trečiąją 
vietą šalyje (3146), praleisdamas į priekį VDu (3307). Pažymėtina, kad mru ir VDu skiriasi 
programų pasiūla. stojantieji rinkosi iš 15 mru ir 34 VDu socialinių mokslų srities pro-
gramų.
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Bendras pageidavimų skaičius stojančiųjų į socialinių mokslų sritį 2016–2018 m.

Šaltinis: lama bPO

Bendras pageidavimų studijuoti skaičius aukštojoje mokykloje bendrojo priėmimo 
metu 2016–2018 m.

Šaltinis: lama bPO

Visose aukštosiose mokyklose stojančiųjų pageidavimų skaičius krito. Pagal pageidavi-
mų studijuoti skaičių mru išsilaikė šeštoje pozicijoje tarp universitetinių aukštųjų mokyklų.

Pagal bendrus stojančiųjų skaičius iš universiteto studijų programų nuo 2016 m. iki                
2017 m. populiariausia buvo Teisės ir ikiteisminio proceso programa. 2018 m. į pirmąją vietą pa-
kilo Teisės programa išstumdama Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programą į antrą vietą. 
Psichologijos programa nukrito į ketvirtą vietą iš antros vietos (2017 metais).

Stojančiųjų skaičius į MRU I pakopos nuolatines studijas pagal
 programas 2016–2018 m.

Studijų programa 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Teisė 367 336 302

Teisė ir ikiteisminis procesas 446 481 277

Teisė ir muitinės veikla 405 359 258
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Psichologija 315 393 257

komunikacija ir skaitmeninė rinkodara 347 227 176

Tarptautinis verslas ir muitinės logistika 214 223 165

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba 268 213 129

Viešasis administravimas 194 163 118

Vertimas ir redagavimas 146 98 117

Viešoji politika ir vadyba 146 143 113

Teisė ir penitencinė veikla 101 127 105

Teisė ir policijos veikla 122 321 98

aktyvaus laisvalaikio vadyba (Turizmo vadybos ir paveldo 
specializacija)

- - 88

Tarptautinė apskaita ir auditas 81 107 86

informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.) 99 92 68

socialinis darbas ir teisės pagrindai 61 82 67

Dalykinė anglų ir kita kalba (Vertimo ir redagavimo specializacija) - - 66

Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.) 143 87 37

Teisė ir valstybės sienos apsauga 32 95 35

Turizmo vadyba ir paveldas 94 158 21

Verslo sistemų kūrimas ir valdymas 79 140 -

Šaltinis: lama bPO

mru ii studijų pakopos priėmimo skaičiai šiek tiek nukrito. 2018 m. buvo priimta 8 proc. 
studentų mažiau, lyginant su 2017 metais. mokslo pasiekimai ir aktualių rinkai programų kū-
rimas atspindi antrosios pakopos priėmimo rezultatus. reikia pažymėti, kad mru buvo skirta 
daugiau valstybės finansuojamų vietų magistrantūroje, atitinkamai daugiau studentų gavo ga-
limybę studijuoti norimose programose.

beveik du trečdaliai studentų, 2018 m. priimtų į mru magistrantūros studijas, pirmosios 
pakopos studijas yra baigę kituose šalies ir užsienio universitetuose. Į magistrantūros studijas 
daugiausia stojo Vilniaus universiteto, lietuvos edukologijos universiteto, Vytauto Dydžiojo 
universiteto ir Vilniaus gedimino technikos universiteto absolventų.

Studentų, baigusių studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimo į MRU magistran-
tūros studijas 2016–2018 m. statistika

Lentelės pabaiga
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Didžiausio stojančiųjų dėmesio sulaukė baudžiamosios teisės ir kriminologijos progra-
ma, toliau pagal populiarumą rikiuojasi lyderystės ir pokyčių valdymo, Civilinės ir verslo teisės, 
Projektų vadybos programos. beveik dvigubai lyginant su 2017 m. padidėjo stojančiųjų skaičius 
į ikiteisminio proceso (Teisės ir policijos veiklos programos specializacija) ir Vaiko teisės apsau-
gos programas, kurių nebuvo 2017 m. dešimtuke. jos pakeitė strateginio organizacijų valdymo 
ir Darbo teisės programas. Populiarumas labiau sumažėjo Finansų valdymo (42 proc.), Civilinės 
ir verslo teisės (27 proc.), Viešojo administravimo (23 proc.) programose.

        10 populiariausių magistrantūros studijų programų sąrašas 2017–2018 metais

Studijų programa 2017 m. 2018 m.

baudžiamoji teisė ir kriminologija 178 181

lyderystė ir pokyčių valdymas 159 172

Civilinė ir verslo teisė 212 155

Projektų vadyba 147 143

sveikatos politika ir valdymas 107 129

Viešasis administravimas 163 126

ikiteisminis procesas (Teisės ir policijos veiklos specializacija) 57 120

Vaiko teisės apsauga 58 102

socialinis darbas 86 91

Finansų valdymas 148 86

Darbo teisė 97 70

strateginis organizacijų valdymas 126 0

koleginių studijų absolventų, siekiančių universitetinio bakalauro laipsnio, skaičius gero-
kai mažėja. Daugiau kolegijų absolventų renkasi papildomas studijas, po kurių ketina siekti ma-
gistro laipsnio. 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 studijo-
mis universitete skatina dviejų diplomų bei jungtinių su užsienio universitetais studijų progra-
mų pasiūla, geri įstojusiųjų ir absolventų atsiliepimai.

2018 m. į i ir ii pakopų studijas priimti 181 užsienio pilietis iš 30 valstybių (ukrainos, Turki-
jos, azerbaidžano, latvijos, gruzijos ir t. t.).
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Užsienio piliečių priėmimo skaičiai 2016–2018 m.

2018 m. priimti užsieniečiai pagal kilmės šalį 

Šalis Skaičius
azerbaidžano 8
baltarusijos 5
belgijos 1
bulgarijos 1
Čekijos 1
Čilės 1
etiopijos 1
gambijos 1
gruzijos 6
indijos 3
indonezijos respublikos 1
kamerūno 3
kazachstano 2
kinijos 3
korėjos 2
latvijos 6
malavio 2
meksikos 1
nepalo 1
nigerijos 7
Pakistano 3
Prancūzijos 5
rumunijos 1
rusijos 1
kolumbijos 2
austrijos 7
suomijos 5
Tuniso 1
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Turkijos 25
ukrainos 71
Vengrijos 1
Zambijos 1
afganistano 1
bangladešo 1

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, 2017 metais –21 studentas, o 2018 metais – 15 studentų gavo paramą ii pakopos stu-
dijoms universitete – stipendijas ir išmokas studijų kainai padengti (iš viso 2018 m. lr švietimo 
ir mokslo ministerija skyrė paramą 70 užsieniečių ii pakopos studijoms lietuvoje).

2018 m. sausio 11 d. universitetas įgijo teisę vykdyti užsienio kvalifikacijų pripažinimą 
užsienio šalių piliečiams, ketinantiems studijuoti pagal laipsnį suteikiančias studijų programas, 
kas palengvino studentų priėmimo procesą ir komunikaciją su stojančiaisiais į universitetą.

Studijų programos

2018 m. mru iš viso buvo 100 registruotų pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio ne-
teikiančių studijų programų. Vykdyta 88 studijų programos, iš jų – 30 i studijų pakopos, 57 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.

2018 m. po išorinio vertinimo akredituotos 4 studijų programos, iš jų viena akredituota 
6 metams, trys – 3 metams. Visas studijų programas vertino studijų kokybės vertinimo centras 
(skVC).

2018 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

1. ugdymo mokslai edukologija laisvalaikio ir pramogų 
edukacija

ugdymo mokslų 
bakalauras

2. ugdymo mokslai Pedagogika socialinė pedagogika ir teisės 
pagrindai

ugdymo mokslų
 bakalauras, pedagogas

3. socialiniai mokslai socialinis 
darbas

socialinis darbas ir teisės 
pagrindai (lietuvių ir anglų 
kalba)

socialinių mokslų 
bakalauras, socialinis 
darbuotojas

Ekonomikos ir verslo fakultetas
4. socialiniai mokslai ekonomika Finansų ekonomika 

(lietuvių ir anglų kalba)
ekonomikos bakalauras

5. informatikos 
mokslai

informatika informatika (lietuvių ir 
anglų kalba)

informatikos mokslų
bakalauras

Lentelės pabaiga
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Lentelės tęsinys
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

Humanitarinių mokslų institutas

12. Humanitariniai 
mokslai

Filologija 
pagal kalbą

Dalykinė anglų ir kita 
užsienio kalba (anglų kalba)

Humanitarinių mokslų 
bakalauras

13. Humanitariniai 
mokslai Filosofija Filosofija Humanitarinių mokslų

 bakalauras

14. Humanitariniai 
mokslai Vertimas

Vertimas ir redagavimas
Humanitarinių mokslų 
bakalaurasDalykinė anglų ir kita užsienio 

kalba (specializacija) (anglų kalba)
Komunikacijos institutas

15. socialiniai mokslai komunikacija komunikacija ir skaitmeninė 
rinkodara

socialinių mokslų 
bakalauras

16. socialiniai mokslai komunikacija socialinė komunikacija ir medi-
acija

komunikacijos 
bakalauras

17. socialiniai mokslai komunikacija
Tarptautinė ir tarpkultūrinė 
komunikacija (lietuvių ir anglų 
kalba)

socialinių mokslų 
bakalauras

Psichologijos institutas

18. socialiniai mokslai Psichologija Psichologija
(lietuvių ir anglų kalba)

socialinių mokslų 
bakalauras

Mykolo Romerio teisės mokykla 
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 akademija

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 

bakalaurasAktyvaus laisvalaikio vadyba 
(specializacija) 
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29. Verslo ir viešoji 
vadyba

Viešasis admi-
nistravimas Viešasis administravimas Viešojo administravimo 

bakalauras

30. socialiniai mokslai Politikos 
mokslai Viešoji politika ir vadyba socialinių mokslų 

bakalauras

2018 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

1. ugdymo mokslai edukologija

edukacinių technologijų 
valdymas ugdymo mokslų 

magistrasKarjeros valdymas 
(specializacija)

2. socialiniai mokslai sociologija
lyginamoji socialinė politika ir 
gerovė (jungtinė 
programa)

socialinių mokslų 
magistras

3. socialiniai mokslai socialinis 
darbas socialinis darbas 

socialinių mokslų
magistras, socialinis 
darbuotojas

4. socialiniai mokslai socialinis 
darbas

socialinis darbas su vaikais ir 
jaunimu (jungtinė programa)

socialinių mokslų 
magistras

5. ugdymo mokslai edukologija Teisės edukologija ugdymo mokslų 
magistras

6. socialiniai mokslai socialinis 
darbas Vaiko teisių apsauga socialinių mokslų

 magistras

7. ugdymo mokslai edukologija Verslumo edukologija ugdymo mokslų
 magistras

Ekonomikos ir verslo fakultetas

8. Verslo ir viešoji 
vadyba Vadyba elektroninio verslo vadyba

(lietuvių ir anglų kalba) Verslo vadybos magistras

9. socialiniai mokslai ekonomika

Finansų rinkos (lietuvių ir anglų 
kalba)

socialinių mokslų
 magistras

Finansų analitika 
(specializacija)
Verslo nuosavybės ekonomika 
(specializacija)

10. Verslo ir viešoji 
vadyba Finansai Finansų valdymas Verslo vadybos magistras

11. Verslo ir viešoji 
vadyba 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 magistrasMuitinė tarptautinėje

 prekyboje (specializacija)

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. socialiniai mokslai ekonomika Verslo sistemų ekonomika socialinių mokslų
magistras

Lentelės pabaiga
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Lentelės tęsinys

17. socialiniai mokslai ekonomika

Viešojo sektoriaus 
ekonomika

ekonomikos magistras
Viešieji pirkimai 
(specializacija)

Komunikacijos institutas

18. socialiniai mokslai komunikacija komunikacija ir kūrybinės tech-
nologijos 

socialinių mokslų 
magistras

19. socialiniai mokslai Vadyba Viešųjų ryšių vadyba Verslo vadybos magistras
Psichologijos institutas

20. socialiniai mokslai Psichologija Darbo ir organizacinė psichologi-
ja (jungtinė programa)

socialinių mokslų 
magistras

21. socialiniai mokslai Psichologija Taikomoji kriminalinė 
psichologija

socialinių mokslų 
magistras

22. socialiniai mokslai Psichologija Verslo psichologija socialinių mokslų 
magistras

Mykolo Romerio teisės mokykla 
23. Teisė Teisė administracinė teisė Teisės magistras
24. Teisė Teisė bioteisė Teisės magistras
25. Teisė Teisė Civilinė ir verslo teisė Teisės magistras
26. Teisė Teisė Darbo teisė Teisės magistras

27. Teisė Teisė europos ir tarptautinė verslo 
teisė (jungtinė programa) Teisės magistras

28. Teisė Teisė europos sąjungos teisė Teisės magistras

29. Teisė Teisė europos sąjungos teisė ir 
valdymas (anglų kalba) Teisės magistras

30. Teisė Teisė Finansų teisė Teisės magistras

31. Teisė Teisė intelektinės nuosavybės teisė 
(jungtinė programa) Teisės magistras

32. Teisė Teisė interneto ir technologijų teisė Teisės magistras

33. Teisė Teisė mediacija Teisės magistras

34. Teisė Teisė Privatinė teisė (jungtinė
programa) Teisės magistras

35. Teisė Teisė Tarptautinė jūrų teisė Teisės magistras

36. Teisė Teisė Tarptautinė teisė
(anglų kalba) Teisės magistras

37. Teisė Teisė

Teisė

Teisės magistras

Baudžiamoji teisė ir kriminologija 
(specializacija)
Civilinė justicija 
specializacija)
Civilinė teisė (specializacija)
Europos ir tarptautinė verslo teisė 
(specializacija)
Mokesčių ir finansų teisė
 (specializacija)
Tarptautinė teisė 
(specializacija)

38. Teisė Teisė Teisė ir penitencinė veikla Teisės magistras
39. Teisė Teisė Viešoji teisė Teisės magistras

40. Teisė Teisė
Viešojo administravimo teisinis 
reguliavimas ir žmogaus teisės 
(jungtinė programa)

Teisės magistras
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Lentelės pabaiga
Viešojo saugumo akademija 

41. Teisė Teisė aplinkosaugos teisė Teisės magistras

42. socialiniai mokslai Visuomenės 
saugumas

strateginis valstybių sienų 
apsaugos valdymas (jungtinė 
programa)

socialinių mokslų 
magistras

43. Teisė Teisė
Teisė ir policijos veikla

Teisės magistrasIkiteisminis procesas 
(specializacija)

Viešojo valdymo fakultetas

44. socialiniai mokslai Politikos 
mokslai

aplinkos apsaugos politika ir 
administravimas

socialinių mokslų 
magistras

45. socialiniai mokslai Politikos 
mokslai

europos sąjungos politika ir 
administravimas

socialinių mokslų 
magistras

46. Verslo ir viešoji 
vadyba

Žmonių išteklių 
vadyba

lyderystė ir pokyčių vadyba
Verslo vadybos magistrasUgdomasis vadovavimas

(specializacija)

47. Verslo ir viešoji 
vadyba Vadyba nepaprastųjų situacijų 

valdymas Verslo vadybos magistras

48. Verslo ir viešoji 
vadyba Vadyba sporto industrijų vadyba Verslo vadybos magistras

49 Verslo ir viešoji 
vadyba Vadyba strateginis inovacijų valdymas Verslo vadybos magistras

50. Verslo ir viešoji 
vadyba Vadyba

strateginis organizacijų
 valdymas

Verslo vadybos magistrasProjektų vadyba
(specializacija)

51. socialiniai mokslai Politikos 
mokslai sveikatos politika ir vadyba socialinių mokslų ma-

gistras

52. socialiniai mokslai Politikos
mokslai švietimo politika ir vadyba socialinių mokslų ma-

gistras

53. socialiniai mokslai Politikos 
mokslai

Tarptautinė politika ir
 diplomatija

socialinių mokslų ma-
gistras

54. socialiniai mokslai Politikos 
mokslai

Tarptautinė politika ir
 ekonomika

socialinių mokslų ma-
gistras

55. Fiziniai mokslai aplinkotyra Teritorijų planavimas ir
aplinkos valdymas Fizinių mokslų magistras

56. Verslo ir viešoji 
vadyba

Turizmas ir 
poilsis Turizmo sektoriaus valdymas Verslo vadybos magistras

57. Verslo ir viešoji 
vadyba

Viešasis admi-
nistravimas

Viešasis administravimas
 (lietuvių ir anglų kalba)

Viešojo administravimo 
magistras

Aplinkosaugos administravimas 
(specializacija)
Energetikos politika ir vadyba 
(specializacija)
Savivaldos institucijų administra-
vimas (specializacija)
Sveikatos apsaugos įstaigų admi-
nistravimas (specializacija)
Švietimo ir mokslo politika ir 
vadyba (specializacija) 
Žmogiškųjų išteklių vadyba 
(specializacija)
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2018 m. vykdytos laipsnio neteikiančios studijų programos 

Eil. 
Nr.

Studijų 
sritis Studijų kryptis Studijų programos 

pavadinimas
Suteikiamas laipsnis ir (arba) 

profesinė kvalifikacija

Edukologijos ir socialinio darbo institutas

1. ugdymo 
mokslai Pedagogika Pedagogika Pedagogas

2018 m. universitetas vykdė 22 studijų programas anglų kalba – devynias jungtines, pen-
kias validuotas ar dviejų diplomų bei aštuonias nacionalines, dėstomas anglų kalba. lietuvos 
ir kitų šalių studentai galėjo rinktis kertinių universiteto kompetencijos krypčių tarptautines 
studijas, kuriose ypač prasmingas tarptautinis bendradarbiavimas: tarptautinės teisės, tarptau-
tinės prekybos, lyginamosios socialinės politikos ir gerovės, socialinių ir kūrybinių technologijų, 
komunikacijos ir kt.

2017 metais sėkmingai akredituota pirmoji Verslo administravimo (mba) studijų progra-
ma, kurią rengiant dalyvavo Fulbright specialist programos finansuotas jaV belhaveno universi-
teto profesorius dr. ray smith, esantis šios studijų programos direktorius ir kuri 2018 m. pritrau-
kė pilną grupę studentų.

2018 m. vykdytos jungtinės studijų programos

Studijų 
kryptis Programa Pakopa Partneris Šalis Vykdoma 

nuo (metų)

1. sociologija lyginamoji socialinė 
politika ir gerovė ii Tamperės ir linco joha-

no keplerio universitetai
suomija ir 
austrija 2008

2. Teisė europos ir tarptauti-
nė verslo teisė ii savojos montblanc uni-

versitetas Prancūzija 2013

3. Teisė
Viešojo administravi-
mo teisinis reguliavi-
mas ir žmogaus teisės

ii
kijevo nacionalinis 
Taraso ševčenkos
 universitetas

ukraina 2013

4. Teisė intelektinės 
nuosavybės teisė ii

kijevo nacionalinis 
Taraso ševčenkos
universitetas

ukraina 2017

5. Teisė Privatinė teisė ii
kijevo nacionalinis
Taraso ševčenkos 
universitetas

ukraina 2017

6. informatika informatika ir skai-
tmeninis turinys i Dongseo universitetas Pietų korėja 2014

7. Psichologija Darbo ir organizacinė 
psichologija ii Talino technologijos 

universitetas estija 2014

8. socialinis 
darbas

socialinis darbas su 
vaikais ir jaunimu ii rygos stradinio 

universitetas latvija 2014

9.
Valstybės 
sienos
 apsauga

strateginis valsty-
bių sienų apsaugos 
valdymas

ii

Olandijos gynybos 
akademija, salamankos 
universitetas, ispanijos 
nuotolinio mokymosi 
universitetas, 
rezeknes am

Olandija, 
ispanija, 
latvija ir es 
agentūra 
FrOnTeX

2015
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2018 m. vykdytos validuotos ir dviejų diplomų studijų programos:

Studijų 
kryptis Programa Pakopa Partneris Šalis Vykdoma 

nuo (metų)

1. Teisė es teisė ir valdymas ii bordo iV monteskjė 
universitetas Prancūzija 2011

2. Vadyba elektroninio verslo
 vadyba ii midlesekso universitetas jk 2013

3. ekonomika Finansų ekonomika i midlesekso universitetas jk 2013

4. informatika informatika i midlesekso universitetas jk 2013

5. ekonomika Finansų rinkos ii midlesekso universitetas jk 2013

2018 m. vykdytos nacionalinės programos anglų kalba

Studijų kryptis Programa Pakopa Pastabos

1. Filologija Dalykinė anglų ir 
kita užsienio kalba i Programoje 2018 m. anglų kalba studijavo lr ir 

užsienio šalių piliečiai. 

2. Psichologija Psichologija i Programoje 2018 m. anglų kalba studijavo lr ir 
užsienio šalių piliečiai. 

3. socialinis darbas socialinis darbas ir 
teisės pagrindai i

Programoje 2018 m. anglų kalba studijavo tik
užsienio šalių piliečiai. lr piliečiai studijavo 
lietuvių kalba.

4. komunikacija
Tarptautinė ir 
tarpkultūrinę 
komunikacija

i
Programoje 2018 m. anglų kalba studijavo tik
užsienio šalių piliečiai. lr piliečiai studijavo 
lietuvių kalba.

5. Vadyba Turizmo vadyba ir 
paveldas i

Programoje 2018 m. anglų kalba studijavo tik 
užsienio šalių piliečiai. lr piliečiai studijavo 
lietuvių kalba

6. Teisė Tarptautinė teisė ii
Programoje integruotas privalomas studentų tarp-
tautinis judumas. lietuvos ir užsienio šalių piliečiai 
2018 m. studijavo programoje anglų kalba.

7. Verslo Verslo vadyba 
(mba) ii Programoje 2018 m. anglų kalba studijavo lr ir 

užsienio šalių piliečiai.

8. Viešasis admi-
nistravimas

Viešasis 
administravimas ii Programoje 2018 m. anglų kalba studijavo lr ir 

užsienio šalių piliečiai.

Studijų kokybė

Vienas svarbiausių nuolatinių universiteto veiklos tikslų yra studijų kokybės tobulinimas, 
pasitenkinimo studijomis užtikrinimas tarp studentų bei darbdavių.

2017 m. parengti kiekvienos studijų programos vystymo planai atsižvelgiant į paskuti-
niojo kiekvienos studijų programos vertinimo išvadas ir socialinių partnerių bei studentų atsi-
liepimus bei poreikius. 2018 m. buvo skirti šiems planams įgyvendinti. 2017 m. nustačius stu-
dijų programos tapatybę, 2018 m. buvo tobulinamas studijų programų ir dalykų turinys, kuris 
leistų sustiprinti programų išskirtinumą ir užtikrintų esminių žinių ir informacijos šioje srityje 
aktualizavimą, kurios leistų studijų programos absolventui sklandžiai įsilieti į darbo rinką ir joje 
įsitvirtinti.
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Platus internacionalizuotų studijų programų spektras 2018 m. universitetui padėjo užti-
krinti ir kokybišką anglų kalba dėstomų studijų dalykų pasiūlą atvykusiems studijų mainų stu-
dentams. Daugumą pasirinktų studijų dalykų mainų studentai studijavo kartu su laipsnio sie-
kiančiais mru tarptautiniais ir lietuviais studentais, tokiu būdu sudarydami optimalaus dydžio 
grupes ir įgydami tarpkultūrinės patirties.

nepaisant sumažėjusio universiteto sudentų, galinčių dalyvauti mainuose skaičiaus, 
bendras išvykstančių ir atvykstančių studijoms, praktikai ar vasaros mokykloms dalyvių skai-
čius išliko aukštas bei subalansuotas. 2018 m. pagal mainų programas išvyko ir atvyko 748 stu-
dentai (2017 m. – 704, 2016 m. – 748 studentai).

Išvykusių pagal akademinių mainų programas Universiteto studentų skaičius 

2016–2018 m.
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Atvykusių į Universitetą pagal akademinių mainų programas studentų skaičius

2016–2018 m.
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2018 m. populiariausios tarp universiteto studentų išvykstamojo judumo šalys buvo 
Prancūzija, Vokietija, italija, belgija, o daugiausia atvykstančių mainų studentų buvo iš ispani-
jos, Vokietijos, italijos, Prancūzijos, Turkijos.
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2018 metais studijų mainams 17 mru studentų išvyko į erasmus+ šalis partneres – Pi-
etų korėją (Dongseo universitetą, ewha universitetą), japoniją (josai universitetą, kanagavos 
universitetą), indoneziją (indonezijos universitetą), jaV (Hamline universitetą, ), kanadą (saint 
mary‘s universitetą), serbiją (nišo universitetą), rusiją (ruDn universitetą), o iš erasmus+ šalių 
partnerių atvyko 35 studentai iš armėnijos (Valstybinio ekonomikos universiteto), azerbaidža-
no (azerbaidžano valstybinio ekonomikos universiteto, aDa universiteto), indijos (ViT univer-
siteto), kosovo (universum aukštosios mokyklos), rusijos (ruDn universiteto, uralo federalinio 
universiteto, socialinių mokslų universiteto), serbijos (nišo universiteto), uzbekistano (buk-
haros valstybinio universiteto), kirgizijos (amerikos Centrinės azijos universiteto), malaizijos 
(mokslų universiteto), izraelio (Haifos universiteto, negevo ben-guriono universiteto), ukrainos 
(lvovo ivano Franko universiteto, nacionalinio jaroslavo išmintingojo teisės universiteto), gru-
zijos (Valstybinio ilja universiteto), korėjos (Dongseo universiteto), ganos (ganos universiteto), 
moldovos (bielcų alecu russo valstybinio universiteto), kinijos (kinijos komunikacijos universi-
teto, Huazongo mokslo ir technologijų universiteto).

ne tik  studijų turinio atnaujinimas aktualiais bei inovatyviais dalykais lemia studentų 
pasitenkinimą, bet ir galimybė išreikšti savo nuomonę apie studijų procesą ir dėstytojus. reikia 
pripažinti, kad nors universiteto studentų skaičius iki 2017 m. sumažėjo ir tik 2018 m. buvo sta-
bilizuotas, studentų grįžtamojo ryšio užpildytų anketų skaičius mažėja proporcingai, o respon-
dentų skaičius išlieka labai nepakitęs. Tai rodo studentų pasitikėjimą universiteto grįžtamojo 
ryšio sistema, nes surenkami duomenys sistemingai naudojami tobulinant studijų programas ir 
studijų dalykus, akredituojant studijų programas, vertinant dėstytojų pedagoginę veiklą. 

Metai Užpildytų anketų skaičius Respondentų skaičius

2016 15225 3741
2017 11534 2896
2018 9864 2365

 

Skaitmeninės studijos

skaitmeninės studijos yra vienas iš svarbiausių universiteto studijų kokybės gerinimo, 
individualizavimo, prieinamumo, lankstumo ir technologinės pažangos studijų procese didini-
mo 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 au-
tomatiškai sukurtos 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 išaugo ir toliau didėja.



32

Mykolo Romerio universitetas  2018

Dėstytojų virtualių auditorijų dinamika 2015–2018 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 di-
daktines ir informacines kompetencijas.

nuo 2014–2015 mokslo metų pradžios aštuoniose (dabar septyniose) universiteto ištęs-
tinių studijų programose užtikrinama galimybė studijuoti mišriuoju (nuotoliniu) būdu. 2017–
2018 m. m. 156 studentai pasirinko studijuoti nuotoliniu būdu. Įvertinant ir studentų skaičiaus 
mažėjimą, tai rodo, kad toks studijų būdas yra paklausus, nes vidutiniškai 37,5% studentų pasi-
rinko tokį studijavimo būdą.

Mišriuoju (nuotoliniu) būdu realizuojamos studijų programos ir studentų skaičius 
2017–2018 m. m.

Programa Pakopa I
 kursas

II 
kursas

III 
kursas

IV 
kursas

Studentų 
skaičius 

programoje

Nuotoliniu 
būdu Procentais

Teisė b 32 20 36 19 107 46 43,0

Teisė ir valdymas b * 10 24 17 51 10 19,6
Teisė ir muitinės
veikla b 11 11 20 19 61 8 13,1

Viešasis 
administravimas b 8 10 18 44 80 22 27,5

Finansų valdymas m 26 10  -  - 36 19 52,8

mediacija m 27 23  -  - 50 29 58,0
Viešasis 
administravimas m 22 9  -  - 31 22 71,0

iš viso: 416 156 37,5

Pastaba: * nevyko priėmimas.

studijuoti mišriuoju (iš dalies nuotoliniu būdu) daugiausia renkasi Teisės, Viešojo admi-
nistravimo i pakopos studijų studentai bei mediacijos ir Viešojo administravimo ii pakopos stu-
dijų programų studentai.
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Mišriuoju (iš dalies nuotoliniu būdu) studijuojantys studentai pagal programas
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šioms programoms realizuoti naudojama virtuali mokymosi aplinka bei vaizdo konfer-
encijų įranga. naudojant vaizdo konferencinę įrangą, yra vykdomi egzaminai nuotoliniu būdu. 
Tai suteikia galimybę sėkmingai studijuoti užsienyje gyvenantiems studentams, kurie dėl ob-
jektyvių priežasčių negali atvykti į universitetą. Visi mišriuoju (įprastiniu ir nuotoliniu) būdu 
realizuojamų studijų programų užsiėmimai iš auditorijų tiesiogiai transliuojami internete, o 
paskaitos dar ir įrašomos. Paskaitų įrašų archyvu, taip pat ir savarankiškoms studijoms skirt-
omis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis gali naudotis visi giminingų studijų programų 
studentai.

Skaitmeninių vadovėlių 
ištekliai

Nuotolinis egzaminavimas 
2014–2018 m. 
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kaip ir kiekvienais metais buvo tiriama, kaip virtualią mokymosi aplinką ir dėstytojų joje 
pateikiamus studijų išteklius vertina studentai. 2017–2018 m. m. studentų apklausų rezultatai 
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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 ir teigia, kad nuotolinis stu-
dijų būdas reikalingas. Paskaitų vaizdo įrašais studentai dažniausiai naudojasi prieš egzaminus 
ar praleidę paskaitas.

2018 m. pavasarį trečią kartą vyko nacionalinės teisinių žinių olimpiados moksleiviams i 
atrankinis turas specialiai olimpiadai sukurtoje moodle platformoje. Per trejus metus atrankos 
testą atliko 1892 dalyviai.

Absolventai ir jų karjera

2018 m. universitetą iš viso baigė 1622 i ir ii pakopos studentai – 942 bakalaurai (iš 
jų – 17 užsienio studentų) ir 680 magistrų (iš jų – 60 užsienio studentų). bendras mūsų 
Alma Mater absolventų skaičius lyginant su ankstesniais metais sumažėjo.

Absolventų dinamika 2016–2018 m.

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

Pagal „sodros“ statistiką 2015, 2016 ir 2017 m. mru absolventai užėmė trečiąją vietą tarp 
lietuvos aukštųjų mokyklų pagal įsidarbinimo procentinę dalį praėjus 6 mėn. (vidurkis 76,43 
proc.) ir antrąją vietą praėjus vieneriems metams (vidurkis 78,03 proc.) po studijų baigimo, nu-
sileisdami tik lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir Vilniaus kooperacijos kolegijai. O pagal 
įsidarbinamumą praėjus trims metams (2013, 2014 ir 2015 m.) po studijų baigimo – pirmąją 
vietą lietuvoje (vidurkis 80,87 proc.).
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2015–2017 m. dirbantys absolventai praėjus 6 mėn. po studijų baigimo

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2015-2017 m. dirbantys absolventai praėjus 1 m. po studijų baigimo

Šaltinis: sodra, studentų registras
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2013–2015 m. dirbantys absolventai praėjus 3 m. po studijų baigimo

Šaltinis: sodra, studentų registras

Pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį praėjus 6 mėn. po studijų baigimo 2015, 2016 ir 
2017 m. mru absolventai užėmė trečiąją vietą tarp lietuvos aukštųjų mokyklų (vidurkis 747 €), 
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nusileisdami tik lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus universitetų absolventams. 4–5 pozicijose 
universiteto absolventai išliko praėjus vieneriems (vidurkis 768,67 €) ir trejiems (vidurkis 730 €) 
metams po studijų baigimo.

2015–2017 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus 6 mėn. po 
studijų baigimo
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2015–2017 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus 1 m. po studijų 
baigimo
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2013–2015 m. absolventų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis praėjus 3 m. po studijų 
baigimo
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lyginant abiejų pakopų universiteto absolventų penkerių metų duomenis paste-
bima dirbančių skaičiaus augimo tendencija ataskaitiniais laikotarpiais (praėjus 6 mėn., 
1 m. ir 3 m. po studijų baigimo), nežymus sumažėjimas pastebimas tik 2017 m. iš 2015 m. 
laidos bakalauro pakopos absolventų praėjus 6 mėn. po studijų baigimo dirbo – 1083 
(vidurkis 71,60 proc.), iš 2016 m. laidos – 937 (vidurkis 73,70 proc.), iš 2017 m. laidos – 807 
(vidurkis 72,40 proc.). Praėjus 1 m. po studijų baigimo 2015 m. laidos dirbančių baka-
laurų skaičius siekė – 1134 (vidurkis 75,00 proc.), 2016 m. – 979 (vidurkis 77,00 proc.) 
ir 2017 m. – 827 (vidurkis 74,20 proc.). O praėjus 3 m. po studijų baigimo 2013 m. dir-
bančių absolventų skaičius didžiausias 1234 (vidurkis 78,60 proc.), 2014 m. – 1170 (81,00 
proc.), 2015 m. – 1185 (78,30 proc.). aukščiausias pozicijas pagal 2015–2017 m. bakalaurų 
įsidarbinamumo procentinę dalį užima teisės ir visuomenės saugumo krypties studijų 
programos.
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mOkslO ir inOVaCijŲ Veikla

moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos (mTePi) – strateginis lietuvos, eu-
ropos sąjungos, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, jungtinių Tautų prio-
ritetas. Įgyvendindami šį prioritetą mru mokslininkai ir tyrėjai vykdo socialinių ir humanitari-
nių mokslų disciplininius ir tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus. 
Dalyvaujama tarptautiniuose ir nacionaliniuose akademiniuose bei profesiniuose tinkluose, 
rengiami ir įgyvendinami projektai, teikiamos užsakomųjų tyrimų, kvalifikacijos kėlimo, moky-
mų, ekspertinės ir konsultacinės paslaugos. Publikuota beveik 600 mokslo darbų, įgyvendina-
ma beveik 50 mokslo projektų, suteikta beveik 50 užsakomųjų paslaugų, vykdomos 6 mokslo 
krypčių doktorantūros studijos, pateikiami moksliniais tyrimais grindžiami sprendimai atsakin-
goms institucijoms ir visuomenei.

mTePi prisideda įgyvendinant lietuvos ir europos sąjungos strategijas lietuva 2030, eu-
ropa 2020, jungtinių Tautų Vystomojo bendradarbiavimo darbortvarkės iki 2030 tikslus, suma-
nios specializacijos prioritetines kryptis, nacionalines mokslo programas. Pastaruoju metu kilo 
lietuvos mTePi reitingai tarptautiniu lygiu. Pasaulio konkurencingumo indekso duomenimis 
2018 m. lietuva užėmė 40 vietą iš 140 valstybių. Pagal „inovacijų ekosistemos komponentą“ 
lietuva užima 38 vietą, pagal „inovacinių gebėjimų“ rodiklį – 42 vietą, pagal „mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros“ rodiklį – 41 vietą (global Competitiveness index 4.0, 2018). inovacijų 
sąjungos švieslentės duomenimis 2018 m. lietuva laikoma vidutine inovacijų šalimi. nors pagal 
daugumą rodiklių šalis vertinama žemiau nei es vidurkis, lietuvos stiprybės yra inovacijoms 
palanki aplinka ir tinklaveika (innovation union scoreboard 2017). socialiniams ir humanitari-
niams mokslams tenka svarbus vaidmuo kuriant mTePi paremtą lietuvos gyventojų gerovę.

2018 m. mru mTePi buvo vykdoma atsižvelgiant į šiuos jungtinių Tautų darnaus vysty-
mosi tikslus: panaikinti skurdą, skatinti sveiką gyvenseną, kokybišką švietimą ir mokymąsi visą 
gyvenimą, lyčių lygybę, tvarų ekonominį augimą ir į(si)darbinimą, atsparią infrastruktūrą, mies-
tų saugumą, darnaus vartojimo ir gamybos modelius, klimato kaitos sumažinimą, teisingumą, 
vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir globalią partnerystę.

mru mTePi modeliuojama atsižvelgiant į Europa 2020 nustatytus visuomenės iššūkius 
skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą bei bendradarbiavimą, kuriant mokslo-vers-
lo aljansus, skatinant inovacijas, keliant mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų kokybę bei 
kompetencijas, per atvirąją prieigą užtikrinant mokslinių tyrimų sklaidą, prieinamumą, skaidru-
mą ir atskaitomybę.
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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.

mokslo programas įgyvendino socialinių inovacijų laboratorijų tinklas mru lab, moky-
klos, akademijos, fakultetai ir institutai, sutelkę mokslininkų, tyrėjų, studentų, verslo, valdžios 
institucijų, nevyriausybinių organizacijų komandas. rengiami ir įgyvendinami tarptautiniai 
ir nacionaliniai projektai, leidžiamos aukšto tarptautinio lygio mokslo publikacijos, rengiami 
mokslo renginiai, teikiamos kvalifikacijos kėlimo, mokymų ir ekspertinės paslaugos įvairioms 
visuomenės grupėms.

MRU laboratorijos, prioritetinės kryptys, vadovai

Laboratorija Prioritetinės kryptys Vadovas

Aplinkos valdymo 
laboratorija

•	 Teritorijų planavimas 
•	 Žemės naudojimo valdymas
•	 aplinkos valdymas
•	 Darnus vystymasis
•	 klimato kaitos
•	 miesto aplinka
•	 aplinkosauginis švietimas

Prof. dr. Paulo 
alexandre da silva 
Pereira

Edukacinių 
technologijų 
laboratorija

•	 šiuolaikinė didaktika
•	 Žmogaus, bendruomenės ir visuomenės tarpusavio 

santykiai ir jų analizė
•	 šiuolaikinių technologijų taikymas mokymo / studijų 

procese
•	 lyderystė, pilietinis dalyvavimas visuomenėje
•	 atsakingo piliečio ugdymas
•	 socialinis darbas su jaunimu ir bendruomenėmis
•	 Pedagoginės kvalifikacijos kėlimas
•	 karjeros planavimas
•	 Projektinės veiklos projektavimas ir valdymas 

Doc. dr. jolita 
Dudaitė 

Gyvenimo
 kokybės 
laboratorija

•	 Teoriniai ir metodologiniai gyvenimo kokybės tyrimai
•	 saugios ir sveikos visuomenės tyrimai (sveikatos ir 

demografinių pokyčių studija)
•	 Veiksnių, lemiančių gyvenimo kokybę, tyrimai
•	 neekonominių gyvenimo kokybės faktorių tyrimai
•	 inovatyvūs gyvenimo kokybės tyrimai 

Prof. hab. dr.
 Ona gražina 
rakauskienė

Lyčių tyrimų 
laboratorija

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

Dr. eglė 
krinickienė

Mediacijos ir 
darnaus ginčų 
sprendimo 
laboratorija

•	 ginčų sprendimo procesų tobulinimo bei darnumo 
užtikrinimas

•	 mediacijos skatinimas sprendžiant ginčus kaip vieną 
prioritetinių šiuolaikinės visuomenės teisės politikos 
krypčių

Doc. dr. natalija 
kaminskienė
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Lentelės tęsinys

Mediacijos ir 
darnaus ginčų 
sprendimo 
laboratorija

•	 Psichologinių, sociologinių, ekonominių, kultūrinių 
ir socialinių konfliktų sprendimo veiksniai ir ginčų 
sprendimo įpročiai

•	 alternatyvios ginčų sprendimo formos ir jų vystymosi 
tendencijos

•	 Veiksniai, trukdantys darnaus ginčų sprendimo būdų 
plačiam taikymui tyrimai

Mokymosi visą 
gyvenimą 
laboratorija

•	 mokymosi visą gyvenimą transformacijos
•	 sklandų ir darnų mokymąsi visą gyvenimą palaikan-

tys procesai
•	 mokymosi visą gyvenimą valdymas
•	 mokymosi visą gyvenimą organizacinė struktūra
•	 mokymosi visą gyvenimą finansavimo modeliai
•	 mokymosi visą gyvenimą teisinė aplinka

Prof. dr. irena 
Žemaitaitytė

Psichologinės 
gerovės 
laboratorija

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

chologinė 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

Prof. dr. aistė 
Diržytė

Saugumo tyrimų 
laboratorija 

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

Prof. dr. regina 
Valutytė

Socialinių 
technologijų
 laboratorija

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

sektoriaus inovatyvumui
•	 socialinės technologijos inovatyviam mokslui, moky-

mui ir mokymuisi

Prof. dr. aelita 
skaržauskienė

Sociologinių 
tyrimų
laboratorija

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

Dr. Vida 
Česnuitytė

Sveikatos tyrimų 
laboratorija

•	 e. sveikatos integruotos transformacijos
•	 sveikatos politikos inovacijos
•	 integruotos sveikatos priežiūros modeliavimas 
•	 sveikatos ekonomika
•	 Transformacijos sveikatos organizacijų lygmenyje

Prof. dr. Danguolė 
jankauskienė
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•	 suinteresuotųjų sveikatos sistemoje įtrauktis ir įgalini-
mas

•	 sveikatinimo technologijos ir sporto bei aktyvaus poil-
sio industrija socioekonominėse transformacijose

Teisingumo tyrimų 
laboratorija

•	 Teisinės valstybės principo įgyvendinimas ir socialinė 
aplinka

•	 Teisingumą lemiantys veiksniai ir efektyvus teisingu-
mo įgyvendinimas

•	 konkurencingo verslo (ekonomikos) socialinės teisinės 
aplinkos kaita ir internacionalizacija, veikiant globali-
zacijai

•	 socialinio teisingumo, socialinės atsakomybės ir skir-
tingų interesų suderinimo koreliacija teisinėje valsty-
bėje

Doc. dr. salvija 
kavalnė

Verslo inovacijų 
laboratorija

•	 startuolius skatinantys skaitmeniniai verslo modeliai
•	 inovatyvios organizacinės kultūros vystymo procesai
•	 inovatyvūs vartotojų poreikių nustatymo metodai
•	 ekonomikos rodiklių panaudojimas inovacijų strategi-

jose
•	 Finansų ir mokėjimų inovacijų taikymo galimybės 

versle

Prof. dr. Žaneta 
simanavičienė

Aristoteliškų 
studijų ir kritinės 
teorijos centras

•	 aristotelio minties paveldas šiuolaikinės kritinės teori-
jos požiūriu

•	 aristotelio minties, šiuolaikinių aristotelio pasekėjų ir 
tyrinėtojų studijos

•	 aristotelio minties raida ir interpretacijos

Prof. dr. andrius 
bielskis

Vertybių tyrimų 
laboratorija

•	 lyginamieji kultūrų ir civilizacijų tyrimai, siekiant rasti 
taikaus ir harmoningo sugyvenimo principus daugia-
kultūriniame kontekste

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

niai tyrimai

Doc. dr. Povilas 
aleksandravičius

Viešojo valdymo 
inovacijų labora-
torija

•	 Daugialygis (daugiapakopis) valdymas
•	 Tarpinstitucinis (tarpžinybinis, tarpsektorinis) bendra-

darbiavimas
•	 Piliečius įtraukiantis valdymas 

Doc. dr. andrius 
stasiukynas

Žmogaus teisių 
laboratorija

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

teisių apsauga
•	 europos sąjunga ir žmogaus teisės
•	 Įvairios diskriminacijos apraiškos ir lygių galimybių 

užtikrinimas
•	 Teisės į saviraišką ribos ir neapykantos kurstymo drau-

dimas
•	 Tautinių mažumų teisės
•	 Žmogaus teisės ir saugumas 

Prof. dr. lyra jaku-
levičienė / doc. dr. 
katažyna mikša
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Akademinės etikos 
centras

•	 etinės akademinio gyvenimo problemos,
•	 šiuolaikiniai etikos institucionalizacijos procesai uni-

versitetuose, 
•	 mru etikos infrastruktūra
•	 universiteto vertybių puoselėjimas
•	 akademinės etikos principų integracija visuose univer-

siteto studijų, mokslinės veiklos, valdymo ir adminis-
travimo procesuose

Doc. dr. loreta 
Tauginienė

Svarbiausios 2018 m. MRU sukurtos socialinės inovacijos

1. Projektas „Veiksmingo mokymo(si) paieška: skirtingų mokymo būdų ir mokinių esminių psichologinių 
poreikių tenkinimo sąveikos dinamika“.

Projekto vadovas– prof. dr Saulė Raižienė.

atskleisti mokinių esminių psichologinių poreikių tenkinimo edukacinėje aplinkoje mechanizmai, 
remiantis savideterminacijos teorija. nustatytos skirtingų mokymo būdų sąveikų sąsajos su moki-
nių suvoktu poreikių patenkinimu bei jų mokymosi motyvacija, srm ir kitomis mokymosi išdavo-
mis (pasiekimais, gerove) bei abipusis ryšys tarp mokytojų mokymo būdų pasirinkimo ir mokinių 
suvokto poreikių patenkinimo, mokymosi motyvacijos, srm ir kitų mokymosi išdavų.

2. Projektas „Nuo strategijos iki veiksmo: sporto organizacijų profesionalumo rėmimas per su darbu 
susijusias kompetencijas ir gerinant sporto administratorių paruošimą“ (angl. ,From Strategy to Ac-
tion: Supporting the Professionalization of Sport Organizations through the Definition of Work based 
Competencies and the Development of Fit-for-Purpose Training for Sport Administrators (S2A SPORT).

Projekto vadovas – prof. dr. Vilma Čingienė.

Įvertinti ir numatyti įgūdžiai, reikalingi suformuoti švietimo ir mokymo procese, atitinkantys dar-
bo rinkos lūkesčius. sporto ir fizinio aktyvumo sektoriui pateiktas užimtumo ir įgūdžių žemėlapis, 
reikšmingas ekonomine ir socialine prasme naujų veiklų vystymui, darbo vietų kūrimui ir reikalingų 
įgūdžių formavimui. europos sąjungos sektorinių įgūdžių sąjunga sutelkė sporto ir fizinio akty-
vumo sektorių, siekiant nustatyti, analizuoti ir rasti sprendimus, reikalingus įgūdžių ir užimtumo 
klausimams spręsti nacionaliniu ir bendrijos lygiu. sukurta struktūra, suteikianti nuolatines kon-
sultacijas kvalifikacijų ir įgūdžių klausimais, palaikanti suinteresuotųjų grupių bendradarbiavimą 
sprendžiant kvalifikuotos darbo jėgos klausimus, skatinanti mobilumą, užimtumą ir pan.

3. Projektas „Inovatyvus mokymas siekiant stiprių tapatybių įvairioje Europoje“ (angl. Innovative curricu-
lum for strong identities in diverse Europe).

Projekto vadovas– prof. dr. Saulė Raižienė.

intensyvaus tarpdisciplininio kurso apie jaunuolių tapatumo raidą bei optimalios raidos vertin-
imo ir skatinimo metodus parengimas. Tarpkultūrinių tarpdisciplininių intensyvių mokymų psi-
chologijos, sociologijos, edukologijos ir socialinio darbo studentams iš partnerių organizavimas. 
kurso dėstytojų bei tyrėjų kvalifikacijos kėlimas siekiant sustiprinti metodologinius bei dalykinius 
įgūdžius optimalios jaunimo tapatumo raidos srityje. atviros edukacinės medžiagos apie optimalią 
jaunimo tapatumo raidą bei jos skatinimo būdus parengimas, publikavimas internete bei sklaida. 
Projektu atnaujinta / sustiprinta psichologijos bakalauro studijų programa, papildant ją tarptau-
tiniu tarpdisciplininiu intensyviu kursu aktualia tematika.

4. Projektas „Bilietas sportiniam mobilumui“ (angl. Ticket to Mobility in Sport).

Projekto vadovas – prof. dr. Vilma Čingienė.

atlikti esančių mobilumo mokymosi tikslais galimybių bei gerųjų praktikų analizę nacionaliniu, re-
gioniniu ir vietiniu lygmenimis (ištirti mobilumo mokymosi tikslais galimybes, finansuojamas euro-
pos komisijos, Olimpinio komiteto, savivaldybių ir pan.).
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Projekto tikslas – sukurti europos mobilumo įrankį, dėl kurio būtų aiškiau ir paprasčiau surasti 
bei suprasti mobilumo mokymosi tikslais finansavimo galimybes sporto sektoriuje. Įrankis padės 
atrinkti tinkamiausią informaciją apie skelbiamas programas, veiksmus, finansavimo galimybes pa-
gal asmens profilį.

5. Projektas „Universitetų ir verslo partnerysčių stiprinimas pažangiam ir darniam Azijos augimui” (angl. 
Heightening University-Business partnerships FOR smart and sustainable GROWTH in Asia).

Projekto vadovas – prof. dr. Žaneta Simanavičienė.

inovacinių gebėjimų stiprinimas azijos šalyse, sprendžiant visuomenines problemas. europinių 
gerųjų praktikų įdiegimas azijos universitetuose, kuriant ilgalaikes su inovacijomis susijusias part-
nerystes tarp universitetų ir vietinių verslo įmonių.

6. Projektas „Aukštojo mokslo internacionalizacijos didinimas Moldovoje“ (angl. Elevating the Internation-
alization of Higher Education in Moldova).

Projekto vadovas – Audra Dargytė Burokienė.

stiprinamas moldovoje aukštojo mokslo institucijų vaidmuo europos aukštojo mokslo ir mokslinių 
tyrimų erdvėje, kuriant visapusišką aukštojo mokslo internacionalizaciją moldovoje, siekiant pa-
gerinti švietimo ir mokslinių tyrimų kokybę. Padedamos parengti internacionalizavimo strategijos 
moldovos universitetuose.

7. Projektas „Teisių gynimo priemonės prieš užsienio teismo sprendimo vykdymą pagal Reglamentą Bri-
uselis I“ (angl. „Remedies against Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast“).

Projekto vadovas – doc. dr. Darius Bolzanas.

Prisidėta prie nuoseklaus reglamento „briuselis i“ pritaikymo žalos atlyginimui atsižvelgiant į užsie-
nio teisės aktus. atlikta išsami atitinkamų nacionalinių teisės aktų apžvalga, susijusi su reglamento 
„briuselis i“ taikymu, skiriant ypatingą dėmesį teisių gynimo priemonėms.

Tarptautinis ir nacionalinis mokslo vertinimas 

2018 m. tarptautiniai ir nacionaliniai ekspertai vertino mru mTePi veiklą. Tarptautinį pa-
lyginamąjį vertinimą administravo mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, buvo verti-
nami 2013–2017 m. veiklos rezultatai, o nacionalinį 2017 m. kasmetinį vertinimą atliko lietuvos 
mokslo taryba. Pagal lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą metodiką 
buvo vertinamos įvairios su moksline veikla susijusios veiklos: publikacijos, dalyvavimas tarp-
tautiniuose mokslo projektuose ir užsakomuosiuose tyrimuose, akademinio personalo raida, 
mobilumas, dalyvavimas aukšto tarptautinio lygio profesiniuose tinkluose ir kt.

Tarptautinio mokslo vertinimo MRU MTEP veiklos kokybės balai pagal                                        
vertinamuosius padalinius 

Vertinamasis vienetas MTEPI veiklos 
kokybė

Ekonominis 
ir socialinis 

poveikis 
Perspektyvumas

Mykolo Romerio Teisės mokykla 3 4 5
Viešojo saugumo akademija 

3
3 3

Teisė
Vadyba ir administravimas, ekonomika, socio-
logija, Psichologija, edukologija 2
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Viešojo valdymo fakultetas 
3

3 2Vadyba ir administravimas
Politikos mokslai 2
Ekonomikos ir verslo fakultetas / Komunika-
cijos institutas 2

2 3ekonomika
Vadyba ir administravimas 2
Teisė, politikos mokslai, edukologija, komunika-
cija ir informacija 3

edukologijos ir socialinio darbo institutas
3

4 5edukologija
sociologija 3
Psichologijos institutas 4 3 5
Humanitarinių mokslų institutas

3
2 3Filologija

Filosofija 2

Šaltinis: mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 

Apdovanojimai

2018 m. liepos 6 d., Valstybės dieną, lietuvos respublikos Prezidentė Dalia grybauskai-
tė už nuopelnus lietuvos respublikai ir lietuvos vardo garsinimą pasaulyje lietuvos didžiojo 
kunigaikščio gedimino ordino karininko kryžiumi apdovanojo lietuvos aukščiausiojo Teismo 
pirmininką, mykolo romerio universiteto profesorių dr. rimvydą norkų.

2018 m. jos ekscelencija lietuvos respublikos Prezidentė Dalia grybauskaitė paskelbė 
ir apdovanojo geriausių disertacijų laureatus. socialinių ir humanitarinių mokslų srityje buvo 
apdovanoti du mru jaunieji mokslininkai: rimantas Vosylis už disertaciją „Psichologiniai taps-
mo suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių grupėse“ ir 
rusnė kregždaitė už disertaciją „kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas euro-
pos sąjungos šalyse“ . 

2018 m. birželio 18 d. kūno kultūros ir sporto departamentas prie lietuvos respublikos 
Vyriausybės už ilgametį darbą kūno kultūros ir sporto srityje 50 metų jubiliejaus proga bronzos 
medaliu „už nuopelnus lietuvos sportui“ apdovanojo mru profesorę dr. Vilmą Čingienę. 

Doktorantūra ir podoktorantūra

mru skiria didelį dėmesį naujosios į tarptautinę karjerą orientuotos mokslininkų kartos 
rengimui. socialinių inovacijų doktorantūros mokykla (toliau – siDm) įgyvendina tarptautinėje 
mokslo bendruomenėje priimtus inovatyvios doktorantūros principus, plėtoja ir tobulina dok-
torantūros 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. 

mru kartu su kitomis lietuvos mokslo ir studijų institucijomis vykdo 6 mokslo krypčių 
doktorantūros studijas.

Lentelės pabaiga

http://www.mosta.lt/
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Vykdomos doktorantūros studijos 2018 m. 

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

Socialiniai mokslai

01s Teisė mykolo romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

03s Vadyba mykolo romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, klaipėdos 
universitetas, aleksandro stulginskio universitetas, šiaulių universitetas

04s ekonomika
mykolo romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, ism Vadybos 
ir ekonomikos universitetas, aleksandro stulginskio universitetas, šiaulių 
universitetas

06s Psichologija mykolo romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

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 doktorantū-
ros 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 (italija), Turino uni-
versitetu (italija), autonomiškuoju barselonos universitetu (ispanija), liuksemburgo universite-
tu (liuksemburgas) bei Tilburgo universitetu (nyderlandai). be pagrindinių projekto partnerių 
programos kokybę užtikrina bei dalines studijas šios programos doktorantams siūlo daugiau 
nei 10 partnerių iš europos bei jungtinių amerikos Valstijų. 

2018 m. mru kartu su kitais 8 europos universitetais: bolonijos universitetu – koordi-
natoriumi (italija), Turino universitetu (italija), liuksemburgo universitetu (liuksemburgas), au-
tonomiškuoju barselonos universitetu (ispanija), katalikiškuoju liuveno universitetu (belgija), 
gotfrydo Vilhelmo leibnico universitetu (Vokietija), Vienos universitetu (austrija) ir madrido 
politechnikos universitetu (ispanija) pagal programos „Horizontas 2020“ marie skłodowska-
Curie veiklą „inovatyvūs lavinimo tinklai“ gavo finansavimą doktorantūros programai „Teisės, 
mokslo ir technologijų jungtinė doktorantūros programa: interneto teisė“ (angl. law, science 
and Technology joint Doctorate: rights of the internet of everything (lasT-jD-rioe)“, kuria bus 
užtikrintas jungtinės doktorantūros programos „Teisė, mokslas ir technologijos“ (lasT-jD) tęs-
tinumas. Programos konsorciume taip pat dalyvaus 16 akademinių ir verslo partnerių.

 Doktorantų skaičiaus kaita

2018 m. priėmime į doktorantūros studijas dalyvavo 55 kandidatai. Viešojo konkurso 
būdu priimtas 31 doktorantas, iš kurių – 8 užsieniečiai (iš P. korėjos, moldovos, rumunijos, 
ukrainos). 
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Pretendentų ir priimtų doktorantų skaičiaus kaita 2014–2018 m.

Pretendentų skaičius Priimtų dokumentų skaičius
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studijuoti doktorantūroje 2018 m. buvo priimta daugiau asmenų, baigusių magistrantū-
ros studijas mru, septyni iš visų priimtųjų baigė studijas užsienyje.

Priimtų studijuoti į doktorantūrą iš MRU ir iš kitų universitetų santykis
 proc. 2014–2018 m.
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kasmet auga susidomėjimas doktorantūros studijomis mru, ypač teisės ir psichologijos 
mokslo kryptyse. 2018 metais mru daugiausia doktorantų rengė teisės mokslo krypties diser-
tacijas.
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Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis 2014–2018 m.
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Daktaro disertacijų gynimai, podoktorantūra

2018 m. sėkmingai studijas baigė ir daktaro disertacijas apgynė 17 tyrėjų: 6 – teisės, 5 – 
vadybos, 4 – ekonomikos bei 2 – edukologijos mokslų kryptyse. 6 daktarai toliau tęsia mokslinę 
pedagoginę veiklą mru.

2018 m. sėkmingai apgintos mokslo disertacijos

Nr. Disertantas Disertacijos tema Mokslo 
kryptis Vadovas Padalinys 

Disertacijos 
gynimo 

data 

1. monika 
mačiulienė 

„bendrakūros eko-
sistemos modeliavi-
mas technologinės 
pažangos kontekste“ 
(disertacija rengta 
anglų k.  „modelling 
Co-creative ecosys-
tem in the Context of 
Technological Develo-
pment“) . 

Vadyba 03s

Prof. dr. birutė 
mikulskienė 
(mokslinis 
konsultantas 
doc. dr. Dap 
Hartmann)

Vadybos 
institutas 2018-02-09

2. juozas 
Valčiukas

„islamo teisė: adap-
tyvumo klausimas“ 
(disertacija rengta 
anglų k. „islamic law: 
a Question of adapta-
bility“)

Teisė 01s Prof. dr. justi-
nas Žilinskas

Viešosios 
teisės 
institutas

2018-03-23

3.
gerda
štaraitė-barsu-
lienė

„mediacijos notaro 
veikloje taikymo 
galimybės ir teisinio 
reguliavimo lietuvoje 
tobulinimo kryptys"

Teisė 01s Doc. dr. natali-
ja kaminskienė

Privatinės 
teisės 
institutas

2018-04-06
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Lentelės tęsinys

4. Tomas 
mendelsonas

„institucinių sekto-
rių skolų poveikio 
šalies finansiniam 
stabilumui vertinimas 
europos sąjungos 
valstybėse“

ekonomika 
04s

Prof. dr. eduar-
das Freitakas

Finansų 
institutas 2018-04-06

5.
kristina 
ambrazevi-
čiūtė

„Vyresnio amžiaus 
žmonių teisės į 
darbą įgyvendinimas 
visuomenės senėjimo 
sąlygomis"

Teisė 01s
Prof. dr. ingrida 
mačernytė-Pa-
nomariovienė

Privatinės 
teisės 
institutas

2018-04-12

6. rūta 
Tamošiūnaitė

„socialinių technolo-
gijų taikymo galimy-
bės gyventojų dalyva-
vimui viešojo valdymo 
sprendimų priėmimo 
procesuose“

Vadyba 03s

Prof. dr. alvy-
das baležentis 
(mokslinė 
konsultantė 
prof. dr. aelita 
skaržauskienė)

Vadybos 
institutas 2018-06-01

7.
agnė 
margevičiūtė 
(eksternu)

„mokinio teisės į 
saugumą užtikrinimo 
probleminiai aspektai: 
patyčių mokykloje 
atvejis“ (disertacija 
rengta anglų k. „Pro-
blematic aspects of 
ensuring the right to 
safe environment of 
the learner: Case of 
bullying at school“)

Teisė 01s Prof. dr. birutė 
Pranevičienė

Teisės 
katedra 2018-06-18

8. Viktor 
kozlovskij

„ekonominės ir socia-
linės sanglaudos ir jos 
sąsajų su ekonomikos 
augimu vertinimas eu-
ropos sąjungoje"

ekonomika 
04s

Prof. habil. dr. 
Ona gražina 
rakauskienė

ekono-
mikos 
institutas

2018-06-19

9.
yaroslava 
levchenko 
(eksternu)

„Įmonės investavimo 
patrauklumo verti-
nimas ir užtikrinimas 
regioninio vystymosi 
kontekste“ (disertacija 
rengta anglų k. „as-
sessing and ensuring 
enterprise investment 
attractiveness in the 
Context of regional 
Development“)

ekonomika 
04s

Prof. dr. asta 
Vasiliauskaitė

Finansų 
institutas 2018-06-22

10. Viktorija 
mažeikienė

medijų raštingumas 
aukštajame moksle“ 
(disertacija rengta an-
glų k. „media literacy 
in Higher education“)

edukologija 
07s

Doc. dr. Vilhel-
mina Vaičiū-
nienė

edukologi-
jos ir socia-
linio darbo 
institutas

2018-06-22
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Lentelės pabaiga

11. arvydas
 budnikas

„ieškinys dėl neveiki-
mo europos sąjungos 
Teisingumo Teisme“

Teisė 01s Doc. dr. inga 
Daukšienė

Tarptau-
tinės ir 
europos 
sąjungos 
teisės 
institutas

2018-09-14

12. marius 
kalinauskas

„studentų įsitraukimo 
į žaidybinimu grįstas 
studijas raiška“

edukologija 
07s

Prof. dr. irena 
Žemaitaitytė

edukologi-
jos ir socia-
linio darbo 
institutas

2018-09-28

13. andrius 
balčiūnas

„informacijos srautų 
poveikio valiutų kursų 
pokyčiams vertini-
mas“

ekonomika 
04s

Prof. dr.  irena 
mačerinskienė

ekono-
mikos ir 
verslo 
fakultetas

2018-11-08

14. mindaugas 
Deksnys

„Organizacijos 
judrumas sparčiai 
augančiose įmonėse“ 
(disertacija rengta an-
glų k. „Organizational 
agility in High growth 
Companies”)

Vadyba 03s Prof. dr. rima 
Žitkienė

ekono-
mikos ir 
verslo 
fakultetas

2018-11-09

15. ilma 
Daubarienė

„Actio Pauliana institu-
to taikymo komerci-
niuose sutartiniuose 
santykiuose problemi-
niai aspektai“ 

Teisė 01s

2011–2016 
metais prof. 
dr. egidijus 
baranauskas 
2017–2018 
metais doc. dr. 
lina noviko-
vienė

Privatinės 
teisės 
institutas

2018-12-13

16. aušra 
šukvietienė

„nevyriausybinių 
organizacijų įgalinimo 
dalyvauti sprendimų 
priėmime modeliavi-
mas lietuvos savival-
dybėse“

Vadyba 03s Prof. dr. Vainius 
smalskys 

Viešojo 
adminis-
travimo 
institutas 

2018-12-14

17. laura 
gudelytė

„integruotas verslo 
klasterių veiklos efek-
tyvumo valdymas“ 

Vadyba 03s Prof. dr. aelita 
skaržauskienė

komuni-
kacijos 
institutas

2018-12-18

2018 m. podoktorantūros stažuotes, finansuojamas pagal 2014–2020 m. es fondų inves-
ticijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas“ priemonės nr. 09.3.3-lmT-k-712 „mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kom-
petencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „stažuočių po doktorantūros studijų 
skatinimas“, sėkmingai tęsė 3 tyrėjai: dr. evaldas juozelis „naujasis mokslinis žinojimas: filoso-
finiai, 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. 
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Doktorantūros tarptautiškumas

auga doktorantų, rengiančių mokslo publikacijas ir disertacijas anglų kalba, skaičius. 
2018 m. 6 apgintos disertacijos (iš 17) parengtos anglų kalba. atsižvelgiant į nacionalinius rei-
kalavimus, daktaro disertacijos buvo ginamos gynimo tarybose dalyvaujant užsienio moks-
lininkams. Tęsiant bendradarbiavimą, pradėtos derybos su bazelio universitetu (šveicarija) ir 
groningeno universitetu (nyderlandai) dėl dvigubo daktaro laipsnio suteikimo sutarčių.

Doktorantai aktyviai dalyvauja mokslinėse stažuotėse bei moksliniuose mokymuose už-
sienyje.

Du mykolo romerio teisės mokyklos Privatinės teisės instituto doktorantai 2018 metais 
laimėjo prestižines stipendijas ir 2018–2019 studijų metus tęsė užsienio universitetuose: remi-
gijus jokubauskas pagal Fulbright stipendiją stažuojasi misūrio universiteto Teisės mokykloje 
(jaV), o martynas jablonskis pagal šveicarijos konfederacijos Vyriausybės stipendiją studijuoja 
bazelio universitete (šveicarija). 

13 doktorantų pagal erasmus+ programą išvyko ilgesnėms nei 2 mėnesių stažuotėms už-
sienyje. Daugiau nei 20 doktorantų pasinaudojo kitomis galimybėmis išvykti į trumpesnes aka-
demines išvykas. mru doktorantai stažavosi beveik dvidešimtyje skirtingų pasaulio valstybių. 

Doktorantūros finansavimas

2018 m. mru studijavo 4 doktorantai, finansuojami es struktūrinių ir investicinių fondų 
lėšomis pagal projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, kurį koordinuoja lietuvos mokslo tary-
ba. 2018 m. 9 mru doktorantai lietuvos mokslo tarybos skelbtame konkurse gavo paramą už 
akademinius pasiekimus.

Kita veikla 

kaip ir kiekvienais metais, siekiant doktorantūros studijų kokybės, doktorantams buvo 
organizuotos užsienio mokslininkų paskaitos, mokymai bei informaciniai renginiai. Organizuo-
ti doktorantams vedamų mokymų „inovatyvus mokslininkas“ ciklai: dviejų savaičių seminarai 
„statistinė analizė ir ekonometrika moksliniuose tyrimuose“ (prof. dr. mihaela simionescu,  ru-
munijos akademijos ekonomikos prognozavimo institutas), paskaita-mokymai apie tarpkultūri-
nę komunikaciją (Dr. esther e. enns, kanados st. mary universitetas), mru bibliotekos mokymai. 

Doktorantai aktyviai įsitraukė į mru socialinių inovacijų laboratorijų tinklo mru lab 
veiklą. kartu su mokslininkais vykdė mokslinius tyrimus, dalyvavo projektinėje veikloje, rengė 
projektų paraiškas ir bendras publikacijas.

MRU Doktorantų draugija

2018 m. birželio 7–8 d. vyko mru doktorantų draugijos organizuojama šeštoji tarptauti-
nė jaunųjų tyrėjų mokslinė konferencija „socialinės transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje“. 
konferencijos pranešimų pagrindu išleistas straipsnių el. rinkinys indeksuojamas tarptautinėse 
duomenų bazėse.

mru Doktorantų draugija prisidėjo prie 2018 m. spalio 18 d. vykusio lietuvos jaunųjų 
mokslininkų forumo „50 aukštojo mokslo reformos atspalvių“ organizavimo. Plėtros komite-
to pirmininkė Dalia karlaitė pirmininkavo forumo organizaciniam komitetui. 2018 m. lapkričio 
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21 d. kartu su mru studentų atstovybe buvo organizuotas informacinis renginys „akademinis 
sąžiningumas: bŪTi ar nebŪTi?“, kurį vedė Vidaus reikalų komiteto pirmininkė erika statkienė.

Mokslo publikacijos

2018 m. mru mTePi rezultatai buvo orientuoti į aukštą tarptautinio lygio kokybę ir socia-
linio bei ekonominio poveikio didinimą. nuosekliai augo publikacijų užsienio recenzuojamuo-
se leidiniuose, pirmenybę teikiant publikavimui tarptautinėje akademinėje bendruomenėje 
pripažintose leidyklose arba leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate analytics ir scopus duomenų 
bazes, skaičius.

svarbiausios 2018 m. tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintose leidyklose 
išleistos mru mokslininkų monografijos, mokslo studijos, kitos knygos:

1. adrych-brzezińska, iza; andersson, Håkan; askeland, bjarte; bagińska, ewa; baretić, marko; bell, 
andrew; borghetti, jean-sébastien; Campi, arnaud; Caruana-Demajo, giannino; Coggiola, nadia; 
Dacoronia, eugenia; Drukteinienė, Simona; Dubuisson, bernard; Dugar, gregor; Dulak, anton; 
Durant, isabelle C; Duret, Caroline; ehlers, andreas; Frøseth, anne marie; gardella Tedeschi, bianca; 
graziadei, michele; Hogg, martin a; Hrádek, jirí; józon, mónika; kadner graziano, Thomas; karner, 
ernst; kiršienė, julija; koch, bernhard a; korpisaari, Päivi; kubilis, jānis; lahe, janno; lindenbergh, 
siewert; magnus, ulrich; malengreau, Thomas; martín-Casals, miquel; meissel, Franz-stefan; mor-
gado, Pedro; novak, barbara; Oliphant, ken; Palevičienė, Solveiga; Pereira, andré; Potschka, ste-
fan; Quill, eoin; retamozo, jaliya; ribot, jordi; rodriguez, sara Félix; scarso, alessandro P; séjean, 
michel; siig, kristina; Tampuu, Tambet; Tichý, luboš; Torgans, kalvis; ulfbeck, Vibe; Wilcox, Vanes-
sa; Winiger, bénédict. essential cases on misconduct. berlin : De gruyter, 2018. 1286 p. (Digest of 
european tort law, issn 1869-6570 ; 3). isbn 9783110534344. [De gruyter] [m.kr.: 01s].

2. rask, mikko; mačiukaitė-Žvinienė, saulė; Tauginienė, Loreta; Dikčius, Vytautas; matschoss, kaisa; 
aarrevaara, Timo; d’andrea, luciano. Public Participation, science and society: Tools for Dynamic 
and responsible governance of research and innovation. london; new york: routledge, 2018. 
152 p. isbn 9781138574953. eisbn 9781351272964. DOi: 10.4324/9781351272964. [scopus] [m.kr.: 
03s].

3. gouveia, rita; aeby, gaëlle; Česnuitytė, Vida. a First Portrait of Personal networks in a Com-
parative Perspective // Families and Personal networks: an international Comparative Perspecti-
ve / edited by karin Wall, eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. al.]. london: Palgrave 
macmillan, 2018. isbn 9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 61-97. DOi: 10.1057/978-1-349-
95263-2_3. [springerlink] [m.kr.: 05s].

4. Suchanova, Jelena; Mockienė, Liudmila; Šliogerienė, Jolita. a Paradigm shift in Teaching bu-
siness english Vocabulary // establishing Predominance of english for specific Purposes within 
adult english language Teaching / edited by nadežda stojković and nijolė burkšaitienė. new-
castle upon Tyne: Cambridge scholars Publishing, 2018. isbn 1527511596. eisbn 9781527511590. 
p. 119-133. [m.kr.: 07s, 04H].

5. Selevičienė, Eglė; Burkšaitienė, Nijolė. a study of Tertiary Teachers’ attitudes towards Web 2.0 
Technologies and their use for Teaching eFl and esP // establishing Predominance of english for 
specific Purposes within adult english language Teaching / edited by nadežda stojković and 
nijolė burkšaitienė. newcastle upon Tyne: Cambridge scholars Publishing, 2018. isbn 1527511596. 
eisbn 9781527511590. p. 94-118. [m.kr.: 07s].

6. laurinavičius, alfredas; Ustinavičiūtė, Laura. breach of Community Punishment in lithuania// 
The enforcement of Offender supervision in europe: understanding breach Processes / eds.: 
miranda boone, niamh maguire. abingdon: routledge; Taylor & Francis group ltd, 2018. isbn 
9781138215177. p. 211-221. [m.kr.: 06s].
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7. Bolzanas, Darius; Tamošiūnienė, egidija; Vasarienė, Dalia; jokubauskas, remigijus. Certification 
of enforceability in member state of origin: service of certificate // remedies Concerning enforce-
ment of Foreign judgements: brussels i recast / edited by Vesna rijavec, Wendy kennett, Tomaž 
keresteš, Tjaša ivanc. [alphen aan den rijn] : Wolters kluwer, 2018. isbn 9789041194169. p. 113-137. 
(european monographs ; 104). [m.kr.: 01s].

8. Wall, karin; gouveia, rita; aeby, gaëlle; Česnuitytė, Vida. Changing meanings of Family in Perso-
nal relationships: a Comparative Perspective // Families and Personal networks: an international 
Comparative Perspective / edited by karin Wall, eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. 
al.]. london : Palgrave macmillan, 2018. isbn 9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 99-130. 
DOi: 10.1057/978-1-349-95263-2_4. [springerlink] [m.kr.: 05s].

9. Wall, karin; Česnuitytė, Vida; Widmer, eric D.; gauthier, jacques-antoine. Conclusions // Fami-
lies and Personal networks : an international Comparative Perspective / edited by karin Wall, 
eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. al.]. london: Palgrave macmillan, 2018. isbn 
9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 225-238. DOi: 10.1057/978-1-349-95263-2_8. [springer-
link] [m.kr.: 05s].

10. ramos, Vasco; Česnuitytė, Vida; Wall, karin; joye, Dominique. Contextualising Personal networks 
across birth Cohorts and Countries // Families and Personal networks: an international Compara-
tive Perspective / edited by karin Wall, eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. al.]: Palgra-
ve macmillan, 2018. isbn 9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 19-60. DOi: 10.1057/978-1-349-
95263-2_2. [springerlink] [m.kr.: 05s].

11. Birškytė, Liucija; Giriūnienė, Gintarė. international aspects of Corporate income Taxes 
and associated Distortions // Taxes and Taxation Trends / edited by jolanta iwin-garzyńska.                                     
london: intechOpen, 2018. isbn 9781789230987. eisbn 9781789230994. p. 23-39. DOi: 10.5772/
intechopen.74213. [m.kr.: 04s].  

12. Wall, karin; Widmer, eric D.; gauthier, jacques-antoine; Česnuitytė, Vida; gouveia, rita. intro-
duction // Families and Personal networks : an international Comparative Perspective / edited by 
karin Wall, eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. al.]. london: Palgrave macmillan, 2018. 
isbn 9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 1-18. DOi: 10.1057/978-1-349-95263-2_1. [springer-
link] [m.kr.: 05s].

13. Zaksaitė, Salomėja. korupcja w sporcie i niektóre formy przestępczości zorganizowanej // 
sport a przestępczość zorganizowana / redakcja michał leciak. Warszawa : C.H. beck, 2018. isbn 
9788381287647. eisbn 9788381287661. p. 23-29. (monografie Prawnicze). [m.kr.: 01s].

14. gauthier, jacques-antoine; aeby, gaëlle; ramos, Vasco; Česnuitytė, Vida. linking Family Trajec-
tories and Personal networks // Families and Personal networks : an international Comparati-
ve Perspective / edited by karin Wall, eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. al.]. lon-
don : Palgrave macmillan, 2018. isbn 9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 187-223. DOi: 
10.1057/978-1-349-95263-2_7. [springerlink] [m.kr.: 05s].

15. Zuzevičiūtė, Vaiva. lithuania.between Commitments and expectations: is it an eternal Tension 
between generations or a Contemporary Phenomenon? // young People and active Citizenship 
in Post-soviet Times: a Challenge for Citizenship education / edited by beata krzywosz-rynkie-
wicz, anna m. Zalewska, kerry j. kennedy. london ; new york : routledge, Taylor & Francis group, 
2018. isbn 9781138679771. eisbn 9781315564005. p. 67-79. DOi: 10.4324/9781315564005. [scopus] 
[m.kr.: 07s, 01s, 02s].

16. aeby, gaëlle; Widmer, eric D.; Česnuitytė, Vida; gouveia, rita. mapping the Plurality of Personal 
Configurations // Families and Personal networks : an international Comparative Perspective / ed. 
karin Wall, eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. al.] : Palgrave macmillan, 2018. isbn 
9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 131-166. DOi: 10.1057/978-1-349-95263-2_5. [springer-
link] [m.kr.: 05s].

17. Butvilas, Tomas; králová, eva; Trakšelys, kęstutis. Philosophy of education: Theoretical and Practical 
Considerations // an introduction to education / edited by Hasan arslan. newcastle upon Tyne: Cam-
bridge scholars Publishing, 2018. isbn 152750932X. eisbn 9781527509320. p. 37-62. [m.kr.: 07s].
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18. Tamošiūnienė, Lora; Vaičiūnienė, Vilhelmina. Post-project Development of Plurilingualism un-
derstanding in Partner Context // The Foundations and Versatility of english language Teaching 
(elT) / edited by Christoph Haase, natalia Orlova and joel Head. Cambridge : Cambridge scholars 
Publishing, 2018. isbn 9781527506312. p. 189-199. [m.kr.: 04H, 07s].

19. Tauginienė, Loreta; Urbanovič, Jolanta. social responsibility in Transition of stakeholders: 
from the school to the university // stakeholders, governance and responsibility / shahla seifi, 
David Crowther (ed.). [bingley] : emerald Publishing limited, 2018. isbn 9781787563803. eisbn 
9781787563797. p. 143-163. (Developments in corporate governance and responsibility, issn 
2043-0523 ; vol. 14). DOi: 10.1108/s2043-052320180000014007. [emeralD] [m.kr.: 03s].

20. Brūzgienė, Rūta. The musicality of literature and the semiotics of music // readings in numa-
nities / editors Oana andreica, alin Olteanu. Cham : springer international Publishing, 2018. isbn 
9783319669137. eisbn 9783319669144. p. 145-157. (numanities - arts and humanities in progress, 
issn 2510-442X ; vol. 3). DOi: 10.1007/978-3-319-66914-4_10. [springerlink] [m.kr.: 04H].

21. Čiuladienė, Gražina. The Weak aspects of Conflict management skills of youth: Considering 
Weak Features // Communication and Conflict in multiple settings / edited by Peter brey, marta 
rzepecka. leiden ; boston : brill ; rodopi, 2018. isbn 9789004371255. eisbn 9789004373679. issn 
1570-7113. p. 13-35. [m.kr.: 07s, 08s]. 

22. Widmer, eric D.; gouveia, rita; aeby, gaëlle; Česnuitytė, Vida. understanding Personal networ-
ks as social Capital // Families and Personal networks : an international Comparative Perspecti-
ve / edited by karin Wall, eric D. Widmer, jacques-antoine gauthier ... [et. al.]. london : Palgrave 
macmillan, 2018. isbn 9781349952625. eisbn 9781349952632. p. 167-186. DOi: 10.1057/978-1-349-
95263-2_6. [springerlink] [m.kr.: 05s].

23. krzywosz-rynkiewicz, beata; Zalewska, anna m.; kõiv, kristi; Zuzevičiūtė, Vaiva; Vidnere, mara. 
young People Citizenship activity in Post-soviet states - Comparison across Countries // young 
People and active Citizenship in Post-soviet Times: a Challenge for Citizenship education / edited 
by beata krzywosz-rynkiewicz, anna m. Zalewska, kerry j. kennedy. london ; new york : rou-
tledge, Taylor & Francis group, 2018. isbn 9781138679771. eisbn 9781315564005. p. 41-51. DOi: 
10.4324/9781315564005. [scopus] [m.kr.: 07s, 01s, 02s].

MRU mokslo publikacijų struktūra 2017 ir 2018 m.
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Bendras mokslo publikacijų skaičius

Kitos mokslo publikacijos (akademinės recenzijos, tezės,

konferencijų pranešimai, teisės aktų komentarai, žodynai ir…

Vadovėliai, mokomosios knygos, kitos metodinės priemonės

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose, įtrauktuose į kitas

pripažįstamas tarptautines duomenų bazes

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose, įtrauktuose į

Clarivate Analytics arba Scopus duomenų bazes

Kitos monografijos, mokslo studijos, knygų dalys

Tarptautinių leidyklų išleistos monografijos, studijos, knygų

dalys

2017 2018
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 kokybinis indėlis į tam tikrą mokslo sritį tarptautinėje mokslo erdvėje yra vertinamas 
pagal leidinių, esančių Clarivate analytics Web of science 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 esan-
čiuose leidiniuose 2017–2018 m.
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Clarivate Analytics Scopus

MRU autoriai, labiausiai cituojami Scopus duomenų bazėse esančiuose leidiniuose 
2016–2018 m.

Mokslininkas Padalinys
Straipsnių 
citavimas 

2016–2018 m.

Prof. dr. Paulo alexandre da silva Pereira Viešojo valdymo fakultetas 192,81

Prof. dr. alvydas baležentis Viešojo valdymo fakultetas 115,06

Prof. dr. rita Žukauskienė Psichologijos institutas 74,57

Prof. dr. agota giedrė raišienė Viešojo valdymo fakultetas 14,83

Prof. dr. aelita skaržauskienė komunikacijos institutas 14,5

Prof. dr. saulius kanišauskas Humanitarinių mokslų institutas 12

Prof. dr. jolanta urbanovič Viešojo valdymo fakultetas 10,83

Dr. Daniel Depellegrin aplinkos valdymo laboratorija 10,25

Doc. dr. svajūnas sajavičius ekonomikos ir verslo fakultetas 9,5

Dr. ieva misiūnė aplinkos valdymo laboratorija 8,44

Prof. hab.dr. Ona gražina rakauskienė ekonomikos ir verslo fakultetas 8,33

Prof. dr. Tadas limba ekonomikos ir verslo fakultetas 7,12

Prof. dr. irena mačerinskienė ekonomikos ir verslo fakultetas 7

Doc. dr. askoldas Podviezko ekonomikos ir verslo fakultetas 5,55

Prof. dr. Dalė Dzemydienė afilijuotoji profesorė 5,32

Prof. dr. mindaugas briedis Humanitarinių mokslų institutas 5
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Lentelės pabaiga
Prof. dr. aistė Diržytė Psichologijos institutas 4,83

Prof. dr. lukas giriūnas ekonomikos ir verslo fakultetas 4,5

Prof. dr. gintarė giriūnienė ekonomikos ir verslo fakultetas 4,5

Dr. rimantas Vosylis Psichologijos institutas 4,28

Prof. dr. saulė raižienė Psichologijos institutas 4,05

Doc. dr. rūta marija Vabalaitė Humanitarinių mokslų institutas 4

Doc. dr. agnė Tvaronavičienė mykolo romerio teisės mokykla 3,83

Prof. dr. Darius štitilis ekonomikos ir verslo fakultetas 3,75

Prof. dr. mindaugas kiškis ekonomikos ir verslo fakultetas 3,67

Prof. dr. rasa Pilkauskaitė Valickienė Psichologijos institutas 3,17

Doc. dr. Povilas aleksandravičius Humanitarinių mokslų institutas 3

Doc. dr. evaldas juozelis Humanitarinių mokslų institutas 3

Dr. loreta Tauginienė akademinės etikos centras 3

Prof. dr. mantas bileišis Viešojo valdymo fakultetas 2,5

Dr. goda kaniušonytė Psichologinės gerovės tyrimų laboratorija 2,5

Oksana malinauskienė Psichologijos institutas 2,5

Prof. dr. Vainius smalskys Viešojo valdymo fakultetas 2,5

Prof. dr. Danielius serapinas Psichologijos institutas 2,47

Prof. dr. eglė bilevičiūtė mykolo romerio teisės mokykla 2,41

Prof. dr. Palmira rudalevičienė afilijuotoji profesorė 2,4

Prof. dr. jonas juškevičius mykolo romerio teisės mokykla 2,34

Doc. dr. gintarė Žemaitaitienė komunikacijos institutas 2,33

Prof. dr. birutė mikulskienė  Viešojo valdymo fakultetas 2,33

Prof. dr. milda Vainiutė mykolo romerio teisės mokykla 2,25

Prof. dr. arvydas guogis Viešojo valdymo fakultetas 2

Prof. dr. ligita gasparėnienė ekonomikos ir verslo fakultetas 2,17

Prof. dr. saulius greičius Viešojo saugumo akademija 2,17

Prof. dr. andrius Valickas Viešojo valdymo fakultetas 2

Doc. dr. inga Žilinskienė ekonomikos ir verslo fakultetas 2

Prof. hab. dr. bronislavas juozas kuzmickas afilijuotasis profesorius 2

Doc. dr. laima ruibytė Viešojo saugumo akademija 2

Doc. dr. aleksandras Patapas Viešojo valdymo fakultetas 2

Įgyvendinant strateginius universiteto tikslus, susijusius su tarptautiškumo ir socialinio 
ekonominio poveikio lietuvos visuomenei didinimu, išlaikomas balansas tarp užsienio ir  na-
cionalinių mokslo leidinių.
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          Publikacijų Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose santykis 
2017–2018 m.
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Užsienio recenzuojamuose leidiniuose Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose

Taip pat išlaikomas balansas tarp lietuvių ir užsienio kalba publikuojamų leidinių skai-
čiaus (prioritetą teikiant anglų k.). beveik du trečdaliai publikacijų išleidžiama užsienio, o treč-
dalis – lietuvių kalba.

Publikacijų lietuvių ir užsienio kalba santykis 2017–2018 m.

28%
32%

72%
68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017 2018

Lietuvių k. Užsienio k.

 MRU eBooks

2018 m. toliau plėtojamas atvirosios prieigos elektroninių knygų portalo projektas mru 
ebooks. Portale yra 228 e-knygos. Prie mru ebooks portalo 2018 m. prisijungta 269 130 kartų. 
mru ebooks portale pateikiamas elektronines mru knygas galima užsisakyti ir spausdintas.
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2018 m. MRU eBooks skaitomiausios knygos

30707

20799

17974

10657

10293

9602

7241

7033

5581

5547

Civilinės teisės specialioji dalis. Praktikumas. I dalis

Strateginis valdymas

Civilinė teisė. Atskiros sutarčių rūšys

Romėnų privatinė teisė

Organizacijų strateginės pasirinktys: Ar mokame veikti?

Lietuvos konstitucinė teisė

Finansinė analizė

Socialinių tyrimų metodai: apklausa

Viešasis valdymas

Vadybos pagrindai

2018 m. MRU eBooks skaitymo geografija: Top 10 šalių

432337

347612

74072

21461

9309
6916 4424

4071 2840
JAV

Lietuva

Rusija

Nyderlandai

Vokietija

Prancūzija

Švedija

Kinija

Ukraina

Jungtinė Karalystė

MRU išleisti leidiniai 2018 m.

Toliau tęsiamas spaudos pagal poreikį modelis, dauguma 2018 m. atspausdintų leidinių 
buvo parduoti taip paskirstyti atsižvelgiant į leidinio komercinį potencialą bei paskirtį. 
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2018 m. leidiniai, įtraukiant Registrų centro išleistus MRU leidinius
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Tarptautinė leidyba 

2018 m. mru tęsė narystę tarptautinėje asociacijoje „Publishers international linking 
association, inc. (Crossref)“. Visiems mru mokslo straipsniams yra suteikiamas nuolatinis skai-
tmenis identifikatorius „Digital Object identifyer (DOi). 2018 m. mru straipsniams suteikti 124 
DOi kodai. 

MRU Ekspertų portalas 

mru ekspertų portale sukurti 347 mru mokslininkų ir tyrėjų profiliai pagal Clarivate ana-
lytics Web of science ir scopus duomenų bazės publikacijas.  Pure  – automatiškai per elsevier 
įrankius atsinaujinanti mokslo vadybos sistema, kuri pateikia mru mokslininkų ir tyrėjų moks-
linius pasiekimus, publikacijas, CV ir kitus duomenis, teikia individualias, padalinio ir institucijos 
ataskaitas, analizuoja mokslininkų, tyrėjų, jų grupių ir padalinių pažangą per pasirinktą laiko-
tarpį, leidžia nustatyti veiklos tikslus mokslininkų grupėms ir vėliau stebėti pažangą, atlieka 
publikacijų, jų citavimo, h-indekso, bendradarbiavimo modelių, stebėseną.

Periodiniai mokslo žurnalai

mru leidžia 10 mokslo žurnalų, 2 iš jų – „intelektinė ekonomika“ ir „Viešoji politika ir 
administravimas“ įtraukti į „scopus“ duomenų bazę, kiti – į tarptautines duomenų bazes. Žur-
nalai atvirąja prieiga publikuojami aukšto lygio mokslinio darbo rezultatus skelbiančioje duo-
menų bazėje „science Direct“. Toliau tęsiamas darbas su pasaulyje plačiai paplitusia mokslo 
žurnalų atvirosios prieigos elektroninio publikavimo sistema Open journal systems (Ojs).
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Atviroji prieiga

mru nuo 2013 m. puoselėja atvirąją prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų. atviroji pri-
eiga padeda užtikrinti sklaidą ir prieinamumą, skaidrumą ir akademinę etiką, lietuvos respu-
blikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus mokslinių tyrimų rezultatų ir studijų viešumo, inte-
gracijos 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 de-
mokratinės tradicijos bei nuolatinio mokymosi siekio principus. mru institucinėje talpykloje 
saugomos mokslininkų, tyrėjų publikacijų ir studentų baigiamųjų darbų visatekstės skaitmeni-
nės kopijos. institucinė talpykla veikia kaip žinių bankas ir saugykla, užtikrinanti ilgalaikę moks-
lo publikacijų ir baigiamųjų darbų apsaugą, kaupimą, sklaidą, vidinį ir išorinį kokybinį ir kieky-
binį publikacijų vertinimą.

 Akademinė etika

mru didelį dėmesį skiria akademinės etikos puoselėjimui: moksliniams tyrimams, mo-
kymams, darbui nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesiniuose tinkluose. 2018 m. buvo įgy-
vendinami tarptautiniai projektai, dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir tinkluose. Pavyz-
džiui, dalyvauta briuselyje vykusiame susitikime, kurį organizavo europos komisijos mokslo ir 
inovacijų generalinis direktoratas ir europos mokslo vadybininkų ir administratorių asociacija 
(angl. european association of research managers and administrators, earma), europos Tary-
bos inicijuotoje apvaliojo stalo diskusijoje Vakarų balkanų šalių aukštosiose mokyklose, Vokie-
tijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „kodėl akademinė etika jums svarbi? (angl. Why 
Research Integrity Matters to You), Turkijoje vykusioje 4-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Pla-
giatas europoje ir už jos ribų“ (angl. Plagiarism across europe and beyond). Taip pat dalyvauta 
Vienoje vykusioje 2-ojoje tarptautinėje konferencijoje „švietimas link atsakingos visuomenės, 
universitetų transforamvimas per atsakingą mokslą ir inovacijas“ (angl. education towards a 
responsible society, Transforming universities through rri), kurioje buvo pristatyti projekto 
„aukštojo mokslo institucijos ir atsakingas mokslas ir inovacijos“ (angl. Higher education ins-
titutions & responsible research and innovations), finansuojamo programos „Horizon 2020“ 
lėšomis, rezultatai.

spalio 11–12 d. mru vyko 2-oji tarptautinė konferencija „etikos formavimas universitete ir 
visuomenėje (angl. „shaping ethics in academia and society“), kurioje dalyvavo mokslininkai ir 
praktikai iš jaV, Danijos, suomijos, švedijos, estijos, lenkijos, Čekijos, liuksemburgo, nyderlan-
dų karalystės, gruzijos, ukrainos, Vengrijos, Turkijos, kroatijos, libano ir lietuvos. 

akademinės etikos centras taip pat dalyvavo lietuvos universitetų rektorių konferencijos 
sudarytos laikinosios akademinio sąžiningumo ir etikos darbo grupės veiklose, nacionaliniuose 
renginiuose, susitikimuose su moksleiviais. Pavyzdžiui, lietuvos nacionalinėje martyno mažvydo 
bibliotekoje vyko apskritojo stalo diskusija „etikos infrastruktūros būklė: iššūkiai ir sprendimai“, 
kurią organizavo švietimo ir mokslo ministerija, lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ir mru. 

Svarbiausi 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 



66

Mykolo Romerio universitetas  2018

ir privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos ir įvairių visuomenės grupių 
lyderius.

mru turi puikią infrastruktūrą, renginių organizavimo vadybinę patirtį ir platų bendra-
darbiavimo su akademiniais partneriais, viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis nacionali-
niu ir tarptautiniu lygiais tinklą. Tarptautinės organizacijos taip pat dažnai renkasi mru mokslo 
renginių organizavimui.

Svarbiausi 2018 m. renginiai

Pavadinimas Data

nacionalinė konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“. 2018-01-05

Tarptautinė 5-oji viešojo valdymo pokyčių konferencija „galimybės tobulinti 
viešųjų paslaugų teikimo organizavimą“ 2018-02-28

Tarptautinė konferencija „Vilnius legal Tech 2018: šiuolaikinė teisė“ 2018-05-11

seminaras „Diskurso ryšiai ir tekstų anotavimas“ 2018-05-31

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Tarptautinis saugumas šiuolaikinių 
globalių iššūkių akivaizdoje“ 2018-06-11-17

9-oji tarptautinė „Transparency international“ skaidrumo mokykla 2018-07-2/8

Tarptautinis konferencijų ciklas „socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės 
įžvalgos „sOCin‘18“ 2018-09-17-21

Tarptautinė konferencija „europos likimas: integracija, suverenumas, tapatumai“ 2018-09-19

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „kaip surasti save įvairovėje? 
šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai“ 2018-10-11

2-oji tarptautinė konferencija „etikos formavimas akademiniame pasaulyje ir 
visuomenėje“ 2018-10-11/12

mokslinė-praktinė konferencija „lietuvos respublikos konstituciniam
 Teismui 25-eri: patirtis ir nauji iššūkiai“ 2018-10-29

mokslinė praktinė konferencija „socialinio darbuotojo profesinis tapatumas
kintančioje visuomenėje“ 2018-10-25

Projektinė veikla

mru bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinių 
bei nacionalinių fondų finansuojamus projektus. siekdamas konkurencingumo tarptautinėje 
mokslinių tyrimų erdvėje, mru skatina savo bendruomenės narius dalyvauti tarptautinio ben-
dradarbiavimo plėtroje per mokslinius tyrimus ir inovacijas. Telkiamos mokslininkų, tyrėjų ir 
specialistų 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 agentū-
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rai, europos ekonominės erdvės ir norvegijos paramos programai, europos tarpvyriausybinio 
bendradarbiavimo programai mokslo ir technologijų srityje, europos komisijai per Horizontas 
2020, erasmus+, marie skłodowskos-Curie veiksmus ir kitas programas).

MRU bendruomenės narių pateiktų paraiškų ir vykdytų projektų 
pokytis 2016–2018 metais

2018 metais pateiktų ir vertinamų paraiškų, finansuotų, nefinansuotų ir                                     
vykdomų projektų skaičius
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2018 m. naujai inicijuoti ir finansavimą gavę projektai

Eil. 
Nr.

Finansavimo priemonė / 
programa / užsakovas

Projekto 
pavadinimas Vadovas Statusas Vykdytojai

1.

2014–2020 es fondų inves-
ticinių veiksmų programos 
9 prioriteto „Visuomenės 
švietimas ir žmogiškųjų iš-
teklių potencialo didinimas“ 
09.2.1-esFa-V-727 priemonė 
„mokytojų ir kitų švietimo 
sistemos darbuotojų kvalifi-
kacijos tobulinimas“

Tęsk
doc. dr. 
romas 
Prakapas

Pareiškėjas

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija

2.

2014–2020 es fondų inves-
ticinių veiksmų programos 
9 prioriteto „Visuomenės 
švietimas ir žmogiškųjų iš-
teklių potencialo didinimas“ 
09.3.1-esFa-k-731 priemonė 
„studijų kokybės gerinimas“

studentų verslumo ir 
kūrybiškumo ugdymas 
utenos, Vilniaus ir Pane-
vėžio regionuose“
(in COrPOre)

prof. dr. 
Žaneta 
simanavi-
čienė

Partneris

ekonomikos 
ir verslo fakul-
tetas, Verslo 
inovacijų 
laboratorija

3.

2014–2020 es fondų inves-
ticinių veiksmų programos 
9 prioriteto „Visuomenės 
švietimas ir žmogiškųjų iš-
teklių potencialo didinimas“ 
09.3.1-esFa-k-731 priemonė 
„studijų kokybės gerinimas“

studijų praktikų orga-
nizavimo tobulinimas 
ir profesinių praktikų 
įgyvendinimas
(gerapraktika.lt)

lekt.
agata 
katkonienė

Pareiškėjas

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija

4.

2014–2020 es fondų inves-
ticinių veiksmų programos 
priemonė nr. 09.3.3-lmT-
k-712 „mokslininkų, kitų 
tyrėjų, studentų mokslinės 
kompetencijos ugdymas per 
praktinę mokslinę veiklą“

Viešųjų sveikatos prie-
žiūros įstaigų viešųjų 
pirkimų analizė: įstaigų 
pasirengimas verte 
paremtiems viešiesiems 
pirkimams

prof. dr. 
birutė 
mikulskienė

Pareiškėjas

Viešojo valdy-
mo fakultetas,  
sveikatos 
tyrimų labora-
torija

5.

sveikatos apsaugos ministe-
rija, Valstybinis visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo 
finansavimas. i prioritetas. 
sveikos gyvensenos forma-
vimas. Priemonė 1.2.4. svei-
katos stiprinimo paslaugų 
poreikio ir prieinamumo 
senjorams tyrimas

sveikatos stiprinimo 
poreikio ir prieinamumo 
senjorams tyrimas

prof. dr.
Vida 
gudžinskie-
nė

Pareiškėjas

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija

6.

švietimo ir mokslo minis-
terija, priemonė „Pilietinių, 
mokslinių, kūrybinių ir spor-
tinių studentų projektai“

baigiamųjų kursų stu-
dentų pasitenkinimas 
studijomis

prof. dr. 
Odeta mer-
feldaitė

Pareiškėjas

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija
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Lentelės tęsinys

7.

es programa erasmus+. 
antras pagrindinis veiksmas 
ka2. Profesinio mokymo 
strateginės partnerystės

Dalinis profesinės infor-
macijos saugumo srityje 
(angl. Partcertification in 
the Professional Field of 
information security)

prof. dr. 
irena
Žemataitytė

Partneris

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija

8.

es programa erasmus+. 
antras pagrindinis veiksmas 
ka2. aukštojo mokslo stra-
teginės partnerystės

gyvenamosios vaiko 
priežiūros įgalinimas per 
tarpprofesinį mokymąsi
(angl. empowering 
residential Child Care 
through interprofes-
sional learning)

doc. dr. 
alina 
Petrauskie-
nė

Partneris

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija

9.
es bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„HOriZOnTas 2020”

strateginės pažangių 
mokslinių tyrimų ir 
technologijų programos 
europoje
(angl. strategic Pro-
grams for advanced 
research and Technol-
ogy in europe)

prof. dr. 
regina 
Valutytė

Partneris

mykolo ro-
merio teisės 
mokykla, sau-
gumo tyrimų 
laboratorija

10.
es bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„HOriZOnTas 2020”

Visuomenės mokslo 
dalijimosi, iniciacijų ir 
mokymosi platforma 
europoje 
(angl. The Platform for 
sharing, initiating, and 
learning Citizen science 
in europe)

dr. loreta 
Tauginienė Partneris akademinės 

etikos centras

11. es programa „Teisių, lygybės 
ir pilietiškumo programa”

sprendžiant privatu-
mo paradoksą: aukštų 
duomenų apsaugos 
standartų, kaip pagrin-
dinio teisingo vartotojų 
pasitikėjimo skaitmeni-
ne ekonomika veiksnio, 
skatinimas
(angl. solving Privacy 
Paradox: Promoting 
High standards of Data 
Protection as a Fun-
damental right and 
Central Factor of Con-
sumer Trust in Digital 
economy)

doc. dr. 
rūta 
lazauskaitė

Partneris

mykolo ro-
merio teisės 
mokykla, 
Privatinės tei-
sės institutas, 
Teisingumo 
tyrimų labora-
torija

12. es programa „Teisių, lygybės 
ir pilietiškumo programa”

Pajamų atotrūkio tarp 
moterų ir vyrų mažini-
mas 
(angl. gender gap)

dr. 
eglė
krinickienė

Partneris

ekonomikos 
ir verslo fakul-
tetas, gyveni-
mo kokybės 
laboratorija
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13.

europos komisija. migraci-
jos srities es fondai. Vidaus 
saugumo fondo policijai 
programa

Teisėsaugos techno-
logijų naujovių kon-
solidavimas kovojant 
su narkotikų platinimo 
nusikaltimais internete
 (angl. law enforcement 
Technological innova-
tion Consolidation for 
Fight against Online 
Drug Crimes)

evaldas 
bružė Pareiškėjas

saugumo 
tyrimų labora-
torija

14. es programa „Teisingumo 
programa“

spaudimo veiksmų įvai-
rovė vykdant tarptautinį 
skolų išieškojimą es
(angl. Diversity of 
enforcement Titles in 
Cross-border Debt Col-
lection in the eu)

doc. dr. 
Darius 
bolzanas

Partneris
mykolo ro-
merio teisės 
mokykla

15.

šiaurės ministrų tary-
bos bendroji programa 
„nordplus“. Paprogramė 
„aukštasis mokslas“

Teisės tinklas 2018 
(angl. law network 
2018)

prof. dr. 
regina 
Valutytė

Pareiškėjas

mykolo ro-
merio teisės 
mokykla, sau-
gumo tyrimų 
laboratorija

16.

europos sąjungos terito-
rinio bendradarbiavimo 
programa. inTerreg europe 
programa  

Verslumas bendra-
darbiaujant atskiroms 
teritorijoms miestuose
 (angl. area based Col-
laborative entrepreneur-
ship in Cities)

doc. dr. 
Žilvinas 
Židonis

Partneris

Viešojo valdy-
mo fakultetas, 
Viešojo valdy-
mo inovacijų 
laboratorija

17. Philip morris international 

neteisėtos tabako 
apyvartos ir korupcijos, 
pinigų plovimo ir orga-
nizuoto nusikalstamumo 
tarpusavio priklauso-
mybė
 (angl. interdependence 
between illegal Turn-
over in Tobacco and 
Corruption, money 
laundering and Orga-
nised Crime)

prof. dr. 
ligita 
gasparėnie-
nė

Pareiškėjas
ekonomikos ir 
verslo 
fakultetas

Toliau pateikiama išsamesnė visų 2018 metais mru vykdomų projektų apžvalga, kurie 
gavo finansavimą laimėję konkursus pagal lietuvos mokslo tarybos, lietuvos mokslų akademi-
jos, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos, europos socialinio 
fondo agentūros skelbtus kvietimus. 

Lentelės pabaiga



Mokslo ir inovacijų veikla

71

Eil. 
Nr.

Finan-
savimo 
sutartis

Projekto pavadinimas Vadovas Partne-
riai MRU padali-

niai
Trukmė

Biudže-
tas

EUR

LMT. Priemonė „Mokslininkų grupių projektai“

1.
miP-
002/2015                                               
miP-15571

Veiksmingo mokymo(si) 
paieška: skirtingų mo-
kymo būdų ir mokinių 
esminių psichologinių po-
reikių tenkinimo sąveikos 
dinamika

prof. dr. 
saulė 
raižienė

_ Psichologijos 
institutas

2015  
2018          99 591,00  

europos sąjungos direktyvose pabrėžiant mokymosi visą gyvenimą svarbą kyla iššūkiai gerinti asme-
nų mokėjimo mokytis kompetenciją. Psichologijos literatūroje kalbama apie du mokėjimo mokytis 
kompetencijos aspektus: vidinę motyvaciją mokytis ir savireguliacija paremtą mokymąsi, kurie padeda 
mokiniui aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą. savideterminacijos teorijoje mokinio motyvacija ir sa-
vireguliacija paremtas mokymasis yra paskatinami puoselėjant tris esminius psichologinius poreikius 
(autonomijos, kompetencijos ir santykių), o mokytojo elgesys suprantamas kaip vienas šaltinių, pade-
dančių šiuos poreikius patenkinti. Projekto tikslas – atskleisti mokinių esminių psichologinių poreikių 
tenkinimo edukacinėje aplinkoje mechanizmus, remiantis savideterminacijos teorija.

2. s-miP-
17-132

moterų, patyrusių smurtą 
artimuose santykiuose, 
tapatumas ir potrauminis 
augimas: atsparumo, įvei-
kos ir socialinės paramos 
vaidmuo

prof. dr. rita 
Žukauskienė

_
Psichologinės 
gerovės labo-
ratorija

2017  
2019 99 758,00

Tyrimo tikslas –  ištirti intymaus partnerio smurtą (iPs) patyrusių moterų tapatumo pokytį ir potrauminį 
augimą, atsižvelgiant į psichologinio atsparumo, įveikos ir socialinės paramos vaidmenį. siekiant šio tiks-
lo, tyrimą planuojame atlikti dviejose imtyse: (1) moterų krizių centruose gyvenančių moterų, patyrusių 
intymaus partnerio smurtą imtyje (tęstinis tyrimas – trys tyrimo bangos) ir (2) intymaus partnerio smur-
tą patyrusių moterų bendros populiacijos imtyje (skersinio pjūvio tyrimas). Tyrimo įgyvendinimo metu 
analizuosime traumos išreikštumo, potrauminio augimo, psichologinio atsparumo, įveikos, ir socialinės 
paramos sąsajas bei vertinsime intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų, gyvenančių krizių 

centruose, tapatumo pokytį laike ir potrauminį augimą. Taip pat siekiama įvertinti intymaus partnerio 
smurtą patyrusių moterų traumos paplitimą ir sunkumą bendroje populiacijos imtyje bei psichologinio 
atsparumo, įveikos ir socialinės paramos vaidmenį tapatumo pokyčiui ir potrauminiam augimui krizių 
centruose gyvenančių moterų ir bendros populiacijos imtyse.

3. s-miP-17-
134

Psichologiniai vizualinės 
socialinės reklamos efek-
tyvumo veiksniai

prof. dr. rasa 
Pilkauskaitė 
Valickienė

_ Psichologijos 
institutas

2017
2020 99 918,00  

šiuo metu socialinės reklamos kūrėjams labai trūksta moksliniais duomenimis pagrįstų rekomenda-
cijų, kaip efektyviai skatinti pageidaujamą elgesį socialinėmis reklamomis. Todėl kurdami socialines 
reklamas, specialistai-praktikai dažnai pasirenka reklamos tikslo neatitinkančius kreipinius bei dizaino 
sprendimus. Projektu siekiama spręsti šią problemą, surenkant išsamius duomenis apie tai, kokie vaiz-
dinės reklamos elementai (spalva, forma ir kt.) bei kreipiniai ją daro efektyvią – patraukiančią ir išlai-
kančią dėmesį, sukeliančią ketinimus, o galiausiai pakeičiančią elgesį reklamos kūrėjų siekta kryptimi. 
laboratorinių ir lauko eksperimentais bus surinkta visapusiška informacija apie keleto objektyvių rodi-
klių (akių judesius, reakcijos laiką ir elgesio pokyčius realioje aplinkoje) rinkinį, neapsiribojant tik vienu 
atskiru rodikliu. Projekto metu surinktas žinias tiesiogiai galės naudoti tiek valstybinės, tiek verslo, tiek 
nevyriausybinės organizacijos, vizualine socialine reklama skatindamos įvairaus pobūdžio pageidauja-
mą elgesį (pvz., gamtos saugojimą, sveiką gyvenimo būdą ir kt.).
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LMT. Nacionalinė mokslo programa „Modernybė Lietuvoje“

4. mOD-
17029

europietiškoji tapatybė 
kaip esminis atvirosios 
visuomenės lietuvoje 
formavimosi faktorius: fi-
losofinė analizė ir juridinė 
interpretacija

doc. dr. Povi-
las aleksan-
dravičius

_

Humanitari-
nių mokslų 
institutas, Ver-
tybių tyrimų 
laboratorija

2017  
2019

103 
109,00

Projekto rėmuose atliekamas tarpdisciplininis mokslinis tyrimas, kuriuo siekiama filosofiškai išanalizuoti 
ir juridiškai interpretuoti europietiškosios tapatybės įtaką atviros visuomenės formavimuisi modernio-
joje lietuvoje. Tyrimo objektas apima dar tarpukario lietuvos intelektualų – ypač filosofų ir teisininkų 
– reikštas idėjas, atitinkančias atviros visuomenės sąvoką, kaip ir sovietinio mąstymo bloką, tebele-
miantį lietuviškojo sociumo procesus, tačiau pagrindinis dėmesys bus skiriamas visuomenės atvirėjimo 
tendencijoms po 1990 metų. Trys tyrėjai, tarp kurių vienas iš Prancūzijos, detaliai išanalizavo sudėtingą 
europietiškosios tapatybės sampratą, jos recepcijos būdus pačioje europoje ir lietuvoje, interpretuo-
dami ją kaip esminį atviros visuomenės formavimosi faktorių. Įvairios atviros visuomenės koncepcijos, 
nuo paties termino autoriaus H. bergsono iki šiuolaikiškiausių jos variantų, sudarys atskirą tyrimo dalį. 
lietuviškosios visuomenės atvirėjimo procesai, analizuojami kaip europietiškosios tapatybės ir atviros 
visuomenės koncepcijų simbiozės padarinys, tyrėjų bus reflektuojami kaip mąstymo procesai, įgau-
nantys nuolatinę raišką valstybės teisėje.

LMT. Priemonė 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Projektas 
„Doktorantūros studijų plėtra“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001

5.

09.3.3-
esFa-V-
711-01-
0001

Doktorantūros studijų 
plėtra loreta Paukš-

tytė
_

socialinių 
inovacijų 
doktorantūros 
mokykla

2016 
2022

Projekto tikslas – nacionaliniu lygiu skatinti rengti aukštos kvalifikacijos specialistus (mokslo daktarus) 
siekiant užtikrinti mTeP sistemos plėtrą ir jos sąsają su lietuvos ūkio poreikiais. Projektas įgalina jau-
nuosius mokslininkus spręsti aktualias mokslo problemas, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, sė-
kmingai integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką, ugdyti darbo rinkai reikalingus įgūdžius 
bei gebėjimus, sudarančius galimybes dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų 
komandose. Pagal šį projektą finansuojamos 7 mykolo romerio universiteto doktorantų studijos.

ŠMM. Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės 
biudžeto lėšomis priemonė

6. s-294
baigiamųjų kursų stu-
dentų pasitenkinimas 
studijomis

prof. dr. 
Odeta 
merfeldaitė

_

edukologijos 
ir socialinio 
darbo insti-
tutas

2018 4 000,00

Projekto tikslas – ištirti baigiamųjų kursų aukštųjų mokyklų studentų studijų pasirinkimo tendencijas, 
pasitenkinimą studijomis lemiančius veiksnius, studentų nuomonę apie pasirinktos studijų programos 
turinį ir kokybę. Tyrimo metu apklausiama virš 400 baigiamųjų kursų studentų, atstovaujančių visas 
lietuvos regionų aukštąsias mokyklas. Pagrindinės projekto veiklos: tyrimo koncepcijos pagrindimas, 
tyrimo planavimas ir duomenų rinkimo instrumento konstravimas; tyrimo duomenų rinkimas; tyrimo 
duomenų analizė ir interpretavimas, ataskaitos rengimas bei tyrimo rezultatų sklaida.

SAM. Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

7. s-214
sveikatos stiprinimo 
poreikio ir prieinamumo 
senjorams tyrimas

prof. dr. 
Vida gu-
džinskienė

_

edukologijos 
ir socialinio 
darbo insti-
tutas

2018 
2020 44 737,00

Lentelės tęsinys
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Projekto tikslas – nustatyti senjorų sveikatos stiprinimo paslaugų poreikius ir prieinamumą. Tyrimo 
tikslinė grupė – 65 m. ir vyresni senjorai. Tyrimui atlikti pasirinkta mišraus tyrimo strategija, derinant 
kiekybinio ir kokybinio tyrimo prieigas, taip užtikrinant kompleksinį požiūrį į duomenų rinkimą. Pir-
mame etape atliekama plačios apimties apklausa, o antrame etape analizuojama tiriamųjų patirtis. 
kiekybiniame tyrime dalyvauja senjorai iš dviejų lietuvos apskričių. Projekto metu remiantis septynių 
sveikatos stiprinimo poveikio sričių metodika, tiriami senjorų sveikatos stiprinimo paslaugų poreikiai, 
sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumas informaciniu, organizaciniu ir ekonominiu aspektais bei 
nustatytos sveikatos stiprinimo paslaugų poreikio ir pasiūlos sąsajos.

LMA. Priemonė 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Projektas 
„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004

8. 

09.3.3-
esFa-
V-711-01-
0004

Periodinių mokslo leidi-
nių leidyba ir jos koordi-
navimas

milda šaky-
tė-Pakštaitė

_

mokslo ir 
inovacijų 
paramos 
centras, Žinių 
ir technologi-
jų perdavimo 
skyrius

2016
2019 

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“ leidy-
ba. leidiniai skirti šalies bibliotekoms, mokslo ir studijų institucijoms, užsienio mokslo institucijoms, 
tarptautinėms informacinėms tarnyboms, redakcinės kolegijos nariams ir recenzentams, redaktoriams, 
straipsnių autoriams.

LMT. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė 01.2.2 –LMT-K-718 „Tiksliniai moks-

liniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veikla „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi 
moksliniai tyrimai“

9.

01.2.2-
lmT-
k-718-
01-0076

Įtrauki ir besimokanti 
individualizuotos gamy-
bos proceso vertinimo 
sistema

dr. birutė 
mikulskienė _

Viešojo valdy-
mo fakultetas,  
sveikatos 
tyrimų labora-
torija

2017
2021                

609 
001,42

Projekto tikslas – sukurti operatyviai veikiančią kompleksinio gamybos užsakymų įvertinimo sistemą, 
grįstą darbuotojų įtrauktimi ir mašininiu mokymusi. nagrinėjami baldų gamybos procesų standarti-
zavimo teoriniai principai, įtraukios įmonės ir žinių vadybos paradigmos atžvilgiu, kuriama įmonės 
darbuotojų, kaip ekspertų vertinimo, reitingavimo, pripažinimo skalė. kuriamas operatyvios gamybos 
procesų vertinimo prototipas, kuris bus išbandomas baldų gamybos įmonėse.

LMT. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonė Nr. 
09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per 

praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio 
MTEP projektus“

10.

09.3.3-
lmT-
k-712-
01-0017

elkis tvariai: psichologi-
niai aplinką tausojančio 
elgesio mechanizmai

prof. dr. rita 
Žukauskienė

_

Psichologijos 
institutas, 
Psichologinės 
gerovės tyri-
mų laborato-
rija

2017
2021                 

598 
565,26

Lentelės tęsinys
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Projekto tikslas – atskleisti aplinką tausojančio elgesio formavimosi ir skatinimo psichologinius me-
chanizmus. Pirmajame tyrimo etape atliktas reprezentatyvus populiacinis namų ūkių tyrimas, kuriuo 
siekiama įvertinti individų suvokimą apie žmogaus sukeltą klimato kaitą, aplinką tausojančio elgesio 
paplitimą bei nustatyti aktualiausius aplinkos tausojimo psichologinius veiksnius. remiantis gautomis 
išvadomis, kuriama 9–10 klasių moksleiviams skirta aplinkos tausojimo skatinimo intervencija bei ma-
tuojamas jos tiek trumpalaikis, tiek ilgalaikis efektyvumas. 

11.

09.3.3-
lmT-k-
712-01-
0068

kritinis mąstymas aukš-
tajame moksle: studijų ir 
darbo rinkos perspektyva

dr. Violeta 
jegelevičie-
nė

_

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija

2017-
2021                  599 339,51

 Projekto tikslas – ištirti studijų atitiktį darbo rinkoje aktualizuojamam kritinio mąstymo gebėjimų po-
reikiui.   Projekto metu pirmą kartą atliktos išsamios kritinio mąstymo ugdymo aukštajame moksle, 
darbdavių ir darbuotojų požiūrio į kritinį mąstymą analizės, paremtos įvairiapusiška empirine medžiaga 
ir kompleksiniu tyrimo instrumentu. Įvertinta kritinio mąstymo ugdymo aukštojoje mokykloje dermė 
su praktiniu kritinio mąstymo gebėjimų taikymu darbinėje veikloje. 

12.

09.3.3-
lmT-
k-712-
01-0104

lietuvos nacionalinis 
ekosistemų paslaugų ver-
tinimas ir kartografavimas 
(linesam)

prof. dr. 
Paulo Pereira

_

Viešojo val-
dymo fakul-
tetas, Viešojo 
administravi-
mo institutas, 
aplinkos 
valdymo labo-
ratorija

2017-
2021                     

599 
132,80

Projekto tikslas – parengti nacionalinių ekosistemų paslaugų vertinimo ir žemėlapių sudarymo sistemą, 
geriau suprasti santykius tarp ekosistemų, biologinės įvairovės ir žmonių gerovės lietuvoje ir nustaty-
ti socialinius ir ekonominius pokyčių veiksnius, veikiančius ekosistemų paslaugų pasiūlą. Projektui įgy-
vendinti numatytos 5 veiklos (WP)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 Ci-
Ces 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 dalijimuisi. 

ESFA. 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 prie-

monė „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

13. nr. F5-
111(9.28) TĘsk

mru va-
dovas doc. 
dr. romas 
Prakapas

kTu
šu
Vu
VDu
Vilniaus 
kolegija

edukologijos 
ir socialinio 
darbo institu-
tas, mokymosi 
visą gyvenimą 
laboratorija

2018-
2022                 

123 
562,05

Projekto tikslas – padėti pedagogams įgyti papildomą dalykinę kompetenciją ar pedagogo kvalifikaci-
ją. kartu su projekto partneriais kauno technologijos universitetu, šiaulių universitetu, Vilniaus kolegi-
ja, Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu vykdomos pedagoginių studijų ir kompetencijų 
tobulinimo programos, suteikiančios dalykinės ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę 
dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

Lentelės tęsinys
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ESFA. 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731 prie-

monė „Studijų kokybės gerinimas“

14.

nr. 09.3.1-
esFa-
k-731-01-
0012

studentų verslumo ir 
kūrybiškumo ugdy-
mas utenos, Vilniaus ir 
Panevėžio regionuose (in 
COrPOre)

mru vadovė 
prof. dr 
Žaneta sima-
navičienė

utenos 
kolegija
Pane-
vėžio 
kolegija

ekonomikos 
ir verslo fakul-
tetas, Verslo 
inovacijų 
laboratorija

2017
2019              

231 
928,28

Vykdomi interaktyvūs praktiniai verslumo ir kūrybiškumo ugdymo mokymai, kurių metu dalyviai įgyja 
komandinio darbo įgūdžių, skatina kūrybiškumą ir verslumą siekdami asmeninių ir profesinių tikslų 
veikdami komandose. ugdymo mokymų turinys pagrįstas D. goleman’o emocinio intelekto modeliu ir 
Harvardo karjeros centro naudojama b. Hollden’o metodologija, skirta geriau suprasti savo talentus bei 
socialinio verslumo koncepciją. Praktiniai kūrybiškumo ir verslumo gebėjimai ugdomi dirbant su ute-
nos, Vilniaus, Panevėžio regionuose veikiančių transporto, apdirbamosios pramonės, turizmo ir poilsio, 
pramogų, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sričių įmonių paslaugomis ir produktais. mokymai 
baigiami studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkursu „in corpore“ bei rezultatų pristatymo, 
apibendrinimo ir apdovanojimo baigiamuoju renginiu. Projekto dalyviai išmoksta geriau įsidarbinti 
aukštojo išsilavinimo reikalaujančiose darbo vietose, verslo iniciatyvas orientuoti į visuomenės gerovės 
kūrimą, kūrybiškai sprendžiant regiono, vietinės bendruomenės socialines problemas.

15.

09.3.1-
esFa-
k-731-
01-0021

studijų praktikų organiza-
vimo tobulinimas ir profe-
sinių praktikų įgyvendini-
mas (gerapraktika.lt)

mru vadovė 
agata 
katkonienė

aleksan-
dro stul-
ginskio 
univer-
sitetas 
šiaulių 
valstybi-
nė
 kolegija 
marijam-
polės 
kolegija 
utenos 
kolegija

edukologijos 
ir socialinio 
darbo insti-
tutas

2018
2019 3 885, 00

Projekto įgyvendinimo metu studentai atlieka profesines praktikas organizacijose, o aukštųjų moky-
klų dėstytojai vykdo praktikų organizavimo procesus. Projekte dalyvauja studentai, praktikų vadovai 
aukštosiose mokyklose ir praktikantus priimančių organizacijų / įmonių mentoriai. Pagrindinės projek-
to veiklos: praktikų metodikų ir praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt atnaujinimas, studentų 
praktikų organizavimas bendradarbiaujat praktikos vadovams ir mentoriams.

MRU mokslininkų ir tyrėjų dalyvavimas Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo 
ir sporto srities programoje „Erasmus+“

Programa „erasmus+“ sprendžiamos su į(si)darbinamumo problemos suteikiant žmo-
nėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba savanoriauti užsienyje. suteikiant 
paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo 
įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant akty-
vesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, didėja europos švietimo, mokymo, jaunimo 
įstaigų ir sistemų kokybė.

Lentelės pabaiga
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Pagal Erasmus+ programą MRU bendruomenės pateiktų paraiškų skaičius 2015–2018 m.

Strateginės partnerystės švietimo,

mokymo ir jaunimo srityse

Gebėjimų stiprinimas aukštojo

mokslo srityje

Sporto bendradarbiavimo

partnerystės

Jean Monnet Netwoks projektao

Pagal Erasmus+ programą MRU įgyvendinamų projektų skaičius 2015–2018 metais
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Pagal Erasmus+ programą MRU įgyvendinamų projektų partnerių tinklas 2018 metais

Toliau pateikiama visų 2018 metais vykdytų tarptautinių projektų suvestinė. mru moksli-
ninkai, tyrėjai ir specialistai vykdė projektus pagal erasmus+, Horizontas 2020, Vidaus saugumo 
fondo policijai, era-neT, europa piliečiams, Teisingumo, Teisės, lygybės ir pilietiškumo progra-
mas, finansuojamas pagal daugiametę es finansinę programą. Taip pat vykdyti projektai pagal 
šiaurės ministrų tarybos bendrąją programą „nordplus“ ir europos sąjungos teritorinio ben-
dradarbiavimo programą. 

2018 m. vykdyti tarptautiniai projektai

Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sutartis Projekto pavadinimas Pareiškėjas Vadovas 

(MRU)
Atsakingas MRU 

padalinys
Tru-
kmė

1. 2016-1-lT-01-
ka103-022783

studentų ir personalo 
mobilumas Programos 
šalyse

mru audra 
Dargytė 
burokienė

Tarptautiškumo 
tarnyba

2016-
2018

2. 2016-1-lT01-
ka203-023220

inovatyvus mokymas 
siekiant stiprių tapaty-
bių įvairioje europoje
(angl. innovative Curric-
ulum for strong identi-
ties in Diverse europe)

mru prof. dr. sau-
lė raižienė

Psichologijos 
institutas, Psicho-
loginės gerovės 
tyrimų labora-
torija

2016-
2018
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Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sutartis Projekto pavadinimas Pareiškėjas Vadovas 

(MRU)
Atsakingas MRU 

padalinys
Tru-
kmė

3. 2016-1-lV01-
ka203-022660

mediacijos nuotolinio 
mokymosi platforma
(angl. Online study Plat-
form on mediation)

Turibos uni-
versitetas
(latvija)

doc. dr. 
natalija ka-
minskienė

mykolo romerio 
Teisės mokykla, 
mediacijos ir 
darnaus ginčų 
sprendimo labo-
ratorijos

2016-
2019

4. 2016-1-CZ01-
ka203-023949

europos akademinio 
sąžiningumo tinklas
(angl. european net-
work for academic 
integrity)

mendelio 
universitetas 
(Čekijos res-
publika)

dr. loreta 
Tauginienė

akademinės 
etikos centras

2016-
2019

5. 2017-1-Hr01-
ka203-035359

inovatyvūs praktiškumo 
ir poveikio sprendimai, 
susiję su pabėgėlių ir 
migrantų švietimu
(angl. innovative solu-
tions for Practicality 
and impact in refugee 
and migration Oriented 
education)

Osijeko 
universitetas 
(kroatija)

inga micke-
vičiūtė

mykolo romerio 
teisės mokykla

2017-
2019

6. 2017-1-Dk01-
ka203-034270

nauja sporto vadybos 
karta europoje
(angl. new age of sport 
management education 
in europe)

šiaurės Dani-
jos universi-
tetas

prof. dr. Vil-
ma Čingienė

Viešojo valdy-
mo fakultetas,  
sveikatos tyrimų 
laboratorija

2017-
2019

7. 2018-1-Fi01-
ka203-047242

gyvenamosios vaiko 
priežiūros įgaliojimas 
per tarpprofesinį moky-
mąsi
(angl. empowering 
residential Child Care 
through interprofes-
sional learning)

Turku taiko-
mųjų mokslų 
universitetas 
(suomija)

doc. dr. alina 
Petrauskienė

edukologijos ir 
socialinio darbo 
institutas, moky-
mosi visą gyveni-
mą laboratorija

2018-
2021

8. 2015-1-Fr01-
ka202-015201

nuo strategijos iki 
veiksmo: sporto organi-
zacijų profesionalumo 
rėmimas per su darbu 
susijusias kompetencijas 
ir gerinant sporto admi-
nistratorių paruošimą
(angl. From strategy 
to action: supporting 
the professionalisation 
of sport Organisations 
through the definition 
of work based compe-
tences and the devel-
opment of fit-for-pur-
pose training for sport 
administrators)

europos 
sporto ir 
darbo
observatorija
(Prancūzija)

prof. dr. 
Vilma 
Čingienė

Politikos ir vady-
bos fakultetas, 
sveikatos tyrimų 
laboratorija

2015-
2018

Lentelės tęsinys
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Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sutartis Projekto pavadinimas Pareiškėjas Vadovas 

(MRU)
Atsakingas MRU 

padalinys
Tru-
kmė

9. 2017-1-ie01-
ka202-025710

Profesinės kultūros ir 
kalbos poreikis
(angl. Vocationaly 
Orientated Culture and 
language in need)

Tralee Tech-
nologijos 
institutas 
(airija)

prof. dr. bi-
rutė Pranevi-
čienė

Viešojo saugu-
mo akademijos 
Teisės katedra

2017-
2019

10. 2018-1-De02-
ka202-005218

Dalinis profesinės infor-
macijos saugumo srityje
(angl. Partcertification in 
the professional field of 
information security)

bayreuth 
universitetas 
(Vokietija)

prof. dr. ire-
na Žematai-
tytė

edukologijos ir 
socialinio darbo 
institutas, moky-
mosi visą gyveni-
mą laboratorija

2018-
2021

11. 2017-1-Pl01-
ka204-038869

su vieta susiję žaidimai 
- šiuolaikinis, originalus 
ir novatoriškas senjorų 
mokymo ir mokymosi 
metodas
(angl. location-based 
games as a Contem-
porary, Original, and 
innovative method of 
seniors' Teaching and 
learning)

mokslo 
publikavimo 
fondas (len-
kija)

prof. dr. ire-
na Žematai-
tytė

edukologijos ir 
socialinio darbo 
institutas, moky-
mosi visą gyveni-
mą laboratorija

2017-
2020

12. 575668-ePP-1-
2016-1-Fr-ePP-
ka2-ssa-n

sporto ir fizinio akty-
vumo europos sektorių 
įgūdžių sąjunga
(angl. european sector 
skills alliance for sport 
and Physical activity)

europos 
sporto ir 
darbo ob-
servatorija 
(Prancūzija)

prof. dr. Vil-
ma Čingienė

Politikos ir vady-
bos fakultetas, 
sveikatos tyrimų 
laboratorija

2016-
2019

13. 579667-ePP-1-
2016-1-Fr-sPO-
ssCP

bilietas sportiniam 
mobilumui
(angl. Ticket to mobility 
in sport)

europos 
sporto ir 
darbo ob-
servatorija 
(Prancūzija)

prof. dr. Vil-
ma Čingienė

Politikos ir vady-
bos fakultetas, 
sveikatos tyrimų 
laboratorija

2017-
2018

14. 2017-3336/001-
001

gero valdymo stiprini-
mas savanoriškai dir-
bančių valdybos narių 
e-mokymosi pagalba
(angl. good governance 
enhancement through 
e-learning for Volun-
teer board members)

kipro sporto 
organizacija

prof. dr. Vil-
ma Čingienė

Politikos ir vady-
bos fakultetas, 
sveikatos tyrimų 
laboratorija

2017-
2020

15. 2017-2588/001-
001

investicijos į sportą 
sveikesnei europos 
visuomenei
(angl. investments in 
sports for a Healthier 
european society)

kroatijos 
olimpinis 
komitetas

prof. dr. Vil-
ma Čingienė

Politikos ir vady-
bos fakultetas, 
sveikatos tyrimų 
laboratorija

2017-
2020
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Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sutartis Projekto pavadinimas Pareiškėjas Vadovas 

(MRU)
Atsakingas MRU 

padalinys
Tru-
kmė

16. 573946-ePP-1-
2016-1-Vn-PP-
ka2-CbHe-jP  
2015-3473/001-
002

universitetų ir verslo 
partnerysčių stiprinimas 
pažangiam ir darniam 
azijos augimui
(angl. Heightening 
university-business 
partnerships for smart 
and sustainable growth 
in asia)

Da nang 
universitetas 
(Vietnamas)

prof. dr. 
Žaneta sima-
navičienė

ekonomikos ir 
finansų valdymo 
fakultetas, Verslo 
inovacijų labora-
torija

2015-
2018

17. 573921-ePP-
1-2016-1-
mD-ePPka2-
CbHe-sP (2016 
- 2523/001-001)

aukštojo mokslo 
internacionalizacijos 
didinimas moldavijoje
(angl. elevating interna-
tionalization of Higher 
education in moldova)

moldavijos 
ekonomikos 
studijų aka-
demija

audra 
Dargytė 
burokienė

Tarptautiškumo 
tarnyba, mokslo 
ir inovacijų para-
mos centras

2016-
2019

18. 586436-ePP-1-
2017-1-kH-ePP-
ka2-CbHe-jP 
 (2017-3476/001-
001)

kokybės užtikrinimo 
stiprinimas kambodžos 
universitetuose
(angl. strengthening 
Quality assurance in 
Cambodian universities)

Phnom Penh 
karališkasis 
universitetas 
(kambodža)

prof. dr. 
Žaneta sima-
navičienė

ekonomikos ir 
verslo fakultetas, 
Verslo inovacijų 
laboratorija

2017-
2020

19.. 565754-ePP-1-
2015-1-be- 
ePPjmO-
neTWOrk

imigracijos ir prieglobs-
čio Odysseus monnet 
tinklas
(angl. Odysseus monnet 
network for immigra-
tion and asylum)

briuselio 
laisvasis 
universitetas 
(belgija)

prof. dr. lyra 
jakulevičie-
nė

mykolo romerio 
Teisės mokykla, 
Žmogaus teisių 
laboratorija

2015-
2018

20. 642007 ekosistemų kartografa-
vimo paslaugų stiprini-
mas politikos ir sprendi-
mų priėmimo srityje 
(angl. enhancing 
ecosystem services 
mapping for policy and 
Decision making)

kylio kristija-
no albrecho 
universitetas 
(Vokietija)

prof. dr. Pau-
lo Pereira

Politikos ir vady-
bos fakultetas, 
aplinkos valdy-
mo laboratorija

2017-
2020

21. 822616 (is-
FP-2017-ag-
Drugs)

Teisėsaugos techno-
logijų naujovių kon-
solidavimas kovojant 
su narkotikų platinimo 
nusikaltimais internete
(angl. law enforcement 
Technological innova-
tion Consolidation for 
Fight against Online 
Drug Crimes)

mru evaldas 
bružė

saugumo tyrimų 
laboratorija

2018-
2020
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Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sutartis Projekto pavadinimas Pareiškėjas Vadovas 

(MRU)
Atsakingas MRU 

padalinys
Tru-
kmė

22. s-biODiVer-
sa-17-1

miestų biologinės 
įvairovės ir žaliosios 
infrastruktūros valdy-
mas siekiant padidinti 
miesto atsparumą
(angl. managing urban 
biodiversity and green 
infrastructure to in-
crease City resilience)

koimbros 
aukštoji 
žemės ūkio 
mokykla 
(Portugalija)

dr. ieva 
misiūnė

Viešojo valdymo 
fakultetas, aplin-
kos valdymo 
laboratorija

2017-
2020

23. s-ensuF-17-1 iCT naudojimas kuriant 
bendrosios įtraukties 
viešąsias vietas 
(angl. using iCT for 
Co-Creation of inclusive 
public Places)

lucofona 
universitetas
(Portugalija)

prof. dr. 
aelita skar-
žauskienė

komunikacijos 
institutas, sociali-
nių technologijų 
laboratorija

2017-
2020

24. jusT/2014/
jCOO/ag/
CiVi/7749 

Teisių gynimo prie-
monės prieš užsienio 
teismo sprendimo vyk-
dymą pagal reglamentą 
briuselis i
(angl. remedies against 
enforcement of Foreign 
judgements according 
to brussels i recast)

mariboro
 universitetas
(slovėnija)

doc. dr. 
Darius 
bolzanas

mykolo romerio 
teisės mokykla, 
Teisingumo tyri-
mų laboratorija

2016-
2018

25. reC-rgen-
Pens-ag-2017

Pajamų atotrūkio tarp 
moterų ir vyrų mažini-
mas (angl. gender gap)

socialinės 
apsaugos ir 
darbo minis-
terija

dr. eglė kri-
nickienė

ekonomikos ir 
verslo fakultetas, 
gyvenimo koky-
bės laboratorija

2018-
2020

26. 814754 sprendžiant privatu-
mo paradoksą: aukštų 
duomenų apsaugos 
standartų, kaip pagrin-
dinio teisingo vartotojų 
pasitikėjimo skaitmeni-
ne ekonomika veiksnio, 
skatinimas
(angl. solving Privacy 
Paradox: Promoting 
High standards of Data 
Protection as a Fun-
damental right and 
Central Factor of Con-
sumer Trust in Digital 
economy)

Valstybinė 
duomenų 
apsaugos 
inspekcija

doc. dr. rūta 
lazauskaitė

mykolo romerio 
teisės mokykla, 
Teisingumo tyri-
mų laboratorija

2018-
2020
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Eil. 
Nr.

Finansavimo 
sutartis Projekto pavadinimas Pareiškėjas Vadovas 

(MRU)
Atsakingas MRU 

padalinys
Tru-
kmė

27. 576540-CiTiZ-
1-2016-1-lT-
CiTiZ-re
mem2016-
1574/001/01

Pabėgėlių integracijos 
rėmimo skatinimas 
įtraukiant jaunimą: 1951 
m. konvencija ir dabarti-
niai pabėgėliai
(angl. Promoting refu-
gee integration support 
through youth engage-
ment: 1951 Convention 
and nowadays refu-
gees)

mru prof. dr. lyra 
jakulevičie-
nė

mykolo romerio 
teisės mokykla, 
Žmogaus teisių 
laboratorija

2016-
2018

28. nPHe- 
2018/10252

Teisės tinklas 2018 
(angl. law network 
2018)

mru prof. dr. 
regina Valu-
tytė

mykolo romerio 
teisės mokykla,   
saugumo tyrimų 
laboratorija

2018-
2019

29. Pg105321 Verslumas bendra-
darbiaujant atskiroms 
teritorijoms miestuose
 (angl. area based 
Collaborative entrepre-
neurship in Cities)

amsterdamo 
taikomųjų 
mokslų 
universitetas 
(Olandija)

doc. dr. Žilvi-
nas Židonis

Viešojo valdy-
mo fakultetas, 
Viešojo valdymo 
inovacijų labora-
torija

2018-
2022

2018 m. MRU atstovų dalyvavimas Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo pro-
gramos mokslo ir technologijų srityje veiklose

mru mokslininkai ir tyrėjai aktyviai dalyvauja europos bendradarbiavimo mokslo ir tech-
nologijų srityje (angl. european Cooperation in science and Technology – COsT) veiklose. Tai 
ilgiausiai veikianti europos šalių programa, skirta remti tyrėjų, inžinierių ir mokslininkų tarptau-
tinį bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas.

Eil.
Nr. Veikla Pavadinimas Trukmė

Atstovas vei-
klos valdymo 

komitete

Pavaduojantis 
atstovas veiklos 

valdymo 
komitete

1. is1409 Vakarų šalių darbinį gyvenimą plėtojan-
čių politikos sričių poveikis lyčių lygybei 
ir sveikatai 
(angl. gender and Health impacts of Po-
licies extending Working life in Western 
Countries)

2014–2019 jolanta 
Pivorienė

kristina
 ambrazevičiūtė 

2. TD1408 Tarpdiscipliniškumas mokslinių tyrimų 
programavimo ir finansavimo cikluose 
(angl. interdisciplinarity in research 
Programming and Funding Cycles 
(inTrePiD))

2014–2019 aelita 
skaržauskienė

algimantas 
mačiulis 
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3. Ca15130 studijų užsienyje tyrimai iš europos 
perspektyvos 
(angl. study abroad research in europe-
an Perspective (sareP))

2015–2020 irena
Žemaitaitytė

inga gaižauskaitė 

4. Ca15212 Pilietiškumo mokslas kūrybiškumo, 
mokslinio raštingumo ir naujovių 
skatinimui visoje europoje (angl. Citizen 
science to Promote Creativity, scientific 
literacy, and innovation throughout 
europe)

2016–2020 loreta
Tauginienė

alvydas bale-
žentis

5. Ca15207 europos politikos mokslų profesionalu-
mas ir socialinis poveikis 
(angl. Professionalisation and social 
impact of european Political science)

2016–2020 Dangis 
gudelis

mantas bileišis

6. Ca15206 mokesčiai už ekosistemų paslaugas 
(miškai už vandenį) 
(angl. Payments for ecosystem services 
(Forests for Water))

2016–2020 Paulo Pereira katažyna mikša

7. Ca16121 nuo dalijimosi prie rūpinimosi: bendra-
darbiaujančios ekonomikos socio-tech-
ninių aspektų nagrinėjimas 
(angl. From sharing to Caring: exami-
ning socio-Technical aspects of the 
Collaborative economy)

2016–2021 leta
Dromantienė

Dainius bernotas 

8. Ca16209 natūralių potvynių atkūrimas privačiose 
žemėse 
(angl. natural Flood retentation on 
Private land)

2017–2021 Paulo Pereira katažyna mikša

9. Ca16206 naujos kartos socialinių įmonių moksli-
ninkų įgalinimas 
(angl. empowering the next generation 
of social enterprise scholars)

2017–2021 agota giedrė 
raišienė

audronė 
urmanavičienė

10. Ca16229
aplinkos pilietiškumo europinis tinklas 
(angl. european network for environ-
mental Citizenship)

2017–2021 audra 
balundė

lina
jovarauskaitė

11. Ca17135

konstitucijos kūrimas ir deliberatyvi 
demokratija
(angl. Constitution-making and delibe-
rative democracy)

2018–2022 andrius Puksas nomeda 
gudelienė

12. Ca17132

europos argumentavimo ir viešosios 
politikos analizės tinklas (angl. european 
network for argumentation and public 
policy analysis)

2018–2022 monika mačiu-
lienė

aelita skaržaus-
kienė, Danutė 
adomavičiūtė

13. Tn1302

mokslo administratorių balsas  – admi-
nistracinio meistriškumo tinklo bes-
TPraC sukūrimas (angl. The Voice of 
research administrators – building a 
network of administrative excellence – 
besTPraC)

2013–2019 nomeda gu-
delienė

Viktorija 
šimanauskienė

Lentelės pabaiga
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Finansuojamos tyrėjų išvykos 2018 m. Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendra-
darbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš ir į Lietuvą.

Veikla Poveiklė Finansuota 
išvykų 

09.3.3-lmT-k-712-05 10.2 Vizitas į lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslinin-
kų kompetencijai kelti 3

09.3.3-lmT-k-712-06 10.3 kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje 12

09.3.3-lmT-k-712-07 10.4 kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje 9

Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)

Veikla Poveiklė Finansuota 
išvykų 2018 m.

09.3.3-esFa-V-711-04-001 Tyrėjų išvykų finansavimas 6

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (MITA)

Veikla Poveiklė Finansuota 
išvykų 2018 m.

09.3.3-esFa-V-711 mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas 2

Užsakomosios paslaugos

mru teikia įvairias paslaugas visuomenei: užsakomuosius tyrimus, ekspertines, kvalifi-
kacijos kėlimo ir mokymų paslaugas, parengiamuosius ir užsienio kalbų kursus, konferencijas 
ir seminarus. Telkiamos tarpdisciplininės ir tarpsektorinės komandos, rengiami ir įgyvendinami 
projektai, dalyvaujama pagal viešuosius pirkimus organizuojamuose kvietimuose. universite-
tas bendradarbiauja su įvairiomis viešojo ir privataus sektoriaus institucijomis.

Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai bendradarbiaujant su lietuvos respubli-
kos seimo kanceliarija, generaline prokuratūra, Teisingumo ministerija, lietuvos notarų rūmais, 
advokatų kontoromis. Teikiamos užsakomosios paslaugos privatiems ūkio subjektams dėl moks-
linių ir taikomųjų tyrimų, kurių pagrindiniai užsakovai yra smulkaus ir vidutinio verslo įmonės.

2018 m. suteiktos užsakomosios ekspertinės paslaugos ir mokymai

Nr. Objektas Užsakovai Vykdytojai
1. mokslinis vertinimas ir mokslinė 

išvada
advokatas rimantas simaitis,
advokato irmanto norkaus ir 
partnerių kontora ,,Cobalt“ 

T. Talutis

2. ekspertinis vertinimas ir eksper-
tinė išvada

lietuvos notarų rūmai l. augutytė-kamarauskienė, 
V. bitė, s. Palevičienė

3. ekspertinis vertinimas lrs kanceliarija m. Vainiutė, 
D. beinoravičius

4. mokslinė išvada mb Cbm solutions l. linartas, D. gudelis
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5. simuliacinių mokymosi metodų 
kūrimas ir mokslinis vertinimas

uab ,,sergel“ O. merfeldaitė, a. railienė, 
V. jegelevičienė, 
V. indrašienė

6. kūrybingos asmenybės tyrimas ir 
mokslinė išvada

uab ,,karcher“ O. merfeldaitė, a. railienė, 
V. jegelevičienė, V. indrašienė

7. Viešojo administravimo standar-
to projekto rengimas

uab ,,kvalitetas“ V. smalskys

8. simuliacinio metodo sukūrimas uab ,,monte Pacis“ O. merfeldaitė, a. railienė, 
V. jegelevičienė, V. indrašienė

9. uab ,,Tetas“ kvalifikacijos tobu-
linimo ir veiklos efektyvumo 
sąsajų tyrimas

uab ,,Tetas“ O. merfeldaitė

mokymai

10. advokatų ir advokatų padėjėjų 
mokymai 

advokatai ir advokatų padėjė-
jai (100 dalyvių)

T. girdenis,  V. jurkevičius,
 V. bitė,  V. mačiulaitis 

11. anykščių socialinės globos namai anykščių socialinės globos 
namų darbuotojai (20 dalyvių)

a. Petrauskienė, 
r. bardauskienė, 
V. gudžinskienė 

12. aplinkos apsaugos agentūra aplinkos apsaugos agentūros 
specialistai 

r. ragulskytė-markovienė

13. mokymai socialiniams darbuoto-
jams ,,asmenų, sergančių demen-
cija globa ir slauga“

Fiziniai asmenys (19 dalyvių) a. Petrauskienė

14. mediacijos mokymai
(rugsėjis)

Fiziniai asmenys (25 dalyviai) ,,Protego“ 
(n. kaminskienė), g. jakštienė,  
a. Tvaronavičienė, j. sondaitė

15. FraneT užduotis 55 FraneT V. Vasiliauskienė
16. FraneT užduotis 60 FraneT V. Vasiliauskienė
17. FraneT užduotis 62 FraneT D. gailiūtė-janušonė
18. FraneT užduotis 61 FraneT D. gailiūtė-janušonė
19. FraneT užduotis 53 FraneT V. Vasiliauskienė
20. FraneT užduotis 42 FraneT D. gailiūtė-janušonė
21. mediacijos mokymai 

(balandis Vilnius)
Fiziniai asmenys (20 dalyvių) ,,Protego“, j. sondaitė, O. intė, 

a. Tvaronavičienė
22. mediacijos mokymai  (balandis 

kaunas)
Fiziniai asmenys (15 dalyvių) ,,avocad“, j. sondaitė, 

,,Protego“, O. intė
23. mediacijos mokymai  (spalis) Fiziniai asmenys (20 dalyvių) a. Tvaronavičienė, ,,Protego“,

j. sondaitė, r. uscila, O. intė
24. mokymai pedagogams jonavos jeronimo ralio gim-

nazija  (41 dalyvių)
g. Žibėnienė

25. mokymai socialiniams darbuoto-
jams 

kalvarijos socialinių paslaugų 
centras

r. bardauskienė

26. mokymai valstybės tarnautojams kauno pedagogų kvalifikaci-
jos centras

V. smalskys, m. bileišis, 
g. kazėnas, a. stasiukynas,  
Ž. navickienė,  V. Česnulienė

27. itin gabių vaikų mokymai kauno technologijos 
universitetas

D. bereikienė

Lentelės tęsinys
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28. itin gabių vaikų mokymai kauno technologijos 
universitetas

margevičiūtė, D. bereikienė, 
r. jakštienė, V. Vasiliauskienė

29. mokymai pedagogams Všį Vilniaus mokytojų namai, 
kultūros ir švietimo centras 
(1000 dalyvių)

a. Valantinas, r. Dudzinskienė, 
r. kišonienė

30. mokymai notarams lietuvos notarų rūmai V. bitė, V. mačiulaitis, 
D. Vasarienė

31. mokymai prokuratūros 
darbuotojams 

lietuvos respublikos
generalinė prokuratūra

l. biekša, l. jakulevičienė

32. mediacijos mokymai 
(lapkričio penktadieniais)

Fiziniai asmenys (20 dalyvių) ,,Protego“, ,,avocad“, 
r. uscila, a. Tvaronavičienė, 
O. intė

33. mediacijos mokymai 
(lapkričio šeštadieniais)

Fiziniai asmenys (20 dalyvių) ,,Protego“, ,,avocad“,
 a. Tvaronavičienė,  j. sondaitė

34. mediacijos mokymai Fiziniai asmenys (20 dalyvių) ,,Protego“, 
a. Tvaronavičienė, O. intė, 
j. sondaitė

35. mediacijos mokymai
(Vasaris)

Fiziniai asmenys (20 dalyvių) ,,Protego“, 
a. Tvaronavičienė, g. jakštienė, 
j. sondaitė

36. mokymai socialiniams 
darbuotojams 

Fiziniai asmenys (13 dalyvių) a. Petrauskienė

37. sveikatos priežiūros institucijų 
vadovų  mokymai

sveikatos priežiūros įstaigų 
vadovai (13 dalyvių)

k. štaras, D. Čepuraitė, 
D. jankauskienė, 
m. Čaplinskienė

38. sveikatos priežiūros institucijų 
vadovų mokymai

sveikatos priežiūros įstaigų 
vadovai (16 dalyvių)

T. sudnickas, D. jankauskienė, 
b. mikulskienė, g. letukienė

39. sveikatos priežiūros institucijų 
vadovų mokymai

sveikatos priežiūros įstaigų 
vadovai (13 dalyvių)

b. Pitrėnaitė-Žilėnienė, 
l. Paškevičius

40. ukrainos universitetų dėstytojų 
mokymai

Fiziniai asmenys (40 dalyvių) a. baležentis ir kiti. 

41. mokymai socialiniams 
darbuotojams

bĮ Vilniaus miesto vaikų ir jau-
nimo pensionas (13 dalyvių)

O. merfeldaitė, a. railienė

42. mokymai socialiniams 
darbuotojams 

Vilniaus Žolyno socialinės 
globos namai (24 dalyviai)

O. malinauskienė

43. mokymai socialiniams 
darbuotojams

Vilniaus rajono socialinių pas-
laugų centras (28 dalyviai)

j. Pivorienė

44. gabių vaikų mokymo 
projektas

kauno technologijos 
universitetas

a. margevičiūtė

45. gabių vaikų mokymo
projektas

lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas

r. jakštienė, 
V. Vasiliauskienė

46. mokymai socialiniams 
darbuotojams

Vilniaus rajono socialinių pas-
laugų centras (28 dalyviai)

V. Česnulienė

47. mokymai pedagogams Všį Vilniaus mokytojų namai, 
kultūros ir švietimo centras

r. Prakapas

48. mokymai valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos (12 daly-
vių)

V. smalskys, m. bileišis, 
g. kazėnas, a. stasiukynas, 
Ž. navickienė, V. Česnulienė

Lentelės pabaiga
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Svarbiausios 2018 m. Mokslo populiarinimo veiklos

Data Pavadinimas

2018-01-05 saulius spurga. ar politinis korektiškumas jau atgyveno?

2018-01-05 alvydas medalinskas. kelios lietuvos vizijos ir šių dienų realybė

2018-01-12 Vytautas Dumbliauskas. naujametės politinės įdomybės

2018-01-19 rima urbonaitė. Įstatymų leidybos ypatumai: kuo daugiau – tuo geriau?

2018-01-23 Davidas schultzas. galėjo būti ir blogiau – tai per didelis komplimentas D. Trumpui

2018-01-24 alvydas medalinskas. ukraina teisiškai įvardijo agresorę

2018-01-29 Dr. Daiva Penkauskienė. Visos dienos mokykla: ko galima pasimokyti iš užsienio šalių

2018-01-31 Davidas schultzas. D. Trumpo metinė kalba – žymiai įdomiau, ką jis kalbės vėliau

2018-02-05 Vytautas Dumbliauskas. Fasadai ir tai, kas už jų

2018-02-10 Vytautas sinkevičius. ar vienas terminas gali sugriauti lietuvių kalbą?

2018-02-15 mru – tarptautiniai mediacijos dėstytojų mokymai

2018-02-15 saulius spurga. idėjos lietuvai – be kultūros

2018-02-26 rémi brague: „Žmonijos pabaiga gali ateiti per lėtą ir laipsnišką išsekimą“.

2018-02-19 rima urbonaitė. aš ir esu valstybė

2018-02-20 martynas mockus. lietuvą matome kaip technologijų teisės lyderę

2018-03-06 alvydas medalinskas. rinkimai italijoje – lyg ugnikalnio išsiveržimas europoje

2018-03-08 Darius štitilis: kibernetinis saugumas – iššūkis ir galimybė lietuvai

2018-03-08 Povilas aleksandravičius. 2018-ųjų metų jubiliejai: tautos jėga, trapumas ir pikti nykštukai

2018-03-12 Vytautas sinkevičius. kovo 11-osios naktis V. landsbergio kabinete: kaip buvo nukabintas 
m. gorbačiovo portretas

2018-03-13 Viešųjų paslaugų teikimo perdavimas nevyriausybiniam sektoriui: kokios galimybės?

2018-03-14 alvydas medalinskas. kelias asmens kulto link

2018-03-15 COsT veiklos „Visuomenės įtraukties tyrimai skatinant kūrybiškumą, mokslinį raštingumą 
ir inovacijas europoje“ susitikimas

2018-03-16 Doc. dr. ieva Deviatnikovaitė. Viešą paskaita „Tarpukario lietuvos administracinės teisės 
mokslas, praktika ir asmenybės“

2018-03-16 saulius spurga. nuo intelektualų ir dvasininkų – prie bankų analitikų

2018-03-19 lyra jakulevičienė. legalTech – daugiau teisingumo ar tiesiog verslas?

2018-03-19 rima urbonaitė. kai pasiekus dugną iš apačios dar kažkas pabeldžia

2018-03-22 „aristoteliškų studijų ir kritinės teorijos“ centro prie Vertybių laboratorijos atidarymas 

2018-03-22 Povilas aleksandravičius. Pragariškas ratas: europa tarp kiaurumo ir uždarumo

2018-03-23 Tomas girdenis. autonominis automobilis pateko į autoįvykį. kas kaltas?

2018-03-26 algimantas urmonas. ar pasiteisins teisiniai ir kiti socialiniai eksperimentai su 
universitetais?

2018-03-28 giedrė agota raišienė. efektyvumas pagal šmm, arba statėme, statėme ir... ups!

2018-03-29 arvydas guogis. Portugalijos „sėkmės istorija“: nuo eurovizijos iki tradicinės kairės 
pasiekimų

2018-03-30 gintarė gulevičiūtė. ballai socialiniuose tinkluose: kurioje lygoje jie žaidžia?

2018-03-31 Davidas schultzas. ką signalizuoja jaV valstybės sekretoriaus r Tillersono pasitraukimas?

2018-04-03 Vytautas Dumbliauskas. kurie socialdemokratai yra tikrieji?

2018-04-05 Vytautas sinkevičius: ko ir kodėl nenori girdėti politinių partijų vadovai?
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2018-04-09 Povilas aleksandravičius. nekontroliuojamos fantazijos. atsakymas V. radžvilui

2018-04-09 ieva Deviatnikovaitė. skrydis atšauktas, atidėtas? ko galite tikėtis?

2018-04-11 Valdas Dambrava. ar yra vaistų nuo #metoo?

2018-04-12 saulius spurga. rusijos ateitis miglota

2018-04-13 Tadas limba. lietuvių noras būti verslininkais – didžiausias europoje

2018-04-16 Vytautas sinkevičius. studijų programų vertinimas: ar tikslas pateisina bet kokias 
priemones?

2018-04-18 aelita skaržauskienė: Žmonėms būtinos sąlygos priimti kolektyvinius sprendimus

2018-04-23 mitai apie politiką ir politikos mokslus

2018-04-25 arvydas guogis. Politinė padėtis švedijoje prieš rugsėjį vyksiančius riksdago rinkimus

2018-04-25 alvydas medalinskas. ar lietuvoje gali būti pakartotas armėnijos scenarijus

2018-05-02 gintarė gulevičiūtė. kurie lietuvos nuomonės formuotojai svarbūs y kartai

2018-05-11 rima urbonaitė. kai svarbiau ne valdyti valstybę, o ją užvaldyti

2018-05-11 lyra jakulevičienė: galimybės lietuvai – bendrosios teisės žinios ir globalūs teisinių 
paslaugų centrai

2018-05-14 Danielis martinas katzas.Teisės ir technologijų susiliejimas – neišvengiamas

2018-05-14 andrius stasiukynas. Viešajame valdyme e-įrankiai gali pavirsti ir į kenksmingą e
konservantą

2018-05-24 alvydas medalinskas. lietuvos politiniame gyvenime – visiška košė

2018-05-29 rytis Valūnas: robotiškas teisininkas: naujasis filmo herojus ar artima realybė?

2018-05-21 Verslo psichologai – koks jų vaidmuo dabarties ir ateities versle?

2018-05-22 Povilas aleksandravičius: Pokalbis su garsiu filosofu jeanu-marcu Ferry apie dvasinį 
europos uždavinį

2018-05-28 Povilas aleksandravičius. kuo reikšminga prezidento e. macrono kalba Prancūzijos 
vyskupams?

2018-06-06 alvydas medalinskas. sąjūdžio pradininkų požiūris į lietuvą

2018-06-06 Pranas mierauskas. aplinkosaugai trūksta... vadybininkų

2018-06-06 Povilas aleksandravičius. sąjūdžiui – 30. ir vis dėlto: nuo meilės į neapykantą – tik vienas 
žingsnis

2018-06-06 ray‘us smithas: „šiandien nesvarbu, kokį išsilavinimą esi įgijęs prieš keliolika metų“

2018-06-08 saulius spurga. Tarp pragmatizmo ir idealų

2018-06-12 mindaugas kiškis. gDPr įsigaliojo, o gavome tik šūsnį šlamštlaiškių

2018-06-13 nyderlandų profesorius michielis de Vriesas: „Valstybės tarnyba – garbinga profesija“

2018-06-21 saulius spurga. brell keiksmažodžių žiede

2018-06-26 jolanta urbanovič. Pertvarkos mokyklose: išspręs ar sukurs naujas problemas?

2018-06-26 Vytautas Dumbliauskas. Donaldo Trumpo tarptautinis aktyvumas

2018-01-12 justino Žilinsko pokalbiai apie įvairovę

2018-07-03 martynas mockus. ateities teisininkams iššūkius diktuos ir technologijos

2018-07-05 alvydas medalinskas. ar ši dainų šventė nėra ir „globalios lietuvos“ dalis?

2018-07-05 saulius spurga „Valstiečiai“ kaip tradicinė partija

2018-07-10 mindaugas kiškis. es autorių teisių „reforma“ dinozaurams ir kolūkiečiams

2018-07-19 Davidas schultzas. ar įmanoma apkalta Donaldui Trumpui?

2018-07-27 agota giedrė raišienė. kremui pagaminti mokslo reikia, žmonių gyvenimui 
pagerinti – ne?

Lentelės tęsinys
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2018-07-25 Davidas schultzas. kas paims viršų – D. Trumpo asmeniškumai ar jaV užsienio politikos 
institucinė sistema.

2018-07-25 audronė urmanavičienė. geras gyvenimas?

2018-08-13 alvydas medalinskas. Plyta ar akmenukas Vakarų pusėn?

2018-08-16 alvydas medalinskas. suvokimas klydus, sąmyšis ir „ura“ patriotizmas

2018-08-16 saulius spurga. Populizmo pelkėje

2018-08-28 gintarė Žemaitaitienė. keliasdešimt izraelio veidų (ir visi labai malonūs)

2018-08-29 Davidas schultzas. ar m. Cohenas ir P. manafortas paskelbė D. Trumpo „raganų 
medžioklę“?

2018-08-31 saulius spurga. Valstybės atkūrimo šimtmečio nuotaika

2018-09-07 ievos Deviatnikovaitės paskaita „klaipėdos kraštas: gubernatorius, krašto teismai, 
Vyriausiasis Tribunolas, statutinis Teismas, diplomatų pokalbiai“

2018-09-20 arnas liauksminas. Žmogaus teisės tampa svarbios, kai šios ima kandžiotis?

2018-09-21 ievos Deviatnikovaitės vieša paskaita „m. romerio ir a. merkio paruošti administracinio 
teismo įstatymo projektai“ 

2018-09-21 Doc. i. Deviatnikovaitės vieša paskaita „Tarpukario lietuvos administracinio teismo
įstatymo projektai“

2018-09-24 Vytautas Dumbliauskas. kandidatų užderėjo

2018-09-26 alvydas medalinskas. Popiežiaus žinia dviprasmybių pasaulyje

2018-09-25 alvydas medalinskas. ką byloja separatistinių respublikų lyderių likimai?

2018-10-01 saulius spurga. besijuokiančios pušies paslaptis

2018-10-12 saulius spurga. Prezidentinės kampanijos startas – nesėkmingas

2018-10-12 Vytautas Dumbliauskas. aukšti reitingai kaip viltis?

2018-10-23 esDi mokslininkų konsultacijos „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“

2018-10-26 rima urbonaitė. kartais ir opozicijai nepakenktų užsukti į seimo posėdžius

2018-10-26 saulius spurga. Vienas skandalas užgožia kitą

2018-10-27 alvydas medalinskas. klausimai, praėjus 30 metų po sąjūdžio suvažiavimo

2018-10-28 arvydas guogis. rinkimai į švedijos riksdagą: kaip išpainioti gordijaus mazgą

2018-10-28 Povilas aleksandravičius. Pamąstymai, kilę dalyvavus senojoje liturgijoje

2018-10-29 rima urbonaitė. iššūkių konservatoriams netrūksta

2018-11-02 europos king sejong instituto seminaras

2018-11-05 Davidas schultzas. apie artėjančius jaV kadencijos vidurio rinkimus

2018-11-06 alvydas medalinskas. ar pamatysime tikrąją Donaldo Trumpo politiką?

2018-11-08 saulius spurga. smurtas prieš vaikus – aktuali tema

2018-11-09 8-oji organizacinės ir verslo psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje”

2018-11-09 Davidas schultzas. referendumas dėl D. Trumpo valdymo

2018-11-12 Vytautas Dumbliauskas. artėjančių rinkimų ženklai

2018-11-20 alvydas medalinskas. kai visuomenės dalyvavimas valstybės gyvenime yra tik širma

2018-11-21 Vytautas sinkevičius. kas būtų, jei premjeras s. skvernelis vis dėlto kandidatuotų į 
prezidento postą?

2018-11-22 saulius spurga. Valdančiųjų pusiaukelė: viltis blėsta

2018-11-23 esDi organizuota mokyklų pavaduotojų akademija

2018-11-29 lyra jakulevičienė. Pasaulinis migracijos paktas: mitai ir tikrovė

2018-11-29 Diena su teisėju: studentai domisi, ar robotai pakeis teisėjus?

Lentelės tęsinys
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Lentelės pabaiga
2018-11-30 Vieša žymaus jaV profesoriaus dr. seongbae lim paskaita apie inovacijas ir blochain 

technologiją
2018-11-30 Vytautas Dumbliauskas. imperija perspektyvose

2018-11-30 Vytautas sinkevičius: a.ramanauskas-Vanagas ir lietuvos valstybės tęstinumas

2018-11-31 saulius katuoka. incidentas kerčės sąsiauryje ir tarptautinė teisė

2018-11-31 alvydas medalinskas. Tylios aneksijos azovo jūroje pasekmės

2018-12-06 Povilas aleksandravičius. kodėl įvyko karas?

2018-12-07 Vytautas Dumbliauskas. Profesionalų Vyriausybės graudesys

2018-12-08 saulius spurga. arogancija

2018-12-20 lyra jakulevičienė. strasbūro teismas griauna migracijos sienas?

2018-12-20 Davidas schultzas. Vieno prezidento mirtis ir kito prezidento ateitis

2018-12-21 rima urbonaitė. Perversmų „baubai“
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VaDyba

universiteto vadybinė veikla pagrįsta bendruomeniškumu, akademinių padalinių sava-
rankiškumu, ji nukreipta į rezultatus, efektyvumo didinimą, didesnį finansinį stabilumą. univer-
sitete įdiegta finansų vadybos sistema padėjo optimizuoti kaštus ir pasiekti teigiamą biudžeto 
balansą.

2018 m. universitete reaguojant į lietuvoje ir pasaulyje vykstančius pokyčius ir gerinant 
studijų kokybę, buvo atliktos struktūros pertvarkos.

mykolo romerio teisės mokykloje įsteigtas Teisinių technologijų (legalTech) centras. 
Centro misija – telkti bei teikti ekspertines žinias legalTech srityje, telkti finansinius išteklius 
inovacijoms ir jas įgyvendinti studijose, mokslinėje ir eksperimentinėje veikloje. Vykdydamas 
savo misiją Centras prisideda prie privataus ir viešojo sektoriaus teikiamų teisinių paslaugų ir 
vykdomos teisinės veiklos efektyvumo, teisės ir informatikos mokslų sinergijos. Centro tikslas – 
įgyvendinti Fakulteto teisinių technologijų (legalTech) veiklos krypties strategines priemones. 
Centrui būdingas tarpdiscipliniškumas – Centras apima teisę ir technologijų (informatikos) sritį.

ekonomikos ir vadybos fakultete panaikinti ekonomikos institutas ir Finansų institutas – 
abu Fakultete veikę institutai. Taip organizuoti fakulteto vadybą yra tikslinga, nes fakultete įvyk-
džius studijų programų pertvarką, vykdomos studijų programos negali būti aiškiai priskirtinos 
kuriam nors konkrečiam institutui.

Teisės fakulteto pavadinimas pakeistas į „mykolo romerio teisės mokykla“. Pakeitimas 
reikalingas, kad mru ir VgTu jungimosi atveju būtų užtikrintas teisės krypties matomumas bū-
simoje naujoje struktūroje. VgTu niekada nerengė teisininkų, todėl stipraus teisininkų rengimo 
identiteto perkėlimas į naujas struktūras bus itin aktualus ir reikšmingas.

be to, tikslinga suteikti mykolo romerio vardą būtent teisės fakultetui atsižvelgiant į tai, 
kad šis vardas labiausiai siejamas su teise ir aukštųjų mokyklų konsolidacijos procese užtikrins 
mykolo romerio vardo išlaikymą. Teisės fakulteto prekės ženklas, susijęs su mykolu romeriu, 
yra itin vertinamas ir jau gerai žinomas ukrainoje.

užsienio valstybėse yra įprasta teisės fakultetus universitetuose vadinti „teisės mokykla” 
(pvz.: stanfordo, Harvardo, jeilio, Tartu, rygos ir kt.). nors egzistuoja ir kiti pavadinimai, pvz., 
teisės akademija, teisės mokykla paprastai vertinama kaip aukščiausio lygio teisininkus ren-
gianti struktūra. Pakeičiant mru teisės fakulteto pavadinimą į „mykolo romerio teisės moky-
kla“ perimta ir geroji užsienio patirtis, kuri labai svarbi stiprinant studijų, mokslo ir projektines 
partnerystes užsienyje.

Viešojo saugumo fakulteto pavadinimas pakeistas į „Viešojo saugumo akademija“.                  
2018 m. gegužės 31 d. mykolo romerio universitetas, atstovaujamas rektoriaus doc. dr. algir-
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do monkevičiaus, Vilniaus gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus prof. dr. 
alfonso Daniūno, lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija, atstovaujama vidaus reikalų 
ministro eimučio misiūno, ir lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atstovaujama 
švietimo ir mokslo ministrės jurgitos Petrauskienės, sudarė susitarimą dėl Viešojo saugumo 
akademijos kūrimo.

minėtas susitarimas skirtas užtikrinti lietuvos respublikos Vyriausybės programos įgy-
vendinimo plano, patvirtinto lietuvos respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu 
nr. 167 „Dėl lietuvos respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 
2.2.4.5 veiksmo „Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimo, integruo-
jant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą“ tinkamą įgyvendinimą.

susitarime numatyta, jog Viešojo saugumo akademija kuriama policijos, Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos prie Vrm, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vrm 
ir jam pavaldžių įstaigų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vrm, Vadovybės apsaugos 
departamento prie Vrm, Viešojo saugumo tarnybos prie Vrm ir kitų lietuvos respublikos sta-
tutinių įstaigų pareigūnams rengti pagal aukštojo mokslo studijų programas, taip pat jų kvalifi-
kacijai tobulinti. šias studijų programas baigę absolventai bus įdarbinami statutinėse įstaigose.

atsižvelgiant į tai, jog susitarimo objektas – esminės pasirašiusių susitarimą šalių ben-
dradarbiavimo sąlygos siekiant, kad būtų inicijuojami atitinkami sprendimai dėl akademijos 
steigimo mru Viešojo saugumo fakulteto pagrindu po mru reorganizavimo prijungimo prie 
VgTu būdu veiksiančioje VgTu struktūroje, siūloma pradėti susitarimo įgyvendinimą ir pakeisti 
mru Viešojo saugumo fakulteto pavadinimą, pavadinant jį „Viešojo saugumo akademija“.

Viešojo valdymo fakulteto Vadybos instituto pavadinimas pakeistas į lyderystės ir strate-
ginio valdymo institutą. naujame pavadinime atsispindi pagrindinės instituto studijų progra-
mos lyderystė ir pokyčių valdymas bei strateginis valdymas. lyderystės ir strateginio valdymo 
kompetencijos turi tiesioginių sąsajų su šiuolaikinio valstybės tarnautojo koncepcija bei yra 
būtinos viešojo valdymo (viešosios politikos sprendimų, viešojo administravimo, viešosios va-
dybos) kokybei užtikrinti. Viešojo valdymo fakultetas, keisdamas Vadybos instituto pavadinimą 
į lyderystės ir strateginio valdymo institutą, kartu stiprina viešojo valdymo studijas, mažina 
verslo vadybos studijų dalykų skaičių ir  studijas orientuoja į viešojo sektoriaus poreikius. Vie-
šojo valdymo studijos turi tapti dominuojančios visuose fakulteto institutuose. Fakultetas kaip 
stiprus Viešojo valdymo studijų ir mokslo darinys siekia išlikti šios krypties lyderiu lietuvoje.

universitete įdiegta uab „Doclogix“ elektroninė Dokumentų ir procesų valdymo sis-
tema „Doclogix“ (toliau – eDVS). ši sistema leidžia efektyviai ir kokybiškai valdyti ir saugoti 
universiteto elektroninius ir kitus gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, pagerinti vidinę 
komunikaciją ir dokumentų užduočių vykdymą. iki minimumo sumažinamas vadovų laikas, rei-
kalingas vidaus dokumentams (pvz.: įsakymams, nutarimams ir kt.) pasirašyti – elektroniniai 
dokumentai pasirašomi elektroniniu kvalifikuotu parašu ir tik vienu veiksmu („srautinis pasi-
rašymas“). suteikiama galimybė dokumentus pasirašyti mobiliu parašu. naudodamasis eDVS 
darbuotojas gali dirbti nuotoliniu būdu, o naudojant eDVS funkciją „išvykimas iš biuro“ nebus 
delsiama dėl teisės aktų projektų vizavimo ar užduočių vykdymo.

mru mokslo ir inovacijų paramos centro darbuotojai 2018 metais aktyviai dalyvavo kva-
lifikacijos kėlime užsienyje. socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos vadovė loreta Paukš-
tytė dalyvavo personalo, administruojančio doktorantūros studijas, mokymuose Fundamentals 
for Professionals in Doctoral Education bei konferencijoje Shaping Doctoral Education – the Role 
of Professionals at Universities Vienos universitete (austrijos respublika).

socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos vyresnioji vadybininkė laura lukošienė ir 
l. Paukštytė dalyvavo personalo mokymuose Best Practices for International Collaboration at 
Doctorate Level madrido autonominiame universitete (ispanijos karalystė).
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Žinių ir technologijų perdavimo skyriaus vadovės pavaduotoja Tatjana švec-kurapkė ir 
komunikacijos ir rinkodaros centro rinkodaros ir priėmimo skyriaus rinkodaros vadybininkė 
greta gadeikė dalyvavo skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos konferencijoje Full Digital. 

T. šveč-kurapkė ir g. gadeikė dalyvavo skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos konfe-
rencijoje What‘s next? 

g. gadeikė dalyvavo seminare UX workshop Nida.

mokslo ir inovacijų paramos centro vadovė dr. nomeda gudelienė dalyvavo COsT vei-
klos valdymo komiteto susirinkime bukarešte (rumunija); stažuotėje saint mary‘s universitete 
Halifaxe (kanadoje); baltijos mokslo programos informaciniame renginyje Taline (estijos respu-
blika); Net4Society, europos komisijos renginyje 2019 Societies Brokerage Varšuvoje.

Dėl darbo veiklos organizavimo pasikeitimo, siekiant optimizuoti universiteto valdymą, 
2018 m. universitete įvykdyti šie struktūriniai pokyčiai: 

•	 Teisės fakultete įsteigtas Teisinių technologijų (legalTech) centras.

•	 ekonomikos ir verslo fakultete panaikinti ekonomikos institutas ir Finansų institutas.

•	 Teisės fakulteto pavadinimas pakeistas į „mykolo romerio teisės mokykla“.

•	 Viešojo saugumo fakulteto pavadinimas pakeistas į „Viešojo saugumo akademija“.

•	 Viešojo valdymo fakulteto Vadybos instituto pavadinimas pakeistas į „lyderystės ir 
strateginio valdymo institutas“.

Per metus dėstytojų užimtų etatų skaičius sumažėjo nuo 310 etatų iki 272 etatų (12 pro-
centų).

Dėl darbo veiklos organizavimo pakeitimų, administracijos ir kitų universiteto veiklą už-
tikrinančių darbuotojų užimtų etatų skaičius per metus padidėjo nuo 224 etatų iki 232 etatų 
(3,5 procento).

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisija 
konkurso tvarka į pagrindines pareigas išrinko 37 dėstytojus: 7 profesorius, 14 docentų, 16 lek-
torių.

Dėstytojų su mokslo laipsniu skaičius per metus išaugo nuo 81 proc. iki 83 proc.

Vadovaujantis senato patvirtintais mykolo romerio universiteto afilijuotojo dėstytojo 
(profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento) statuso nuostatais, 

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

Prof. dr. sauliui Čaplinskui už jo ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą univer-
sitete, bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais bei garsinant universiteto vardą.

Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo docento statusas penkeriems metams 
suteiktas:

Doc. dr. ramutei naujikienei už iniciatyvumą akademinėje veikloje ir ilgametę bei pro-
duktyvią veiklą mykolo romerio universitete;

Dr. andrej Vlasenko už produktyvią mokslinę veiklą informatikos mokslo kryptyje ir uni-
versiteto vardo garsinimą.
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Prof. dr. stasiui Vėlyviui už aktyvų teisinės valstybės koncepcijos ir atviros visuomenės 
idėjų plėtojimą, indėlį rengiant įstatymus, kuriais buvo pertvarkyta lietuvos teisinė sistema, 
ilgametę kūrybinę pedagoginę ir mokslinę veiklą suteiktas Mykolo Romerio universiteto 
garbės profesoriaus vardas.

mykolo romerio universiteto senatas patvirtino prof. dr. Valdonę indrašienę edukologi-
jos ir socialinio darbo instituto direktorės (dekanės) pareigoms.

mykolo romerio universiteto senatas patvirtino doc. dr. liudmilą mockienę Humanitari-
nių mokslų instituto direktorės (dekanės) pareigoms.

mykolo romerio universiteto senatas patvirtino doc. dr. antaną Valantiną Psichologijos 
instituto direktoriaus (dekano) pareigoms.

mykolo romerio universiteto senatas patvirtino Teisės fakulteto Viešosios teisės institu-
to docentę dr. agnę Tvaronavičienę Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto direktorės parei-
goms.

mykolo romerio universiteto senatas paskyrė viešo konkurso būdu atrinktą prof. dr. egi-
dijų jarašiūną mykolo romerio universiteto tarybos nariu.

mykolo romerio universiteto senatas patvirtino mykolo romerio universiteto personalo 
darbo apmokėjimo sąlygų aprašo pakeitimus.

Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė Mykolo Romerio universiteto socia-
linių mokslų srities profesoriaus pedagoginį vardą Humanitarinių mokslų instituto profe-
sorei dr. nijolei burkšaitienei.

Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė Mykolo Romerio universiteto hu-
manitarinių mokslų srities profesoriaus pedagoginį vardą Humanitarinių mokslų instituto 
profesorei dr. Violetai janulevičienei.

Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė Mykolo Romerio universiteto socia-
linių mokslų srities docento pedagoginį vardą:

•	 edukologijos ir socialinio darbo instituto docentei dr. astai railienei.

•	 Psichologijos instituto profesorei dr. rasai Pilkauskaitei Valickienei.

•	 Humanitarinių mokslų instituto docentei dr. Vilhelminai Vaičiūnienei.

•	 ekonomikos ir verslo fakulteto docentei dr. liucijai birškytei.

Tęsiant universiteto tradiciją, kaip ir kasmet išrinkti patys aktyviausi universiteto ben-
druomenės nariai. metų apdovanojimų komisijos sprendimu 2018 m. buvo suteikti apdovano-
jimai skirti 16 nominacijų:

Patraukliausia studijų programa – Pedagogika, laipsnio neteikianti studijų programa.

Metų dėstytojas – prof. dr. arvydas guogis, Viešojo valdymo fakulteto Viešojo adminis-
travimo instituto profesorius.

Metų vadybininkas – komunikacijos ir rinkodaros centro rinkodaros ir priėmimo sky-
riaus rinkodaros vadybininkė greta gadeikė.

Kūrybingiausia elektroninių studijų dėstytoja – dr. raminta bardauskienė, edukologi-
jos ir socialinio darbo instituto lektorė.

Brandžiausia monografija – prof. dr. andrius bielskis, Existence, Meaning, Excellence: 
Aristotelian Reflection on the Meaning of Life. london & Νew york: routledge, 2017.
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Reikšmingiausias vadovėlis – prof. dr. Valdonė indrašienė ir doc. dr. gintautė Žibėnie-
nė, Šiuolaikinė didaktika.

Novatoriškiausia disertacija – goda kaniušonytė, Optimalus paauglių psichosocialinis 
funkcionavimas ir suvoktas tėvų elgesys: raidos trajektorijos ir pokyčio mechanizmai.

Tarptautiškiausias mokslininkas – prof. dr. mindaugas briedis, Humanitarinių mokslų 
instituto profesorius.

Novatoriškiausias bakalauro baigiamasis darbas – Humanitarinių mokslų instituto 
absolvento aivaro roko bakalauro baigiamasis darbas Automatic terminology extraction using 
natural language processing methods. 

Novatoriškiausias magistro baigiamasis darbas:

Viešojo valdymo fakulteto absolvento skirmanto griciaus magistro baigiamasis darbas 
Projekto vadovo kaip lyderio elgsena komunikacijos, multikultūriškumo, komandos formavimosi 
aspektais: organizacijos „X“ atvejo analizė. 

Teisės fakulteto absolventės Tetianos Pashko magistro baigiamasis darbas Kripto valiutos: 
teisinio reguliavimo poreikis ir galimi modeliai.

Versliausias studentas – marius balčiūnas, edukologijos ir socialinio darbo instituto stu-
dentas, reabilitacijos centro Naujas gyvenimas vadovas.

Metų sveikuolė – prof. dr. Vilma Čingienė, Viešojo valdymo fakulteto Vadybos instituto 
profesorė.

Metų leidinys – lietuvos teisė, 1918–2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos / mykolo 
romerio universitetas; moksliniai redaktoriai prof. dr. Vytautas sinkevičius, prof. dr. lyra jaku-
levičienė.

Metų proveržis – Teisinių technologijų (legaltech) centras.

Metų studentų atstovė  – kamilė salickaitė.

Metų renginys – Kultūros teismas, lrT televizijos projektas, projekto vadovė prof. dr. 
snieguolė matulienė, mykolo romerio teisės mokyklos prodekanė.
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Mykolo Romerio universiteto administracija ir kiti darbuotojai                                                        
2014-2018 m. (vyrai ir moterys)
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Mykolo Romerio universiteto administracija ir kiti  darbuotojai su mokslo                               
laipsniu 2018 m.

88%

12%

Administracija ir kiti darbuotojai su mokslo laipsniu

Administracija ir kiti darbuotojai be mokslo laipsnio

MRU studentų atstovybės (MRUSA) veikla

Kuratorių programa

kiekvienais metais mrusa vykdo kuratorių programą, kurios pagrindinis tikslas yra su-
pažindinti naujuosius bendruomenės narius su universitetu. Pusė metų vykdoma programa 
leidžia stebėti pirmakursių pasiektus rezultatus bei spręsti iškilusias problemas, tokiu būdu to-
bulinant studijų procesus.

Akademinis sąžiningumas

  akademinio sąžiningumo puoselėjimas universitete yra vienas iš svarbiausių mrusa 
darbų. Visais studijų metais yra komunikuojama apie akademinės etikos pažeidimų pasekmes, 
organizuojamos diskusijos. šiais metais akademinio sąžiningumo renginys buvo inicijuojamas 
su Doktorantų draugijos lektorėmis, taip skatinant sąžiningai elgtis universitete ir už jo ribų.

Studijų savaitė

studentų atstovybė kartu su mru akademinių reikalų centru antrus metus organizavo 
studijų savaitę. šiais metais ypač prisidėjo fakultetai ir savarankiški institutai, kurie organizavo 
motyvuotas ir sėkmingas paskaitas studentams. studentų atstovybė pirmo kurso studentams 
pristatė studijų tvarką, supažindino su universitetu, taip pat pristatė aktualiausią informaciją, 
kuri būtina pirmakursiui. studijų savaitės metu buvo sukurtos pirmo kurso studentams skirtos 
knygelės „kaip išgyventi mru“. savaitė baigėsi mru pirmakursių stovykla.

Geriausių grupės seniūnų projektas

šiais metais buvo įgyvendintas geriausio seniūno projektas, kuris leido išrinkti tris ge-
riausius grupių seniūnus ir apdovanoti juos 100 eurų vienkartine stipendija. seniūnai buvo at-
renkami pagal projekte numatytas kvotas bei paskelbtus reikalavimus. kiekvienas kandidatas 
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turėjo atsiųsti savo CV ir motyvacinį laišką bei tris rekomendacijas iš dėstytojų arba padalinių 
vadovų. gautus dokumentus vertino mru akademinių reikalų centro vadovė ir teikė išvadas. 
šiais metais geriausiais seniūnais buvo išrinktos aurelija jokubauskaitė, gabrielė lesnickaitė ir 
edita lukavičiūtė.

Studijų kokybės apklausa

šiais  metais mrusa sukūrė studijų kokybės apklausą. Dalyvavusių skaičius viršijo 900. 
studentų atstovybė, išnagrinėjusi rezultatus, pateikė juos mru akademinių reikalų centrui. Taip 
pat kiekvieno padalinio rezultatai buvo siunčiami padalinių vadovams susipažinti su esama 
situacija. studijų kokybės apklausos rezultatai leido įsigilinti į problemas, su kuriomis susidu-
ria studentai ir dėstytojai. mru akademinių reikalų centras kartu su mrusa sudarė atmintines 
dėstytojams ir studentams. jos priminė apie kaupiamojo balo svarbą, studijų dalykų aprašus, 
grįžtamąjį ryšį ir kitus svarbius dalykus. 

Aukštojo mokslo tinklo pertvarka

šiais metais vyko nemažai susitikimų su universiteto administracija dėl aukštojo mokslo 
tinklo pertvarkos. studentai buvo kviečiami dalyvauti diskusijose bei užduoti rūpimus klausi-
mus. studentų susitikime su universiteto administracija buvo kalbėta apie pertvarkos pagrin-
dinį tikslą, buvo pristatyta Didlaukio akademinio miestelio vizija. susitikimo metu kalbėta apie 
bendrabučių tvarkymą, naujas poilsio ir kitas socialines erdves, platesnį saviugdos programų, 
praktikos, stažuočių ir mainų pasirinkimą, o tai svarbu studijų kokybės gerinimui.

Socialinės akcijos

studentų atstovybė vykdo nemažai socialinių akcijų. Viešojo saugumo akademijos stu-
dentų atstovybės nariai dalyvavo angelų sargų dienos (policijos diena) socialinėje akcijoje. 
buvo dalinti angeliukai Panevėžyje, kaune, jonavoje, Vilniuje kartu su bendruomenės pareigū-
nais. išdalyta apie 2 tūkst. angelų. buvo įgyvendinta tarptautinė pyragų diena – „išsipildymo 
akcija 2018“. skirti pinigai pervesti vaikams remti. Tiek Vilniuje, tiek kaune vyko kraujo dono-
rystės akcijos, nuolatinės akcijos ir apsilankymai „Penkta koja“ gyvūnų prieglaudos namuose. 
kalėdinės akcijos metu buvo suorganizuota kalėdinė mugė, kurios metu universitete buvo ren-
kamos lėšos Tautmilės priglaudėlei. Daugiau nei 300 eurų buvo surinkta akcijos metu. jie skirti 
pagerinti sąlygas prieglaudėlėje.

Renginiai

šiais metais suorganizuota nemažai renginių, kurie jau yra tapę tradicijomis. Vienas di-
džiausių renginių – pirmakursių stovykla 2018 „survivor by mrusa“. Viešojo saugumo akademijos 
studentų atstovybė suorganizavo krikštynas pirmakursiams. Įvyko MRU Grand cementas „night of 
colors“ kartu su „g&g sindikatu“. Viešojo saugumo akademijoje organizuotos protų kovos, orien-
tacinės, šaudymo varžybos. Vienas naujausių renginių – Heloweenas su mrusa. Visą dieną buvo 
galima dalyvauti fotosesijose ir laimėti prizus. Taip pat su kodu „mrusa Heloweenas“ visa akade-
minė bendruomenė galėjo naudotis nuolaidomis universiteto valgykloje bei bufete.

Europos studentų teisininkų asociacijos ELSA MRU filialo veikla

elsa mru nariai dalyvavo elsa lietuva nacionalinės grupės organizuojamuose ren-
giniuose: elsa Day proga vykusiame protmūšyje, kuriame elsa mru filialas turėjo net dvi 
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komandas, taip pat tradiciniame teisinės retorikos konkurse, kuris skirtas aukštųjų mokyklų 
studentams, „geriausio advokato kalba 2018“. elsa mru nariai dalyvavo ir elsa lietuva išvyks-
tamuosiuose mokymuose. rugsėjo mėnesį vykusiame „elsa Fest‘18“ bei „elsa statybos“ mo-
kymuose, kurie buvo surengti lapkričio mėnesį.

gruodžio 17 d. elsa mru organizavo kalėdinę akciją, kurios metu universiteto studentai 
buvo kviečiami dalyvauti loterijoje bei buvo apdovanoti mažomis, jaukiomis kalėdų dovanė-
lėmis.

elsa mru bendradarbiaudami kartu su elsa napoli Tarptautinės Žmogaus teisių dienos 
proga organizavo elsa legal search group tema „right to Private life. Challenges and Pers-
pectives“.

elsa sTeP (Student Trainee Exchange Programme) – tai galimybė teisės studentams sta-
žuotis įvairiose institucijose, viešojo bei privačiojo sektoriaus įstaigose ne vien europoje, bet ir 
kitose pasaulio šalyse. kartu su elsa mru vykdytoje stažuotėje pagal sTeP programą į univer-
sitetą atvykę dvi stažuotojos iš italijos, o kitam ciklui į mykolo romerio universitetą šiuo metu 
yra aplikavę dar trys žmonės.

ESN MRU Vilnius (Erasmus Student Network) veikla

Mentorystės programa

mru studentai kiekvieną semestrą turi galimybę savanoriškai padėti kiekvieną semestrą 
atvykstantiems Erasmus+ mainų programos studentams, jiems suteikiant įvairią pagalbą bei in-
formaciją prieš ir jau atvykus į lietuvą – studentų pasitikimas oro uostuose ar autobusų stotyse, 
pagalba prireikus informacijos apie gydymo ar kitas įstaigas.

Pagalba MRU padaliniams

esn mru Vilnius organizacijos nariai taip pat gelbsti Tarptautiškumo tarnybai per įvadi-
nes savaites registruoti mainų studentus, supažindinti su universitetu bei ištisus akademinius 
metus padeda organizuoti įvairius kultūrinius renginius ir keliones erasmus+ studentams. Taip 
pat organizacijos nariai per įvadines savaites padeda ir mru studentų namų valdytojai.

Organizuojama veikla mainų studentams

Organizacija, siekdama užtikrinti, kad mainų studentų laikas lietuvoje būtų turiningas, 
organizuoja įvairius renginius, tokius kaip „Tarptautinė vakarienė“, protmūšiai, plaukimas bai-
darėmis bei „erasmus got Talent“– didžiausias renginys, vykstantis kiekvieną semestrą ir su-
laukiantis didelio skaičiaus talentų ne tik iš mru, bet ir iš kitų lietuvos universitetų. Organi-
zuoja keliones į klaipėdą, kartu su Tarptautiškumo tarnyba – keliones į Trakus, Druskininkus 
bei anykščius. Taip pat vykdo „multilingual lithuania“ projektą, kurio metu tiek universiteto 
bendruomenė, tiek kiti žmonės turi galimybę mokytis norimų užsienio kalbų su gimtakalbiais 
mokytojais.

Erasmus+ programos viešinimas

Vykdydama savo veiklą organizacija nepamiršta ir mru studijuojančių studentų. Organi-
zacijos nariai dalijasi informacija apie Erasmus+ mainų galimybes ne tik su „šviežiais“ studentais, 
norinčiais prisijungti prie organizacijos ir nežinančiais apie šią mainų programą, bet ir per įvai-
rias paskaitas (pvz., studijų įvado paskaita) ar susitikimus.
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Mykolo Romerio universiteto 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. saulius greičius, Viešojo saugumo akademijos dekanas;

•	 prof. dr. Vytautas Pakalniškis, mru profesorius emeritas;

•	 rima urbonaitė, Viešojo valdymo fakulteto Politikos mokslų instituto lektorė (nuo 
2018 m. gruodžio 20 d.);

•	 prof. dr. juozas Žilys, mru profesorius emeritas.

Viešojo konkurso būdu atrinkti nariai:

•	 egidijus jarašiūnas (atrinktas 2018 m. spalio 18 d., Tarybos narys nuo 2019 m. sausio 
15 d.);

•	 gediminas Vagnorius, lietuvos respublikos nepriklausomybės akto signataras;

•	 roma Žakaitienė.

MRU Studentų atstovybės viešojo konkurso būdu atrinktas narys – laurynas juo-
zapaitis, mru alumnas.

MRU Studentų atstovybės skirtas narys – lukas borusevičius, studentas.

  Mykolo Romerio universiteto SENATAS
senato pirmininkas:

•	 prof. dr. Vainius smalskys, Viešojo valdymo fakulteto dekanas.

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, mykolo romerio teisės 
mokyklos Viešosios teisės instituto profesorė.

senato sekretorius:

•	 doc. dr. saulius spurga, kancleris.

senato nariai:

•	 ina antaniškytė, studentė;

•	 dr. Vytautas azbainis, ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;

•	 prof. dr. alvydas baležentis, Viešojo valdymo fakulteto lyderystės ir strateginio val-
dymo instituto profesorius;

•	 prof. dr. ramūnas birštonas, mykolo romerio teisės mokyklos Privatinės teisės insti-
tuto profesorius;
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•	 lukas borusevičius, studentas;

•	 rokas Daugirdas, studentas;

•	 prof. dr. saulius greičius, Viešojo saugumo akademijos dekanas;

•	 Dominykas jagorovas, studentas;

•	 prof. dr. Valdonė indrašienė, edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė (de-
kanė);

•	 prof. dr. brigita kairienė, edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė;

•	 prof. dr. saulius katuoka, mykolo romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir europos 
sąjungos teisės instituto direktorius;

•	 doc. dr. eglė malinauskienė, ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;

•	 prof. dr. snieguolė matulienė, Viešojo saugumo akademijos prodekanė studijoms;

•	 doc. dr. algirdas monkevičius, rektorius;

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

•	 prof. dr. birutė Pranevičienė, Viešojo saugumo akademijos Teisės katedros vedėja;

•	 Vladas Pūtys, studentas;

•	 prof. dr. irmantas rotomskis, ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas;

•	 kamilė salickaitė, mykolo romerio universiteto studentų atstovybės atstovė;

•	 prof. dr. Vytautas sinkevičius, mykolo romerio teisės mokyklos Viešosios teisės insti-
tuto profesorius;

•	 prof. dr. Tadas sudnickas, Viešojo valdymo fakulteto lyderystės ir strateginio valdy-
mo instituto direktorius;

•	 prof. dr. algimantas urmonas, mykolo romerio teisės mokyklos Viešosios teisės ins-
tituto profesorius;

•	 prof. dr. regina Valutytė, mykolo romerio teisės mokyklos 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 pirminin-
kė;

•	 saulius bugailiškis, komunikacijos ir rinkodaros vadovas;

•	 prof. dr. gintaras Černius, ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas;

•	 julius Dautartas, rektoriaus patarėjas, kultūros ir renginių centro režisierius;
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•	 rolandas gaidelis, informacinių technologijų centro direktorius (nuo 2018 m. rugpjū-
čio 31 d.);

•	 prof. dr. saulius greičius, Viešojo saugumo akademijos dekanas;

•	 prof. dr. Valdonė indrašienė, edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė (de-
kanė);

•	 prof. dr. lyra jakulevičienė, mykolo romerio teisės mokyklos dekanė;

•	 gabrielė lesnickaitė, mykolo romerio universiteto studentų atstovybės atstovė (nuo 
2018 m. balandžio 26 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.);

•	 doc. dr. liudmila mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė);

•	 kamilė salickaitė, mykolo romerio universiteto studentų atstovybės atstovė (išsky-
rus laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 26 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.);

•	 prof. dr. Vainius smalskys, Viešojo valdymo fakulteto dekanas;

•	 aušra šarėjūtė, buhalterijos vyriausioji buhalterė;

•	 doc. dr. antanas Valantinas, Psichologijos instituto direktorius (dekanas);

•	 doc. dr. Virginijus Valentinavičius, komunikacijos instituto direktorius (dekanas).
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TarPTauTiškumas

Tarptautinių partnerysčių plėtra

mykolo romerio universitete tarptautiškumas yra senokai tapęs integraliu ir organišku 
procesu, lemiančiu visą universiteto veiklų ir paslaugų spektrą, reputaciją konkuruojant su ki-
tais aukštojo mokslo erdvės dalyviais, taip pat universiteto studentų studijų patirtį ir tolesnę sė-
kmę jų profesinėje karjeroje. 2018 m. sustiprėjo ryšiai su ukraina, prisidedant prie demokratijos 
stiprinimo per jungtines ar dviejų diplomų studijų programas bei bendrus projektus. reikšmin-
gas įvykis šiame procese yra pasirašyta sutartis su jaroslavo išmintingojo nacionaliniu teisės 
universitetu dėl baltijos-ukrainos studijų, mokslo ir inovacijų centro steigimo. Centras sutelks 
ekspertus politinių, ekonominių, socialinių mokslų problematikos srityse.

2018 m. intensyviai bendradarbiauta su azijos, ypač Pietryčių azijos regionu, matomu 
kaip pažangos, inovacijų ir sėkmingo vystymosi pavyzdžiu. ypač palankias sąlygas šioms par-
tnerystėms plėtoti sudarė universiteto dalyvavimas azijos universitetų prezidentų forumuose 
auPF (asian university Presidents Forum) bei Tarptautinės universitetų asociacijos iau (interna-
tional association of universities) veiklose.

Pažymėtina ir universiteto partnerysčių svarba europos sąjungoje, Viduržemio jūros re-
giono, Centrinės azijos, šiaurės amerikos valstybėse. su šių regionų universitetais plėtojamas 
bendradarbiavimas įvairiomis formomis ir priemonėmis, kartu ieškant paramos būdų, kaip įgy-
vendinti abipusiai svarbias studijų ir mokslo veiklas. 2018 metais buvo vykdomi es finansuoja-
mos erasmus+ programos mobilumo projektai, kartu vykdomos jungtinės studijų programos 
(su ukrainos, es šalių universitetais) ar dviejų diplomų studijos (su jungtinės karalystės midle-
sekso, Prancūzijos bordo iV universitetais) bei kitos iniciatyvos.

2018 m. universitetas užmezgė naujas partnerystes pasirašydamas 23 dvišalio bendra-
darbiavimo sutartis su 15 užsienio valstybių aukštojo mokslo institucijomis – ukrainos, baltaru-
sijos, gruzijos, kazachstano, Tadžikistano, kinijos, indijos, bangladešo, Filipinų, Tailando, malai-
zijos, japonijos, indonezijos, singapūro ir kolumbijos.
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2018 m. pasirašytos dvišalio bendradarbiavimo sutartys

Eil. Nr. Valstybė Partnerinė institucija

1 ukraina kijevo nacionalinis Vadymo Hetmano ekonomikos universitetas

2 ukraina lvovo ivano Franko nacionalinis universitetas

3 baltarusija baltarusijos valstybiniu maksimo Tanko vardo pedagoginis universitetas

4 gruzija Tbilisio humanitarinių mokslų universitetas

5 kazachstanas kostanay valstybinis pedagoginis universitetas

6 kazachstanas narxoz universitetas

7 Tadžikistanas Tadžikijos valstybinis finansų ir ekonomikos universitetas

8 kinija guangdong užsienio studijų universitetas

9 indija PCTe institutų grupė

10 bangladešas southern universitetas

11 Filipinai Cabuyao universitetas

12 Filipinai Panpacific universitetas

13 Tailandas bankoko universitetas

14 malaizija Perlis universitetas

15 japonija soka universitetas

16 indonezija kristen Petra universitetas

17 indonezija Pembangunan Panca budi universitetas

18 indonezija sTie Triatma mulya universitetas

19 indonezija sultan agung islamo universitetas  

20 indonezija surabaya universitetas

21 indonezija Telkom universitetas

22 singapūras nanyang politechnikos aukštoji mokykla

23 kolumbija antonio narino universitetas

2018 metais sudarytos 45 naujos akademinių mainų sutartys, pagal kurias vyks studentų 
ir darbuotojų Erasmus+ programos judumo veiklos (studentų judumas studijoms ir praktikai, 
darbuotojų – dėstymo bei mokymosi vizitams) Programos šalyse ir šalyse partnerėse iki 2020–
2021 m.

iš viso universitete 2018 m. buvo organizuojami akademiniai mainai, remiantis  350 su-
tarčių su Erasmus+ programoje dalyvaujančiais universitetais iš 30 Programos šalių bei 25 šalių 
partnerių, bei dvišalio bendradarbiavimo sutartimis (su japonijos, kinijos, ukrainos, azerbai-
džano, gruzijos, Pietų korėjos ir kitais universitetais). Pagal Erasmus+ programą, kitas mainų 
programas bei universiteto dvišalio bendradarbiavimo sutartis 2018 m. studijų mainuose (stu-
dijų, praktikų, intensyvių programų) dalyvavo 631 studentas (2017 m. – 704 studentai), o per-
sonalo (dėstytojų ir kitų darbuotojų) mainuose – 264 darbuotojai (2017 m. – 230 darbuotojų). iš 
viso akademiniuose mainuose 2018 m. dalyvavo 895 dalyviai (2017 m. – 934 dalyviai).
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Personalo mainuose dalyvavusių darbuotojų skaičius 2016–2018 m.

sėkmingai pradėjęs dalyvauti 2015 m. Erasmus+ programos tarptautinio judumo veiklo-
se tarp Erasmus+ Programos šalių ir šalių Partnerių, universitetas 2018 m. pateikė jau ketvirtąją 
paraišką šiai veiklai vis plėsdamas Erasmus+ tarptautinių mainų geografiją su naujomis šalimis 
partnerėmis (2018 m. patvirtintos 5 naujos valstybės – bangladešas, jordanija, libanas, nige-
rija, Filipinai). Paraiška buvo sėkminga, tad universitetas gavo finansavimą ir galimybę per 2 
metus skirti 95 stipendijas atvykstantiems ir išvykstantiems judumo dalyviams, studentams ir 
darbuotojams iš 22 Erasmus+ šalių Partnerių – armėnijos, azerbaidžano, bangladešo, baltaru-
sijos, ganos, indonezijos, izraelio, jordanijos, kazachstano, kenijos, kosovo, kirgizijos, libano, 
malaizijos, nigerijos, Filipinų, rusijos, serbijos, Tailando, ukrainos, jaV, uzbekistano.

Į mru per 2018 m. organizuotas tarptautines dėstymo bei personalo mainų savaites at-
vyko 41 dėstytojas ir darbuotojas iš japonijos kanagavos universiteto, jaV Hamline universite-
to, kanados saint mary‘s universiteto, serbijos nišo universiteto, rusijos ruDn, socialinių moks-
lų ir uralo federalinio universitetų, baltarusijos miTsO tarptautinio bei gardino jankos kupalos 
vardo universitetų, armėnijos Tarptautinio eurazijos bei valstybinio ekonomikos universitetų, 
ukrainos kijevo Taraso ševčenkos nacionalinio bei jaroslavo išmintingojo nacionalinio teisės 
universitetų, kosovo universum kolegijos, gruzijos Tbilisio valstybinio ir batumio šota rustaveli 
universitetų, kirgizijos Tarptautinio Centrinės azijos universiteto, kenijos kenijatos universiteto, 
kazachstano nacionalinio abajaus vardo pedagoginio universiteto, kinijos komunikacijos uni-
versiteto, ganos universiteto, malaizijos mokslo universiteto, indonezijos universiteto, uzbe-
kistano Taškento finansų instituto, azerbaidžano valstybinio ekonomikos ir aDa universitetų, 
43 mru dėstytojai ir darbuotojai buvo išvykę į ukrainą, baltarusiją, armėniją, gruziją, indiją, 
indoneziją, kirgiziją, malaiziją, kiniją, Taivaną, izraelį. iš viso 134 dalyviai (84 darbuotojai ir 50 
studentų) dalyvavo mainuose su erasmus+ šalimis Partnerėmis 2018 metais (2017 m. – 53, o 
2016 m. – 20 dalyvių).
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Mykolo Romerio universiteto dalyvavimo KA107 veiklos (tarp Erasmus+ Programos 
šalių ir šalių Partnerių) tarptautinio mobilumo projektuose dinamika 2015–2018 m.

Erasmus+ KA107 
veiklos projekto 

metai

Šalių Partnerių, su kurio-
mis galimas mobilumas 

skaičius

Finansuojamas mobilu-
mo dalyvių (stipendijų) 

skaičius
Gautos lėšos, Eur

2015 15 54 167 565
2016 20 72 186 935
2017 25 119 303 900
2018 22 95 248 835

Tam, kad būtų didinamas universiteto patrauklumas bei konkurencingumas tarptauti-
nių studijų erdvėje, ypatingas dėmesys yra skiriamas aukštos kvalifikacijos užsienio valstybių 
dėstytojams pritraukti. 2018 metais, laimėjus finansinę paramą iš valstybės biudžeto lėšų (per 
švietimo mainų paramos fondo bei lietuvos mokslo tarybos finansuojamas priemones), One 
asia fondo paramą studijų dalyko „introductory Course to east asian Community: Cultural, Po-
litical and economic aspects” kviestinių dėstytojų vizitams finansuoti, į mru atvyko ir į studijų 
procesą įsiliejo 15 vizituojančių profesorių iš japonijos, jungtinių amerikos Valstijų, ispanijos, 
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 tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvų. šie vizitai papildė atvyks-
tančiųjų dėstytojų pagal mainų programas srautą. iš viso 2018 metais universitete paskaitas 
skaitė ir patirtimi dalijosi 117 atvykusių užsienio valstybių dėstytojų ir profesionalų.

Tarptautiškumo procesas yra neatsiejamas nuo akademinio personalo tarptautinio judu-
mo. 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 sti-
prina universiteto įvaizdį tarptautinėje erdvėje.

2018 metais daugiau negu penki šimtai universiteto darbuotojų išvyko į užsienio valsty-
bes dalyvauti tarptautiniuose renginiuose bei konferencijose, skaityti paskaitų ar mokslinėms 
stažuotėms.

Universiteto darbuotojų užsienio komandiruočių skaičius 2016–2018 m.

Darbuotojai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Dėstytojai 417 339 424
administracijos darbuotojai 73 122 124
IŠ VISO 490 461 548

Humanitarinių mokslų instituto direktorė doc. dr. liudmila mockienė, profesorės dr. ni-
jolė burkšaitienė, dr. sigita rackevičienė, edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė dr. 
jolanta Pivorienė, Viešojo administravimo instituto profesorius dr. Dangis gudelis ir kiti univer-
siteto profesoriai dalyvavo COsT programos ekspertų susitikimuose. mykolo romerio teisės 
mokyklos Viešosios teisės instituto docentė dr. ieva Deviatnikovaitė vyko į mokslinę stažuotę 
jaV pagal baltijos amerikos laisvės fondo „research scholar“ programą. studijų ir mokslo pro-
rektorė prof. dr. inga Žalėnienė, kaip Pasaulio universiteto asociacijos (international association 
of universities – iau) valdybos narė, dalyvavo šios tarptautinės organizacijos veikloje, atstovavo 
universitetą azijos universitetų prezidentų forumuose.
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aktyvus tarptautinis universiteto dėstytojų judumas auga dėl sklandaus išorinio finansa-
vimo galimybių panaudojimo. stažuotės numatomos įgyvendinamuose tarptautiniuose pro-
jektuose (pvz., pagal konkursinį lietuvos mokslo tarybos finansavimą, erasmus+ strateginių 
partnerysčių, gebėjimų stiprinimo projektus).

Užsienio komandiruočių skaičius pagal finansavimo šaltinį 2016–2018 m.

Finansavimo šaltinis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Projektų lėšos 186 133 185
asmeninės lėšos 49 49 54
universiteto lėšos 32 43 39
Organizatorių lėšos 107 119 122
iš erasmus+ lėšų 116 117 148
IŠ VISO 490 461 548

2018 metais universiteto atstovai vyko į ukrainos, Pietų korėjos, indonezijos ir kitų vals-
tybių partnerius universitetus. studijų ir mokslo prorektorė dalyvavo Hanojuje (Vietnamas) 
vykusioje One asia fondo konferencijoje, kurioje pristatė sėkmingą mru patirtį kitiems azi-
jos regiono universitetams apie šio fondo finansuotą specializuoto studijų dalyko apie azijos 
bendruomenės įgyvendinimą. One asia fondo parama jau antrus metus iš eilės suteikė unika-
lią galimybę universiteto studentams, taip pat socialiniams partneriams mokytis ir gilinti savo 
daugiakultūrę patirtį kartu su trylikos šį studijų dalyką dėsčiusių puikiai žinomų skirtingų kon-
tinentų, įvairių kultūrų ir disciplinų profesorių bei profesionalų komanda. 2018 metais net 15 
geriausių studentų buvo paskatinti One asia fondo skirtomis stipendijomis.

2018 m. rugsėjo mėn. universiteto delegacija, vadovaujama rektoriaus doc. dr. algirdo 
monkevičiaus vyko į Charkovą (ukraina) dalyvauti tarptautiniame teisės forume bei įteikti gar-
bės daktaro regalijų jaroslavo išmintingojo nacionalinio teisės universiteto rektoriui prof. dr. 
Vasyl y. Tatsiy.

MRU rektorius doc.dr. Algirdas Monkevičius įteikia garbės daktaro regalijas Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio 
teisės universiteto rektoriui prof. dr. Vasyl Tatsii
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MRU delegacija su garbės daktaru prof. dr. Vasyl Tatsii 

universiteto delegacijos per 2018 m. keletą kartų lankėsi ukrainos universitetuose, su 
kuriais vykdomos jungtinės bei dviejų diplomų programos – Taraso ševčenkos nacionaliniame 
kijevo universitete, Charkovo nacionaliniame simono kuzneco ekonomikos universitete, jaros-
lavo išmintingojo nacionaliniame teisės universitete.

2018 m. liepos mėn. studijų ir mokslo prorektorė kartu su ksi Vilnius darbuotojais seule 
karaliaus sedžiongo Fondo pasauliniame renginyje atsiėmė prestižinį apdovanojimą – mykolo 
romerio universiteto (mru) ir Pietų korėjos Dongseo (Dsu) universiteto įkurtas karaliaus se-
džiongo institutas Vilniuje (king sejong institute Vilnius) buvo išrinktas vienu geriausių institu-
tų pasaulyje.

 

MRU studijų ir mokslo prorektorė prof.dr. Inga Žalėnienė (viduryje) su KSI Vilnius administratorėmis Boa Lim (de-
šinėje) ir Karolina Zakarauskaite (kairėje) po apdovanojimo ženklo įteikimo Karaliaus Sedžiongo Fondo renginyje Seule 
(P. Korėja)

universitetą kasmet aplanko įvairių užsienio universitetų, kitų aukštojo mokslo instituci-
jų, ambasadų, įstaigų, pasaulinio garso organizacijų atstovų, kurių vizitai itin svarbūs siekiant 
inicijuoti naujus mokslo bei studijų projektus, stiprinti abipusiai naudingą bendradarbiavimą 
arba padėkoti už ypatingus nuopelnus.

2018 m. į mru buvo atvykę užsienio valstybių ambasadoriai: korėjos ambasadorius j. 
e. sung-joo CHOi, japonijos ambasadorius j.e. Toyoei shigeeda bei naujai paskirtas japonijos 
ambasadorius j. e. shiro yamazaki, kinijos ambasadorius j. e. Zhifei shen, universiteto partne-
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riai iš Pietų korėjos – Dongseo universiteto, kinijos – kinijos komunikacijos universiteto, ja-
ponijos – sOka bei josai universitetų, ukrainos – jaroslavo išmintingojo teisės, kijevo Taraso 
ševčenkos nacionalinio, kijevo Vadimo Hetmano nacionalinio ekonomikos, lvovo ivano Franko 
nacionalinio universitetų, kazachstano pedagoginio abajaus vardo nacionalinio pedagoginio 
universiteto ir kitų universitetų.

      
Kinijos komunikacijos universiteto (CUC) Tarybos pirmininko p. Wenshen CHEN vadovaujamos CUC fakultetų 

dekanų delegacijos susitikimų MRU akimirkos. 

birželio 10–16 dienomis mykolo romerio universitete vyko ukrainos dėstytojams orga-
nizuota stažuotė, kurios metu 46 ukrainos mokslininkai sėmėsi patirties ir žinių apie lietuvos 
aukštojo mokslo sistemą, naujus mokymo ir mokymosi metodus, dalyvavo tarptautinėje kon-
ferencijoje „Tarptautinis saugumas šiuolaikinių globalių iššūkių akivaizdoje“.

     

Konferencijos „Tarptautinis saugumas šiuolaikinių globalių iššūkių akivaizdoje ” akimirkos

Aštuntosios tarptautinės personalo mainų savaitės 2018 m. liepos 2–6 dienomis dalyviai
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Kazachstano Abajaus vardo pedagoginio universiteto dėstytojai ir studentai stažavosi MRU Edukologijos ir so-
cialinio darbo institute  

     

Kinijos ambasadorius J. E. Shen Zhifei dalyvavo MRU konferencijų ciklo „Socialinės inovacijos: teorinės ir prakti-
nės įžvalgos „SOCIN‘18“ bei Socialinių inovacijų dėstymo savaitės atidaryme 2018 m. rugsėjo mėn.

 

Jungtinė Dongseo universiteto (P.Korėja), Ewha  universiteto (P. Korėja) ir MRU studentų, studijuojančių Informatikos ir 
skaitmeninio turinio programoje, komanda kartu dalyvavo „GameOn 2018" žaidimų kultūros parodoje LITEXPO 2018 
m. lapkričio 2–3 d.
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Universitete vykusių tarptautinių dėstymo savaičių akimirkos 

Azijos centras bei 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 aka-
deminei bendruomenei ir socialiniams partneriams sėkmingai skleidžia informaciją apie akade-
minių mainų, studijų, projektų galimybes, organizuoja atviras paskaitas, kalbų kursus bei kultūri-
nius renginius, pristatančius šių šalių kultūrą bei tradicijas. 2018 metais vyko japonų bei korėjiečių 
kalbų kursai universitete, kuriuos lankydami studentai turėjo galimybę daugiau sužinoti ir apie 
japonijos ir korėjos kultūras. japonų kalbos kelių lygių kursus vedė yoshiyuki Haga, garsus kendo 
kovos meno meistras iš japonijos, savanoriaujantis azijos centre jau antrus metus iš eilės, tad 50 
japonų kalbos studentų turėjo išskirtinę galimybę mokytis ne tik kalbos, bet ir kendo kovos meno. 

bendradarbiaujant su japonijos ambasada lietuvoje, universitete vyko japonijos kultūrą 
pristatantys renginiai. 2019 m. kovo mėn. žinomas dizaineris iš japonijos p. nobuaki Tomita 
pristatė savo kurtą kimono (tradicinių japonų drabužių) kolekciją. 2018 m. birželio mėn. vyko 
dzen budizmo pristatymas. Zen meistras yoichiro matsushita (japonija) skaitė paskaitą apie 
meditacijos praktiką Zazen. 2018 m. pavasarį japonų kalbos mokytojo yoshiyuki Haga inici-
atyva mykolo romerio universitete buvo surengti kendo mokymai, kurių metu universitetą 
aplankė garsūs šio japonų kovos meno atstovai iš japonijos.
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Universitete vykusių japonų kalbos ir kultūros renginių  akimirkos 

siekiant stiprinti bendradarbiavimą su Pietų korėja, vyksta nuolatinės intensyvios kon-
sultacijos su korėjos respublikos ambasada lenkijoje, nuolat kviečiami ir priimami ambasados 
atstovai. Vizitų lietuvoje metu lenkijoje reziduojantis P. korėjos ambasadorius skaito paskaitas 
apie korėjos ir lietuvos diplomatinius santykius mru studentams. 2018 m. rugsėjo 6 d. Dėl 
mykolo romerio universiteto azijos centro, karaliaus sedžiongo instituto, korėjos ambasados 
lenkijoje, korėjiečių bendruomenės lietuvoje ir užupio respublikos atstovų bendradarbiavimo 
buvo  atidaryta užupio konstitucijos lenta korėjiečių kalba. 2018 m. rugsėjo 7 d. mykolo ro-
merio universitete atidaryta korėjietiškos kaligrafijos paroda, skirta lietuvos nepriklausomybės 
100-mečiui paminėti.

    

  
Užupio respublikos konstitucijos korėjiečių kalba atidarymo renginio bei kaligrafijos parodos atidarymo akimirkos

ketverius metus veikiančio karaliaus sedžiongo instituto Vilniuje (toliau – ksi Vilnius) sė-
kminga veikla pastebėta ne tik lietuvoje: 2018 m. liepos 10 d. ksi Vilnius institutas buvo išrink-
tas vienu iš geriausiai veikiančių karaliaus sedžiongo institutų pasaulyje (2018 metų duome-
nims, pasaulyje veikia 171 karaliaus sedžiongo institutas 54 valstybėse). Dėl nepriekaištingos 
karaliaus sedžiongo instituto veiklos Vilniuje, 2018 metais buvo nuspręstą atidaryti karaliaus 
sedžiongo institutą ir kaune. Pastaraisiais metais pastebima, kad karaliaus sedžiongo institutas 
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lietuvoje atlieka korėjos kultūrą reprezentuojančią funkciją, nes artimiausia korėjos respubli-
kos ambasada bei korėjos kultūros centras yra lenkijoje.

2018 m. lapkričio 1–2 dienomis mykolo romerio universitete vyko karaliaus sedžiongo 
instituto fondo visų europos šalių karaliaus sedžiongo institutų korėjiečių kalbos mokytojų 
konferencija (Europe King Sejong Institute Workshop 2018). nors konferencijos tikslas – korėjiečių 
kalbos mokytojų ir administratorių mokymai bei diskusijos, tačiau renginio metu daugiau nei 
100 korėjiečių kalbos mokytojų susipažino su mykolo romerio universitetu ir lietuvos kultūra. 
renginį atidarė karaliaus sedžiongo instituto fondo prezidentė Hyounhwa kang.

Europos šalių Karaliaus Sedžiongo institutų korėjiečių kalbos mokytojų konferencijos atidarymas MRU

Per ketverius veiklos metus ksi institutas fiksuoja nuolatinį korėjiečių kalbos ir kultūros 
studentų skaičių augimą. Palyginus su 2017 metais, įvairių lygių korėjiečių kalbos kursų klau-
sytojų skaičius išaugo beveik trečdaliu. 2018 metais taip pat vyko korėjos kultūros pažinimo 
užsiėmimai – k-pop šokių bei tradicinių korėjietiškų šokių paskaitos, kurias pageidauja lankyti 
vis daugiau korėjos kultūros gerbėjų.

„KSI Vilnius“ korėjiečių kalbų kursų studentų skaičiaus dinamika 2017–2018 m.

„KSI Vilnius“ kalbų mokymo 
semestras

Korėjiečių kalbų kursų 
studentų skaičius 2017 m. 

Korėjiečių kalbų kursų 
studentų skaičius 2018 m.

Pavasario (kovas–birželis) 124 150
Vasaros (liepa–rugpjūtis) 26
rudens (rugsėjis–gruodis) 154 188
Iš viso: 278 364

2018 metais karaliaus sedžiongo institutas Vilniuje organizavo 14 didelių tradicinių ir 
unikalių renginių: korėjiečių naujieji metai, korėjiečių filmų naktis, k-pop festivalis, ksi Vilnius 
sporto diena, aČiŪ-seOk (korėjiečių padėkos diena), korėjiečių abėcėlės diena ir t. t. juose ga-
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lėjo dalyvauti ne tik ksi Vilnius studentai, bet ir visi norintieji. besimokantiems ksi studentams 
surengti susidomėjimą didinantys kultūriniai renginiai, pvz., jų metu ksi studentai mokėsi pa-
gaminti korėjietiško maisto, geriau susipažino su tradiciniais korėjietiškais daiktais.

KSI Vilnius 2018 metais organizuotų renginių akimirkos 
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KSI Vilnius 2018 metais organizuotų renginių akimirkos
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biblioteka 

mru biblioteka savo veiklą sieja su universiteto strateginės veiklos uždaviniais ir priemo-
nėmis, studijų proceso reikalavimais ir nuosekliu akademinių poreikių tenkinimu. bibliotekos 
infrastruktūra užtikrina studijoms ir mokslui reikalingos informacijos pateikimą ir optimalios 
studijų, mokslinės ir komunikacinės aplinkos sukūrimą lankytojams. bibliotekos informacijos 
sistema (MRU virtuali biblioteka) – kompleksinė informacijos paieškos priemonių visuma, visa-
pusiškai atspindinti informaciją apie bibliotekoje sukauptus dokumentus, universiteto moksli-
ninkų parengtas publikacijas, daktaro disertacijas, magistro baigiamuosius darbus, bibliotekos 
prenumeruojamus ir laisvai internete prieinamus elektroninius išteklius. siekiame, kad biblio-
tekos informacijos ištekliai būtų plačiai naudojami studijų, inovacijų ir mokslinių tyrimų tikslais, 
todėl daug dėmesio skiriama informacijos apie elektroninius išteklius ir bibliotekos paslaugas 
aptarnaujant studentus, mokslininkus ir tyrėjus sklaidai. informacija pateikiama bibliotekos 
tinklalapyje, socialiniuose tinkluose, siunčiama e. paštu, nuolat atnaujinamas Teminis elektro-
ninių išteklių katalogas, parengti mokymo(si) kursai bei instrukcija, kaip naudotis elektroniniais 
ištekliais. naujiems bibliotekos lankytojams parengtas virtualus turas po biblioteką lietuvių ir 
anglų kalbomis.

2018 metais biblioteka išplėtė edukacines paslaugas išorės lankytojams – parengta edu-
kacinė programa pritaikyta įvairių amžiaus grupių moksleiviams: šaradų žaidimas „bibliotekos 
paslaptys“ (1–4 klasių mokiniams), „ekslibrisas: pasidaryk pats“ (2–6 klasių mokiniams), lobio 
paieškos „išsibarsčiusiose citatose“ (5–8 klasių mokiniams) bei „Protmūšis“ (7–12 klasių moki-
niams). iš viso biblioteka pasiūlė 11 naujų kultūrinių-edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsi-
lankė 356 mokiniai iš Žėručio mokyklos, gabijos ir antakalnio gimnazijų, baltupių progimnazi-
jos. ši veikla buvo labai gerai įvertinta – sulaukėme padėkų, užmegztas bendradarbiavimas su 
mokytojais ir nuspręsta ne tik tęsti šią edukacinę veiklą, bet ir ją paįvairinti įtraukiant universite-
to bendruomenę. Planuojama organizuoti biblioterapijos seminarus senjorams, su mru litera-
tūros klubu parengti literatūrinius protmūšius vyresnių klasių moksleiviams. Vilniaus abraomo 
kulviečio gimnazijos moksleiviams buvo pravesta pažintinė ekskursija „kaip atrodo moderni 
mokslinė biblioteka?“.
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2018 m. balandžio 5 d. mykolo romerio universiteto biblioteka, bendradarbiaudama su 
lietuvos bibliotekininkų draugijos mokyklų bibliotekų skyriumi, organizavo konferenciją „meis-
triškumas dirbti funkcinio neraštingumo sąlygomis“, kurioje skaitė pranešimus Vu mkiC lektorė 
doc. dr. jurgita lazauskaitė-Zabielskė, Vu bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių ty-
rimų centro asistentas dr. Vincas grigas, šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos 
katedros vedėja docentė dr. rasa Pocevičienė ir kt.

2018 m. bibliotekos erdvės ir ištekliai pristatyti svečiams iš Vokietijos, singapūro, Čekijos, 
moldovos, kroatijos, ukrainos, kazachstano. supažindinome su biblioteka ir jos paslaugomis 
įvairių šalių teisininkų delegaciją, Tarptautinės personalo mainų savaitės (angl. International 
Staff Exchange Week@MRU 2018) dalyvius bei mru Viešojo saugumo akademijos svečią martiną 
králą iš Prahos Policijos akademijos.

Daug dėmesio buvo skiriama pasaulinėms atvirosios prieigos iniciatyvoms ir jų sklaidai. 
2018 m. spalio mėnesį mru biblioteka organizavo mokymus „atvirosios prieigos galimybės, 
publikacijų registravimas ir ataskaitų rengimas nacionalinėje eLABa talpykloje“. mokymų metu 
dalyviai diskutavo aktualiais atvirosios prieigos klausimais, eLABa talpykloje registravo savo pu-
blikacijas, generavo publikacijų sąrašus mokslinei veiklai vertinti.

2018 m. lietuvos teisės centro (ukrainoje) prašymu, tarpininkaujant lietuvos respublikos 
užsienio reikalų ministerijai, mru biblioteka atrinko ir perdavė 19 egz. lietuvos teisės knygų 
anglų kalba.

Išteklių formavimas

išteklių fondo formavimą lemia kintanti akademinė aplinka ir akademinės bendruome-
nės poreikiai, besivystančios technologijos ir prieigos prie informacijos galimybės. Vis didesnė 
informacijos išteklių dalis yra prieinama elektroninėje erdvėje, vartotojui patogioje vietoje ir 
jam tinkamu laiku. 

Bibliotekos informacijos išteklių pokyčiai

2017 m. 2018 m.

bibliotekos fondas (egz.) 242 494 235 560
gauta leidinių per metus (egz.) 2 212 2 533
nurašyta leidinių per metus (egz.) 4 585 9 467
gaunama periodinių leidinių (pavad.) 83 51
Prenumeruojama duomenų bazių 42 43
el. knygų skaičius Db (pavad.) 334 489 180 233
Periodinių leidinių skaičius Db (pavad.) 32 694 35 471

2018 m. aktyviai peržiūrimas bibliotekos fizinis leidinių fondas – nurašomi praradę ak-
tualumą ir susidėvėję leidiniai, mažėja nuperkamų fizinių knygų ir prenumeruojamų tradicinių 
periodinių leidinių skaičius.

bibliotekos fondą papildė 2 533 egz. leidinių, iš jų 1 975 egz. gauti dovanų iš įvairių orga-
nizacijų ir privačių asmenų. reikšmingiausia dovana bibliotekos skaitytojams yra prof. dr. ingos 
Žalėnienės ir universiteto garbės profesoriaus dr. stasio Vėlyvio perduoti beveik 400 egz. civili-
nės teisės ir proceso knygų lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis.
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Pradėta naudoti lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos per projektą emoDb.lT3 su-
kurta „automatizuota elektroninių išteklių administravimo ir valdymo sistema“, skirta tiksliai 
per lmba prenumeruojamų elektroninių išteklių apskaitai ir panaudai nustatyti. skirtingai nei 
ankstesniais metais, atsirado galimybė nustatyti tikrus duomenų bazėse esančių leidinių (e. 
knygų ir e. žurnalų) kiekius, nes visi leidėjai buvo įpareigoti pateikti į sFX (angl. Context Sensitive 
Linking Reference) sistemą realius leidinius, o ne jų sąrašus, todėl itin sumažėjo e. knygų skaičius.

Formuojant bibliotekos fondus ir toliau prioritetu lieka elektroninių išteklių įsigijimas. 
2018 m. jiems įsigyti universitetas skyrė 65,3 tūkst. eurų, iš jų 59 tūkst. eurų – duomenų bazių 
prenumeratai. Didžioji dalis šios sumos buvo numatyta vykdomo projekto eMoDB.LT3: Elektro-
ninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas tiksliniams įnašams. lmba pra-
dėtas viešųjų pirkimų 2019–2020 metams derinimas užtruko ilgiau nei planuota ir 2018 metais 
ne visi duomenų bazių viešieji pirkimai buvo užbaigti. liko neįsisavinta 36,4 tūkst. eurų suma. 

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

2017 m. 2018 m.
iš viso lėšų ištekliams ir kitoms išlaidoms (tūkst. eur) 94,7 54,9
iš jų:
biudžeto lėšos 83,7 39,3
Projektų ir kitos lėšos 0,6 0,2
Dovanos iš įvairių organizacijų ir asmenų 10,4 15,4
Lėšos atskiroms dokumentų rūšims:
knygoms, tęstiniams leidiniams, CD, DVD (fizinėse laikmenose) iš viso 18,7 25,8
Žurnalų ir laikraščių prenumeratai 0,6 0,2
Duomenų bazių prenumeratai 67,3 22,6
iš viso lėšų ištekliams (tūkst. eur) 86,6 48,6
Kitoms išlaidoms:
Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTba) paslaugoms 0,5 0,2
asociacijų, konsorciumų mokesčiams 7,6 6,1
Iš viso: 94,7 54,9

2018 m. universiteto bendruomenė turėjo prieigą prie 43 prenumeruojamų duomenų 
bazių. Didesnė jų dalis buvo užsakytos per projektą „emoDb.lT3: elektroninių mokslo duome-
nų bazių atvėrimas lietuvai – trečiasis etapas“. universitetas savo lėšomis prenumeravo teisės 
duomenų bazes INFOLEX. PRAKTIKA, HeinOnline, Foreign and International Law Resources (Hei-
nOnline), Kluwer Law International Journal Library (HeinOnline), Thomson Reuters Westlaw, Wes-
tlaw UK. buvo prenumeruojamos lietuvos universitetų (kTu, VgTu, VDu) leidyklų elektroninės 
knygos. Tarp bibliotekos skaitytojų populiariausios išliko šios bazės: MRU eBooks, VGTU eBooks, 
Science Direct, HeinOnline, Business Source Complete (EBSCO), Academic Search Complete (EBSCO).

Prenumeruojamose duomenų bazėse esančių leidinių skaitymo                                                             
statistika 2016–2018 m.

  2016 m. 2017 m. 2018 m.
atsisiųsta visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų Db 652 288 508 064 400 388*
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labai svarbi bibliotekos informacijos sistemos dalis yra duomenų bazės: bibliotekos elek-
troninis katalogas, institucinė talpykla, universiteto mokslininkų parengtų publikacijų, daktaro 
disertacijų ir magistro baigiamųjų darbų duomenų bazės.

Bibliotekos pildomos duomenų bazės

2017 m. 2018 m. Iš viso 
įrašų

Parengta bibliografinių įrašų el. kataloge 698 772 65 311
nuskenuota ir įkelta į el. katalogą knygų viršelių ir turinių (lapų) 4 522 6 599 55 483
Įkelta įrašų į eLABa (PDb) talpyklą 666 590 17 369
Įkelta įrašų į eLABa (eTD) talpyklą 204 187 5 288
Įkelta dokumentų į mru institucinę talpyklą 603 351* 4 809

*ilgą laiką buvo tvarkoma mru institucinės talpyklos programa, todėl nebuvo pildoma.

Tarp vartotojų populiari universiteto institucinė talpykla. 2018 m. jos peržiūrų skaičius 
pagal Google Analytics duomenis – 90 762. 2018 m. birželio mėn. įdiegta atnaujinta talpyklos 
versija DSpace 6.2. Visi duomenys iš senosios DSpace talpyklos importuoti į naują serverį. 
Talpykloje sukurta nauja kolekcija – Bibliotekos skaitmeninė kolekcija / Libary‘s digital col-
lection, su dviem subkolekcijomis: Knygos / Books ir Literatūra studijoms / Literature for stu-
dies. gruodžio mėn. galutinai įdiegtas peržiūros (angl. Viewer) modulis, leidžiantis apsaugoti 
mru institucinėje talpykloje esančius leidinius nuo kopijavimo, atsisiuntimo ir spausdinimo. iš 
Moodle aplinkos į subkoleciją Literatūra studijoms / Literature for studies perkelta 118 leidi-
nių (vadovėlių, monografijų, žinynų, žodynų, metodinių priemonių), skirtų studijoms. 2018 m. 
į mru institucinę talpyklą įkeltas 351 el. objektas, iš jų – 18 daktaro disertacijų, 121 knyga, 212 
straipsnių.

mru biblioteka aktyviai dalyvavo atliekant nacionalinės talpyklos eLABa tobulinimo dar-
bus. 2018 metais buvo išleista „mokslo / meno publikacijų metaduomenų rengimo eLABa siste-
moje metodinė priemonė“, kurią rengiant aktyviai dalyvavo bibliotekos darbuotoja, atsakinga 
už mru publikacijas: diskutavo, rengė pastabas dėl „mokslo / meno publikacijų rūšys“ klasifika-
toriaus naudojimo, publikacijos rūšies priskyrimo ir kt.

Bibliotekos virtualūs lankytojai

Vykdydama savo veiklą biblioteka orientuojasi į šiuolaikinius vartotojo poreikius ir atsi-
žvelgdama į juos inicijuoja ir teikia kokybiškas paslaugas, užtikrinančias prieigą prie visų bibli-
otekos išteklių nutolusiems lankytojams. galimybė kiekvieną dieną bet kuriuo paros laiku nau-
dotis bibliotekos fondais už bibliotekos ribų lemia nuotolinių bibliotekos lankytojų skaičiaus 
didėjimą.

universiteto bibliotekos ir jos teikiamų paslaugų populiarumą bei virtualių lankytojų 
skaičių parodo plačiausiai pasaulyje naudojamas interneto rinkodaros įrankis Google Analytics.

„google analytics“ duomenimis, 2018 m. bibliotekos svetainė lietuvių k. (http://bibliote-
ka.mruni.eu) peržiūrėta 280 tūkst. kartų. svetainėje apsilankė daugiau nei 30 tūkst. žmonių, iš 
jų 16 proc. buvo nauji lankytojai. bibliotekos svetainė anglų k. (http://library.mruni.eu) peržiū-
rėta 23 tūkst. kartų. svetainėje apsilankė 4 tūkst. žmonių, iš jų 23 proc. buvo nauji lankytojai.

http://biblioteka.mruni.eu
http://biblioteka.mruni.eu
http://library.mruni.eu
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23%

77%

Lankytojų srautas

http://library.mruni.eu

nauji lankytojai sugrįžtantys lankytojai

http://biblioteka.mruni.eu

Lankytojų srautas

Bibliotekos tinklalapio lietuvių k. (http://biblioteka.mruni.eu) statistika, 2018 m.

Peržiūrėtos rubrikos Apsilankymų skaičius per metus

Duomenų bazės 22 864

katalogai 19 848

Prenumeruojamos duomenų bazės 19 627

kaip prasitęsti naudojimosi leidiniais terminą 17 455

lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) 6 362

bibliotekos paslaugos 6 242

Darbo laikas 5 687

Citavimo stiliai 5 207

atviros prieigos duomenų bazės 4 492

Bibliotekos tinklalapio anglų k. (http://library.mruni.eu) statistika, 2018 m.

Peržiūrėtos rubrikos Apsilankymų skaičius per metus

Prenumeruojamos duomenų bazės (Subscribed Databases) 1 919

Duomenų bazės (Databases) 1 831

Paslaugos (Services) 1 741

katalogai (Catalogues) 829

Citavimo stiliai (Citation styles) 484

Darbo laikas (Working Hours) 435

apie biblioteką (About Library) 335

elaba (eLABa) 274

Testuojamos duomenų bazės (Free Trial Databases) 216

Puslapio lankytojai pagal šalis, 2018 m.

http://biblioteka.mruni.eu http://library.mruni.eu
Šalis Apsilankymų skaičius Šalis Apsilankymų skaičius
lietuva 90 357 lietuva 5 332

http://biblioteka.mruni.eu
http://library.mruni.eu
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Didžioji britanija 336 ukraina 829
jaV 249 jaV 129
norvegija 243 Vokietija 112
Vokietija 155 Turkija 87
Danija 154 ispanija 80
italija 133 italija 73
lenkija 108 belgija 69
latvija 95 lenkija 68
ukraina 95 Didžioji britanija 61

siekiant sėkmingai komunikuoti socialiniuose tinkluose su bibliotekos lankytojais, 2018 
metų birželio mėn. buvo prisijungta prie visame pasaulyje ir lietuvoje sparčiai populiarėjančio 
Instagram tinklo. šiuo metu mru bibliotekos Instagram paskyrą stebi 55 sekėjai. bibliotekos Ins-
tagram paskyroje yra paskelbta 41 nuotrauka. 2018 m. mūsų Instagram paskyroje daug dėme-
sio susilaukė įrašas apie bibliotekoje eksponuojamas Vroclavo miesto nykštukų fotonuotraukas.

atsižvelgiant į Twitter platformos nedidelį populiarumą lietuvoje ir tai, kad mru biblio-
tekos Twitter paskyra nepasiekė reikšmingos auditorijos, 2018 metais priimtas sprendimas šios 
paskyros atsisakyti. nuo 2018 m. liepos mėnesio mru bibliotekos Twitter paskyra nebeatnauji-
nama.

2018 metais bibliotekos informacija ir toliau buvo skelbiama ir skleidžiama Facebook so-
cialiniame tinkle. šiame tinkle mru biblioteka turi 2 664 sekėjus. 2018 metais mru bibliotekos 
Facebook puslapiuose paskelbti 144 įrašai. iš viso 2018 m. bibliotekos Facebook puslapiuose pa-
skelbti įrašai pasiekė 57 649 žmones. kitas svarbus Facebook socialinio tinklo rodiklis – peržiū-
ros. Daugiausia peržiūrų (1 351) susilaukė 2018 m. rugsėjo 17 d. įrašas, informuojantis apie pail-
gintą bibliotekos darbo laiką ir galimybę bibliotekos paslaugomis naudotis iki 1:00 val. nakties.

bibliotekos Google My Business paskyra leidžia stebėti naudotojų atsiliepimus, rekomen-
dacijas ir vertinimus. šiuo metu paskyroje yra pateikti 27 atsiliepimai apie biblioteką. 5 žvaigž-
dučių skalėje bibliotekai suteiktas 4,4 žvaigždučių įvertinimas:

Mykolo Romerio universiteto biblioteka
Ateities g. 20, Vilnius

27 atsiliepimai4,4

Skaitytojų aptarnavimas 

studentų aktyvumas ir domėjimasis biblioteka auga, gauname jų siūlymų tobu-
linti paslaugas. skaitytojai vis dažniau naudojasi skaityklomis kaip darbo ir mokymosi vieta, 
čia jie nori ne tik studijuoti informacijos šaltinius, rašyti studijų darbus, turėti tinkamas sąlygas 
individualiam ir grupiniam darbui, bet ir ilsėtis, leisti laisvalaikį.

bibliotekos darbo laikas atitinka lankytojų poreikius – Cr biblioteka skaitytojams atvira 6 
dienas per savaitę. skaitytojai aptarnaujami 10 skaityklų ir 2 abonementuose, iš viso bibliote-
koje (kartu su Viešojo saugumo akademijos biblioteka) yra 396 darbo vietos, 111 kompiuterinių 
darbo vietų (4 iš jų skirtos asmenims su negalia). 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. 

Lentelės pabaiga
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skaitytojų patogumui buvo pakeistas leidinių išdėstymas atviruose fonduose – abone-
mente sujungtas vadovėlių ir monografijų fondas, es leidiniai įlieti į bendrą skaityklų fondą.

2018 m. leidinių išduotis sumažėjo 18 %, nes sumažėjo fizinių skaitytojų skaičius, bet iš-
augo virtualių lankytojų skaičius ir e. išteklių panauda.

Bibliotekos lankytojai ir leidinių išduotis 

Metai Lankytojai Per dieną Nakties metu Skaitytojai Išduotis Į namus Vietoje

2017 162 139 537 8 269 12 606 463 155 124 508 338 647

2018 141 363 462 6 045 11 680 378 748 106 548 272 200

Populiarios bibliotekos teikiamos tarpbibliotekinio abonemento (Tba) ir tarptautinio 
tarpbibliotekinio abonemento (TTba) paslaugos. gauti ir  įvykdyti 52 užsakymai. kai kurie iš jų 
buvo įvykdyti atlikus paiešką prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos šaltiniuo-
se. Daugiausia knygų atsisiųsta iš Vokietijos, norvegijos, Danijos bibliotekų. mykolo romerio 
universiteto biblioteka įvykdė 5 kitų lietuvos bibliotekų užsakymus.

Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugos

Metai
Skaitytojai Užsakymų skaičius Įvykdytų užsakymų skaičius 

dėstytojai studentai iš viso knygos straipsniai iš viso knygos straipsniai iš viso
2017 11 3 15 56 1 57 34 0 34
2018 10 2 12 46 6 52 46 6 52

2018 m. bibliotekoje nuolat veikė naujų knygų parodos. Parodos buvo rengiamos minint 
lietuvos valstybei svarbias datas, minint žymių teisininkų  – universiteto garbės profesorių dr. 
s. Vėlyvio ir habil. dr. m. maksimaičio jubiliejus, eksponuojamos nuotraukų, atvirukų kolekcijos. 
Vsa bibliotekos skyriuje buvo surengtos 8 parodos, paminėtos profesinės šventės: saugaus 
eismo diena, lietuvos pasieniečių diena, angelų sargų diena, Tarptautinė žmogaus teisių diena. 
knygų pristatymus ir susitikimus su rašytojais rengėme kartu su mru literatūros klubu.

2018 m. bibliotekos Didžiojoje skaitykloje vyko Tyrėjų nakties renginys Legal Hackat-
hon: chatbots, kurį organizavo Teisinių technologijų (LegalTech) centras. mru literatūros klu-
bas mažojoje skaitykloje organizavo Humanitarinių mokslų instituto studentų ir leidyklos „mu-
zikija“ projekto knygų Oliverio jefferso, samo Winstono „knygų vaikas“ ir geoffroy de Pennart 
„muzikalioji karvė sofija“ pristatymą.

2018 m. vyko dvi akcijos: „knygų kalėdų“ akcija, kurios metu bibliotekos fondą papildė 
naujos ir vertingos knygos, ir bibliotekos inicijuota akcija, kuri paskatino sugrąžinti į lentynas 
vėluojamas grąžinti knygas. 

Parodos ir renginiai

Parodos ir renginiai 2017 2018
renginiai 4 6
Parodos 18 16
ekskursijos 2 29
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Ugdomoji veikla

2018 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, anglų ir 
rusų kalbomis lietuvos ir tarptautiniams studentams, darbuotojams, svečiams, pristatė biblio-
tekos išteklius studijų programų ir fakultetų ekspertinio vertinimo metu, pildė teminių nuoro-
dų katalogą. kas savaitę rengė Projektų kalendorių – buvo atrenkami projektų kvietimai finan-
suojamoms veikloms vykdyti ir siunčiami mru darbuotojams (rasti ir pateikti 233 kvietimai).

Pagrindiniai teminių bibliotekininkų veiklos rodikliai

biblioteka didelį dėmesį skyrė studentų informaciniam ir akademiniam raštingumui 
ugdyti. buvo rengiami mokymai, vedamos individualios ir grupinės konsultacijos. mokomoji 
medžiaga ir jos vaizdo įrašai, skirti savarankiškoms studijoms, buvo keliami į el. erdvę. 2018 m. 
bibliotekoje suorganizuoti 122 įvairūs mokymai lietuvių ir anglų kalbomis. jie organizuoti ir 
virtualioje studijų aplinkoje mOODle. studentams, dėstytojams ir mokslininkams vyko bibli-
ografinės informacijos tvarkymo programų „Zotero“ ir „mendeley“ mokymai. buvo parengti ir 
pravesti plačios tematikos specializuoti mokymai mru doktorantams.

Populiariausia paslauga buvo teminės užklausos. Tarp pateiktų užklausų vyravo studen-
tų užklausos dėl mokslinės informacijos paieškos, citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo.
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MRU bibliotekos mokymai 2018 m.
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Teminiai bibliotekininkai aktyviai dalyvavo vedant tarptautinių internetinių seminarų 
(angl. webinar) ciklą, pristatant tarptautinius informacijos išteklius šiaurės kazachstano valsty-
binio m. kozybajevo universiteto mokslininkams. už profesionalų ir nuoširdų darbą buvo gauta 
padėka.

2018 m. mokslininkams ir tyrėjams buvo suteiktos 256 konsultacijos dėl mokslo darbų 
publikavimo prestižiniuose mokslo žurnaluose, atnaujinti lietuvoje leidžiamų mokslo žurnalų 
ir 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, indek-
suotų Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, analizės, atnaujinta universiteto svetainės ru-
brika, skirta mokslo darbuotojų publikavimosi klausimams „informacija autoriams“. 

mokslo ir inovacijų paramos centrui buvo teikiama pagalba rengiant informaciją ir ve-
dant duomenis į lmT mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemą „Vieversys“.

mru ekspertų portale PURE buvo atnaujinti mokslininkų ir tyrėjų profiliai (347), inter-
netinėje mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo sistemoje (angl. Open Journal Systems, Ojs) 
administruojami mru mokslo žurnalai. 

bibliotekininkų profesionalumą užtikrina nuolatinis kompetencijų ugdymas ir kvalifikaci-
jos kėlimas. 2018 m. bibliotekos darbuotojai kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose ir lietuvos mokslo 
renginiuose, populiarino universitetą skaitydami pranešimą  lka karo mokslų ir  technologijų 
bibliotekos seminare „elektroniniai ištekliai – šiuolaikinėms studijoms, mokslui ir mokymuisi 
visą gyvenimą“, pristatė bibliotekos veiklą Vroclavo universitete ir Vroclavo e. gepperto meno 
ir dizaino akademijoje (lenkija).

bibliotekos darbuotojai keitėsi patirtimi su lietuvos bibliotekomis – vyko į kauno apskri-
ties viešąją biblioteką, organizavo renginį-susitikimą su VgTu biblioteka. universiteto bibliote-
ka plėtoja bendradarbiavimą, keičiasi patirtimi su užsienio šalių akademinėmis bibliotekomis, 
reprezentuoja universiteto biblioteką lietuvos ir tarptautinėse asociacijose.
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informacinių technologijų plėtra  

2018 m. buvo palaikomas universiteto kompiuterių tinklas, kompiuterinės darbo vietos, 
diegiamos, plečiamos ir palaikomos informacinės sistemos.

Kompiuterių  tinklas
2018 m. studentų namuose (Didlaukio g. 57, Vilnius) pakeistas centrinis komutatorius į komutato-

rių su visais 1 gbps spartos prievadais. studentų namuose visi komutatoriai perjungti į centrinį komuta-
torių 1 gbps greitaveikos jungtimis.

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

Kompiuterių tinklo paslaugos 

universitete palaikomos, administruojamos, plėtojamos ir teikiamos kompiuterių tinklo 
paslaugos: naudotojų registravimo ir valdymo, vieningos prisijungimo sistemos (ssO), studen-
tų ir darbuotojų elektroninių paštų, tinklalapių publikavimo, didelių failų persiuntimo, nuotoli-
nės prieigos prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių ir kitos paslaugos.

Plėtojant „microsoft Office 365“ paslaugą universiteto studentams, akademiniam ir 
administraciniam personalui pristatyta galimybė įsigyti microsoft ir kitą programinę įrangą ne-
mokamai arba akademinėmis kainomis.

atnaujinta universiteto institucinės talpyklos (visateksčių mokslinių bei intelektinių skai-
tmeninių dokumentų archyvo) programinė įranga, įdiegtas dokumentų peržiūros modulis. 
atnaujinta universiteto mokslo žurnalų (Open journal systems) programinė įranga bei žurna-
luose atlikti pakeitimai. atnaujinta universiteto tinklalapio, virtualios studijų aplinkos (moodle), 
Web konferencijų sistemos (bigbluebutton), savitarnos spausdinimo, skanavimo, kopijavimo 
sistemos (aQrate) programinė įranga. sukurti arba atnaujinti tinklalapiai konferencijoms, ren-
giniams, projektams.

atnaujintos mobiliosios programėlės „mru“ ir „mru kontaktai“ įrenginiams su android 
ir iOs operacinėmis sistemomis.

Windows serveriuose įdiegta ir sukonfigūruota nauja antivirusinė programinė įranga. 
nuolatos vykdomi linux, Windows serverių ir jose įdiegtų paslaugų, duomenų bazių, rezervi-
nio duomenų kopijavimo, serverių ir darbo vietų virtualizavimo infrastruktūros diegimo, admi-
nistravimo, priežiūros ir naujinimo darbai.
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Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas, renginių įgarsinimas

Centriniuose rūmuose (ateities g. 20, Vilnius) atlikta kompiuterinių auditorijų pertvarka: 
suformuota 20 kompiuterininių darbo vietų (toliau – kDV) grafinio dizaino auditorijoje i-210, 
atnaujintos kDV iii-402 ir iii-326 auditorijose, pakeista kompiuterinės auditorijos iii-412 paskirtis 
į auditoriją, nauja operacinė sistema įdiegta kDV užsienio kalbų mokymosi auditorijose ii-315 
ir ii-316.

Tarp rudens ir pavasario sesijų bei vasaros metu profilaktiškai patikrintos ar atnaujintos 
(perinstaliuotos) dėstytojų kDV auditorijose, kDV bibliotekoje, studentų kDV kompiuterinėse 
auditorijose, auditorijose patikrinta vaizdo ir garso įranga. struktūriniuose padaliniuose atnau-
jintos (perinstaliuotos) 158 kDV. Dalyvauta ruošiant kompiuterinę techniką žaidimų čempio-
natui „gameOn“. buvo atliekami kompiuterinės įrangos remonto darbai. sudėtingesniems ge-
dimams (užregistruoti 32 tokie gedimai) buvo organizuojami remonto darbai. sugedusi arba 
pasenusi kompiuterinė technika buvo nurašyta.

Dalyvauta įgarsinant, vizualizuojant renginius, konferencijas, teikta pagalba dėstytojams 
įrangos naudojimo klausimais auditorijose bei filmuojant paskaitas.

siekiant užtikrinti universiteto kompiuteriuose saugomų duomenų saugumą, įdiegta 
kDV kietųjų diskų šifravimo galimybė, šifravimo raktai išsaugomi centralizuotai.

kaip ir kiekvienais metais atnaujintos microsoft programinės įrangos licencijos, kurios 
suteikia galimybę universitete naudoti naujausias microsoft programinės įrangos versijas.

Studentų ir bendro kompiuterių skaičiaus (be planšetinių kompiuterių,                                         
serverių) santykio kitimas
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Kompiuterių skaičiaus 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, 

10. mru institucinė talpykla,

11. Virtuali studijų aplinka,

12. apklausų sistema,

13. mokslinio krūvio (publikacijų) vertinimo sistema,

14. universiteto virtualus žemėlapis,
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15. Oracle, sQl server ir mysQl duomenų bazių valdymo sistemos.

Periodiškai atnaujinami duomenys lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (ela-
ba) informacinėse sistemose:

1. integralioje bibliotekinėje informacinėje sistemoje „aleph“,

2. lietuvos mokslo ir studijų publikacijų duomenų bazėje (PDb).

Įdiegta nauja dokumentų ir procesų valdymo sistema „Doclogix“, atlikta integracija su 
atnaujinta universiteto teisės aktų Db.

Plėtojant is „studijos“ buvo tobulinamos arba sukurtos ir įdiegtos šios galimybės:

•	 dėstytojų darbo krūvio sistemos tobulinimas.

•	 struktūrinių pokyčių realizavimas sistemoje.

•	 Diplomų ir jų priedėlių siuntimas į diplomų ir atestatų registrą.

•	 Tvarkaraščių sistemos planavimo modulio kūrimas, panaudojant duomenis iš dėsty-
tojų darbo krūvio apskaitos sistemos.

•	 auditorijų užimtumo sistemos naujinimai.

•	 Įmokų už bendrabutį koregavimo modulio tobulinimas.

•	 automatizuotas abiejų semestrų studijų planų priskyrimas naujai priimtiems studen-
tams

•	 studijų programų ir dalykų aprašų naujinimas.

•	 Įmokų sistemos tobulinimas.

•	 arC darbo vietoje sukurtas naujas studijų krypčių žinynas.

•	 Priėmimo ir sutarčių sistemų paruošimas darbui. sutarčių šablonų atnaujinimas pa-
gal naujai patvirtintas formas.

•	 nestandartinių ataskaitų formavimas.

•	 sukurta galimybė priskirti doktorantams disertacijų vadovus.

•	 katedros darbo vietoje sukurta studijų dalykų be priskirtų dėstytojų ataskaita.

•	 Žiniaraščių tobulinimo darbai.

2018 m. pabaigoje su is „studijos“ dirbo 7620 naudotojų (7125 studentai ir doktoran-
tai, 495 dėstytojai ir administracijos darbuotojai). Vidutiniškai per dieną prie sistemos (studijų 
knygelės, studijų kalendoriaus, Dekanato, katedros / instituto / dėstytojo, Programos vadovo, 
bendrabučių valdymo, statistinių duomenų, studentų paieškos, arC darbo vietos) prisijungda-
vo 1109 naudotojų.
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Informacinės sistemos STUDIJOS naudotojai
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kultūra ir estetinis ugdymas

universitete veiklą vysto aštuoni skirtingų žanrų meno kolektyvai, sudarydami galimybę 
savo individualius gabumus tobulinti kiekvienam universiteto bendruomenės nariui. univer-
siteto erdvėse nenutrūkstamai eksponuojamos žymių lietuvos dailininkų bei fotomenininkų 
darbų parodos, skamba profesionalų atliekama klasikinė bei šiuolaikinė muzika, skaitomi poe-
zijos bei prozos kūriniai.

estetiškos bei jaukios aplinkos kūrimas – kasdienis mūsų darbas. universiteto erdves 
puošia nenutrūkstamai eksponuojamos žymių lietuvos ir užsienio dailininkų bei fotomeninin-
kų darbų parodos, bendruomenės dėmesio sulaukia ir susitikimai su iškiliomis mūsų visuome-
nės asmenybėmis.

kuriamos tradicijos buria universiteto bendruomenę rugsėjo 1-osios, šv. kalėdų, Valsty-
binių švenčių, prof. mykolo romerio gimtadienio, mokslo metų užbaigimo šventiniuose ren-
giniuose. 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“ bei koncertų 
cikle „alma mater musicalis“.

Didėjant tarptautinės universiteto bendruomenės narių skaičiui nemenką dėmesį ski-
riame jų integracijai. kasmet vis daugiau užsienio studentų dalyvauja universiteto meniniuose 
kolektyvuose. Per 30 procentų meno kolektyvo narių yra užsienio studentai. erasmus studentų 
iniciatyva buvo sukurta muzikinė grupė, atstovavusi universitetui įvairiuose respublikiniuose 
festivaliuose, koncertuose. mru tautinių šokių kolektyvas „skalsa“ tradiciškai lietuvių kultūrą 
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bei papročius pristatė mūsų universiteto studijuojantiems Erasmus studentams „Tarptautinės 
vakarienės“ renginiuose.

Kultūros renginiai universitete

2017–2018 m. m. universiteto erdvėse suorganizuota virš 25 renginių, eksponuota 10 
parodų. jau tradicija tapo universiteto bendruomenę kviesti pasiklausyti koncertų ciklo „alma 
mater musicalis“. šio ciklo metu skamba klasikinės muzikos akordai. kasmet universitete ren-
giamos „Poezijos pavasario“ popietės. 2018 m. bardas g. storpirštis ir aktorė l. kondrotaitė pri-
statė poezijos ir muzikos valandą „mamame“ pagal poetų m. martinaičio, j. marcinkevičiaus, j. 
meko eiles.

minint lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir valstybės šimtmetį, universiteto bendruo-
menę kvietėme į iškilmingą posėdį, kuriame buvo pagerbti lietuvos nepriklausomybės akto 
signatarai. šimtmečio proga atidaryta paroda.

2018 m. gegužės 3 d. universiteto bendruomenė lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 
lankėsi festivalio „sugrįžimai“ pabaigos koncerte.

Meno kolektyvų veikla

 mykolo romerio universitete veiklą vysto 8 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-vokalinis ansamblis, universiteto teatras, dai-
navimo studija, šokių klubas Salsa ir Solo latino merginų šokių grupė.

Dalyvaudami meno kolektyvų veikloje studentai lavina ne tik tai meno rūšiai reikalingus 
gebėjimus, bet ugdo ir kitas savybes: kūrybiškumą, bendravimo kultūrą, atsakomybės jausmą, 
komandinio darbo suvokimą, iniciatyvumą, lankstumą, saviraiškos poreikį, iškalbą, punktualu-
mą, estetinį skonį, puikaus rezultato siekį, kritinių situacijų valdymą, teigiamų emocijų sklaidą.

Parengę aukšto meninio lygio programas kolektyvai koncertuoja universitete, didžiuo-
siuose šalies kultūriniuose festivaliuose, lietuvos miestų koncertų salėse ir kultūros centruose, 
bendrojo lavinimo mokyklose, tarptautiniuose profesionalaus meno festivaliuose bei konkur-
suose lietuvoje.

2018 m. vyko vienas didžiųjų lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo progra-
mos renginių – šimtmečio dainų šventė. šioje šventėje dalyvavo du universiteto meno kolekty-
vai, tautinių šokių kolektyvas Skalsa ir dainavimo studija. universiteto teatro studentai dalyvavo 
aukštųjų mokyklų teatrų skaitovų šventėje.

Mykolo Romerio universiteto teatras (vadovas Julius Dautartas)

2017–2018 m. m. mru teatras toliau sėkmingai tęsia savo veiklą. 2018 m. per lrT televiziją 
dar kartą buvo rodomas j. Dautarto režisuotas pagal j. sobolio pjesę sukurtas ir pastatytas kino 
filmas „getas“. jame visus vaidmenis sukūrė universiteto teatro studijos studentai.
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2018 m. spalio mėn. 16–20 d. Vilniaus gedimino technikos universiteto teatras studija 
„Palėpė“, Vilniaus universiteto teatrai, universitetų teatrų asociacija ir asociacija „koturnos“ su-
rengė Vilniaus studentų skaitovų šventę. šiame skaitovų konkurse dalyvavo mūsų universiteto 
teatro studijos nariai m. naujokaitė, j. Dalgedaitė, V. šimkutė. 

rudenį, teatro trupę papildžius naujais nariais, buvo pradėtas statyti jau tradicija tapęs 
mru kalėdinis spektaklis vaikams „raganėlės pasaka“, paremtas lietuvių poetų eilėmis. jo 
premjerą stebėjome gruodžio 21 dieną. kurdamas spektaklius universiteto teatras glaudžiai 
bendradarbiauja su Vilniaus universiteto, VgTu teatrais bei Profesinio rengimo centru. 

MRU pop vokalinė grupė (vadovas Artūras Novikas)

2017–2018 m. m. pop-vokalinis ansamblis toliau sėkmingai tęsia savo veiklą. 2018 m. 
Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija pakvietė ansamblį koncertuoti XVi tarptautinėje kalėdų 
labdaros mugėje. Vilniaus miesto kalėdinių eglių įžiebimo šventėse katedros ir rotušės aikštė-
se dainavo mru pop-vokalinis ansamblis. kolektyvas – dažna tarptautinių konferencijų puoš-
mena ir neatskiriamas studentiškų renginių dalyvis. Tradiciškai kolektyvas koncertavo diplomų 
įteikimo ceremonijose, edukologijos ir socialinio darbo instituto rengiamose „karjeros dienose“ 
mokyklų moksleiviams, universiteto renginiuose, įvairiuose kalėdiniuose renginiuose.

MRU šokių kolektyvas „Skalsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)

2017–2018 m. m. reikšmingiausias šokių kolektyvui „skalsa“ įvykis buvo atstovavimas 
universitetui 20-oje dainų šventėje „Vardan tos…“, skirtai lietuvos nepriklausomos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui paminėti. šokėjai šoko ansamblių vakare „Tėvyne mūsų“ , kurį sudarė ke-
turios dalys. Pasiruošimas šiai šventei truko beveik visus metus. rudenį šokių kolektyvą papildė 
5 užsienio studentai. jie dalyvavo dainų šventės kolektyvų atrankose. gaila, negalėjo dalyvauti 
pačioje šventėje, nes turėjo išvykti. kolektyvas dažnas tarptautinių konferencijų dalyvis. „skal-
sa“ koncertavo tarptautinės psichologų konferencijos baigiamajame koncerte, kur ne tik pri-
statė lietuviškus šokius, bet ir pamokė šokti konferencijos dalyvius. Tradiciškai dalyvauja visose 
„Tarptautinėse vakarienėse“ pristatant lietuvių kultūrą ir papročius ir mokant folklorinius šokius. 
kolektyvas aktyviai bendradarbiauja su VikO ansambliu „Voruta“, Vu ansambliu „jaunimėlis“.

MRU Dainavimo studija (koncertmeisterė Vitalija Semeniukienė)

2017–2018 m. m. mru dainavimo studija skaičiuoja ne vienerius savo veiklos metus. 
kartu su šokių kolektyvu „skalsa“ buvo 20-tos dainų šventės „Vardan tos…“, skirtos lietuvos 
nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti dalyvis. kartu su Vilniaus kolegijos 
akademiniu choru „Vaidilutės“ paruošė specialią programą, skirtą kovo 11-osios dienai pami-
nėti. ją atliko iškilmingame posėdyje. Tai buvo ne pirmas dviejų kolektyvų pasirodymas. Per šį 
trumpą laikotarpį kolektyvas ne kartą dalyvavo įvairiuose mru renginiuose: diplomų įteikimo 
ceremonijose, tarptautinėje psichologų konferencijoje. Daugumą savo programų ruošė su šo-
kių kolektyvu „skalsa“. Dainavimo studijos repertuaras yra labai platus nuo klasikinių kūrinių iki 
liaudies dainų.
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MRU pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)

mru pramoginių šokių kolektyvas „bolero“ gyvuoja jau per 25 metus. nežiūrint į tai, jog 
pramoginių šokių technika yra itin sudėtinga, per metus studentai įsisavina gan sudėtingą lo-
tynų amerikos šokių techniką bei figūras. kasmet paruošiama nauja programa, su kuria koncer-
tinė grupė atstovauja universitetui įvairiuose meno festivaliuose, studentiškuose renginiuose, 
vakaronėse. 2018 m. mru „bolero“ koncertavo respublikiniame pramoginių šokių festivalyje 
„ignalina Open – 2018“, Trakų miesto šventėje, konkurse-festivalyje „šypsenų vaivorykštė“. šo-
kių kompozicijų konkurse pelnė profesionaliausios kompozicijos nominaciją. „bolero“ šokėjai 
glaudžius ryšius palaiko su maironio progimnazijos šokių kolektyvu „svaja“. Progimnazijoje 
pravedė šokių pamokas. moksleiviams tai buvo neužmirštamas susitikimas.

MRU šokių klubas „Salsa“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė)
klubas „salsa“ – vienas iš populiariausių meno kolektyvų, kasmet pritraukiančių vis di-

desnį studentų būrį. Patrauklumą didina ir tai, jog šokant salsą, nereikia išmokti griežtos šokio 
kompozicijos ir ją detaliai atkartoti. šokio metu yra improvizuojama, jungiamos tradicinės fi-
gūros su naujomis, studentai scenoje patys kuria šokį. Tai interaktyvi veikla, kuri įtraukia ne tik 
klubo užsiėmimus lankančius studentus, bet ir renginių dalyvius. ypač 2018 metais salsos klubą 
pamėgo užsienio studentai (jie sudaro apie 80 procentų). O tai kolektyvui suteikė daugiakul-
tūrinį atspalvį, didesnę emocinę paletę, įdomesnių variacijų galimybes. Visa tai atsispindėjo 
studentiškose vakaronėse, organizuotose kartu su pramoginių šokių grupe „bolero“ bei kitais 
universiteto studentais.
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kūno kultūra, sportas

kūno kultūros ir sporto veikla universitete siekiama skatinti fizinį aktyvumą, skiriamas 
dėmesys individualioms bendruomenės narių treniruotėms. mru sveikatos ir sporto centras 
rengia daugybę sveikatingumo sportinių renginių kiekvienam Didlaukio bendruomenės na-
riui. Tai ir renginiai, skatinantys aktyviai judėti, ir teorinės paskaitos. Dar viena veiklos sritis – su-
daryti sąlygas sportuoti sportininkams, siekiantiems aukštų rezultatų.

Konkurso ,,Aukštokiada“ sportiniai renginiai ir rezultatai

Konkurso 
veiklos 
grupės

Veiklos aprašymas Sąlygos Nugalėtojai

I Dalyvavimas pratybose, šo-
kių pamokose, laisvalaikio 
sportas žaidimų ir atletinė-
je salėje 

1 val. – 1 
taškas;

Didlaukio g. 57 
Oleksandr lazorenko, Dmytro Taivanenko, Vitalij 
storozhenko, Vladislav saveliev, Tania Vaitenko, 
Olena sokolova, anastasia Dmytriv (11 aukšto 
studentai)
Domantas saltonas ( 8 aukštas)
mantas kurlavičius (10 aukštas)
matas Vilkelis, rokas adomavičius, šarūnas 
Tumosa (6 aukštas)

II Dalyvavimas  stalo teniso, 
badmintono, šachmatų, 
krepšinio 3x3 varžybose

3 taškai stalo teniso: Tomas jonikas (Didlaukio g. 68)
šachmatų: andrius brazdžionis (Didlaukio g. 57)
badmintono: marius Pelėda (Didlaukio g. 57)
krepšinio: mantas kurlavičius, mantas raibikis, 
rokas narutis (Didlaukio g. 57)

III Dalyvavimas studentų 
namų renginiuose ir svei-
kos gyvensenos paskai-
tose, susitikimas su lTOk 
prezidente, TOk nare Daina 
gudzinevičiūte

3 taškai andrius brazdžionis, eglė Zovytė, gabrielė les-
nickaitė (Didlaukio g. 57)

 

konkursą „aukštokiada“ vykdė sveikatos ir sporto centras, kultūros ir renginių centras, 
studentų namų administracija ir aukštų komendantai, studentų atstovybė, infrastruktūros 
skyrius.
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Sveikatingumo renginiai

Eil. 
Nr. Sporto šaka, renginiai Komandų skaičius Dalyvių 

skaičius 

1 Didlaukio akademinio miestelio stalo teniso turnyras asmeninės varžybos 32

2 Vakarinės futbolo varžybos, skirtos lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dienai paminėti (pusfinaliai, finalai) 11 80

3 Paplūdimio tinklinis 4 15
4 šaškės 15
5 šachmatai 12
6 aukštųjų mokyklų darbuotojų stalo teniso varžybos 2 

7 Didlaukio akademinio miestelio bendruomenės 
badmintono kalėdinis turnyras 28

8 2018 m. atviras mru ,,Žaibo“ šachmatų čempionatas 40
9 smiginis 38
10 aukštųjų mokyklų darbuotojų krepšinio čempionatas 19 
11. Vilniaus miesto aukštųjų mokyklų tinklinio žaidynės 2 
12. XXVii  Pagarbos bėgimas sausio 14 d. 12

13
raudonojo kaspino bėgimas, liepos 6 d. karaliaus 
mindaugo dienos minėjimas-bėgimas aplink Vilniaus 
gynybinę sieną

27

15. nidos XiX bėgimas rugsėjo 29 d. 8
16 XiV Danske bank Vilniaus maratonas 10

17 Didlaukio akademinės bendruomenės 3x3 krepšinio 
turnyras 5 18

Sveikatingumo priemonės

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Dalyviai

1
Priemonė ,,Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir 
išradingai“ –  sportuok pasipuošęs tautinės 
vėliavos spalvomis

Visą vasario 
mėnesį

mru, komunikacijos institu-
to studentai, jų plakatai

2 Filmo peržiūros su Vu ir lTOk projektu ,,sporto 
filmų festivalis“ gruodžio 6–9 d. Vilnius, kaunas, klaipėda

3 eurOPOs juDėjimO saVaiTė ,,be active“
insanity (mru)
,,Priimk iššūkį“
Helpongas
Orientavimosi sporto trasa
joga vakarienei
Fiboksas 
Diena kariuomenėje
stalo teniso turnyras
savigyna
aktyviai su justina
Tinklinio turnyras
naktinis žygis

rugsėjo 23–30 d. septynios Vilniaus aukšto-
sios mokyklos
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Lentelės pabaiga

4 lietuvos studentų Olimpinis festivalis, skirtas 
studentų dienai paminėti spalio mėn. kaunas a. stanislovaičio len-

gvosios atletikos maniežas

5 Olimpinė diena Didlaukio akademiniam mies-
teliui (pagal atskirą programą) gegužės 25 d.

Dalyvavo maironio progim-
nazijos šokių studija ,,svaja“, 
emilijos Pliaterytės progim-
nazijos šokėjai ir Vilniaus 
paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras

6 konferencija ,,lTOk veikla ir darbo organizavi-
mas“ su prezidente Daina gudzinevičiūte lapkričio 14 d. Didlaukio akademinio 

miestelio bendruomenė

7 Diena be automobilio rugsėjo mėn. Didlaukio akademinio 
miestelio bendruomenė

8 Vilniaus sporto festivalis rugsėjo 29–30 d. sporto aktyvas

9 sveikatingumo treniruotės su Insanity treneriu 
ričardu Pribylskiu 

kovo, balandžio, 
rugsėjo mėne-
siais

Treniruotės ketvirtadieniais

10 kūno masės indekso nustatymas, 
rekomendacijos lapkričio mėn. bendruomenės nariai

Projektinė veikla

Eil. 
Nr. Projektas Projekto dalyviai Projekto pasieki-

mas

1 universitetų iššūkis ,,aktyvi vasara“ (ko-
ordinatorius Vilniaus universitetas)

18 universitetų – iš jų 7 
užsienio (midlsekso, Porto, 
berlyno, lisabonos, kylio, 
Trento ir Wingate koledžas)

8 vieta

2 kūno kultūros ir sporto departamento 
konkursas, mru projektas ,,sporto bazės 
renovacija“

mru laimėta 10000 eur

3 metų sveikuolio rinkimai mru bendruomenės nariai nugalėtoja prof. dr. 
Vilma Čingienė

4 esn (erasmus student network) mru 
Vilniaus sporto žaidynės erasmus pro-
gramos studentams (rengia savanoriai, 
koordinatorius mindaugas savickas)

Vilniaus miesto aukštųjų mo-
kyklų erasmus programos 
studentai

Varžybos: tinklinio, 
krepšinio ir tritaškio 
metimo konkursas

Fizinio aktyvumo skatinimas buvo plėtojamas per sporto renginius, siekiant išaiškinti 
bendruomenės sporto mėgėjų lyderius. individualios treniruotės buvo skirtos pradedantie-
siems sportuoti, taip pat pagal mėgstamus krūvius bei kiekvieno sportuojančiojo pasirengimo 
lygį. Veiklos rūšis sudarė kalanetikos, kūno kompozicijos, aerobikos ir šiaurietiško ėjimo praty-
bos bei linijinių šokių pamokos, sportiniai ir judrieji žaidimai.
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Fizinio aktyvumo veiklų rezultatai

Eil.
Nr. Vieta Komandų pavadinimas, fakultetas Koordinatoriai ar nugalėtojai, 

(asmenys, fakultetai)
1 Didlaukio akademinio miestelio stalo teniso varžybos 

i VieTa mykolo romerio teisės mokykla

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras

Prof. dr. Vytautas sinkevičius

Diana Tarasevič

ii VieTa erasmus (mru)

ekonomikos ir verslo fakultetas

antonio jose navarro    (ispanija)

katerina Polovinchuk     (ukraina)
iii VieTa erasmus (mru)

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras

Oleg Pavlišin ( ukraina)
    
greta stankūnaitė

2 Linksmoji estafetė
i VieTa mru aistė abramovaitė
ii VieTa mru Tomas rimkus
iii VieTa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras
lina Dzikavičiūtė

3 Vakarinis futbolo turnyras, skirtas lietuvos nepriklausomybės atkūrimui
i VieTa Futbolo klubas „autoplaza“ kapitonas lešek jankovskij
ii VieTa mru absolventai kapitonas Tomas jonikas
iii VieTa Vilniaus kolegija kapitonas Tomas jonikas

4 Paplūdimio tinklinis, mišrios komandos
i VieTa mru darbuotojų komanda kapitonė jolanta gedvilienė
ii VieTa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centro komanda
kapitonas benas atkočiūnas

iii VieTa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centro komanda

kapitonė justina sinkevičiūtė

5
Vilniaus m. aukštųjų mokyklų darbuotojų stalo teniso varžybos
i VieTa mru Vytautas azbainis
i VieTa mru Vytautas sinkevičius

6 Vilniaus m. aukštųjų mokyklų studentų žaidynių tinklinio varžybos
ii VieTa mru komanda ,,be apšilimo“ Vida leškytė, aurimas Venckus

7 Virvės traukimas
i VieTa studentai, mru lukas Čiras
ii VieTa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras
justina sinkevičiūtė

8 Smiginis
i VieTa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras
karolina Polonskaja

ii VieTa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras

Vitalija sederevičiūtė

iii VieTa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 
rengimo centras 

evelina Pajančiovska

sportinio meistriškumas tarp studentų keliamas organizuojant kasdienines treniruotes, 
sporto stovyklas ir varžybas. sudarytos sąlygos ir prielaidos siekti ir tęsti sportinę karjerą, kuri 
labai svarbi motyvuotiems jauniems žmonėms.
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MRU Lietuvos studentų čempionatuose iškovotos vietos

Eil. nr. Sporto šaka Merginos 
(vieta)

Vaikinai
( vieta)

Bendra 
( vieta)

1. sambo imtynės - 2 -
2. Dziudo imtynės 8 4 -
3 graikų-romėnų imtynės - 3 3
4. šachmatai - 1 4
5. Fechtavimas - 1 3
6. lengvoji atletika - - 9
7. jėgos trikovė - - 1
8. krosas 6 - -
9. Olimpinis festivalis - - 5
10. sell žaidynės - - 10

svarbiausią 2018 m. mru pasiekimą atspindėjo simo bertašiaus pagerintas 31 metus ne-
pakitęs lietuvos 1500 m bėgimo rekordas. Per metus jis buvo gerinamas tris kartus, o europos 
lengvosios atletikos čempionate mūsų studentas iškovojo 6 vietą, pateikdamas didžiulę stai-
gmeną.

mru atstovas mantas knystautas perrašė graikų-romėnų šalies imtynių istoriją laimėda-
mas prestižinį W. Pytlasinskio turnyrą Varšuvoje. Tai pirmas kartas, kai lietuvos atletas laimėjo šį 
daugiau kaip 60 metų rengiamą turnyrą.

Vadimas korobovas tapo pasaulio ir europos jaunimo iki 23 m. baidarių ir kanojų irklavi-
mo čempionu, o jėgos trikovininkas jokūbas stasiulis – europos jaunimo čempionato bronzos 
medalininku.

europos sambo imtynių čempionate Žilvinas lekavičius iškovojo 5 vietą. Tai geriausias 
pasiekimas iš visos lietuvos rinktinės 2018 m. čempionate.

mru alumnė Deimantė Daulytė-Cornette laimėjo europos šachmatų klubų taurę, o as-
meninėje įskaitoje pakilo į 26 vietą pasaulio moterų šachmatų reitinge.

mru studentė katerina Polovinchuk europos biliardo taurės turnyre tarp 50 geriausių 
europos moterų žaidėjų iškovojo 5 vietą ir pakilo į 6 vietą moterų biliardo lygoje.

lietuvos atskirų sporto šakų čempionatuose sėkmingiausiai varžėsi mru šachmatų rink-
tinė, vadovaujama trenerio Vaido sakalausko: Tomas laurušas, andrius brazdžionis, Tautvydas 
Vedrickas, robertas Velioniškis, kamilė baginskaitė. ši rinktinė laimėjo lietuvos komandinio 
greitųjų šachmatų čempionatą. lietuvos šachmatų lygoje ,,mru-rOCk Consulting“ vaikinų 
komanda iškovojo sidabro medalius: Tomas laurušas, andrius brazdžionis, Vaidas šetkauskas, 
Vaidas sakalauskas, andrius rimeikis. lietuvos žaibo šachmatų čempionate bronzos medalius 
iškovojo studentas andrius brazdžionis ir mru dėstytoja salomėja Zaksaitė, o lietuvos studen-
tų čempionate a. brazdžionis pelnė sidabro medalį.

svarių pergalių lietuvos čempionatuose iškovojo ir mru jėgos trikovės rinktinė, kuriai 
vadovavo treneris Petras lazdauskas. lietuvos jėgos trikovės taurės varžybose mūsų studen-
tai laurynas kripas ir mangirdas gumuliauskas iškovojo 2-ąsias vietas ir įvykdė sporto meistrų 
normatyvus, o lietuvos klasikinės jėgos trikovės jaunimo čempionate jie tapo nugalėtojais. su-
augusiųjų grupėje 3 vietą iškovojo karina blaževič. mru komanda laimėjo lietuvos studentų 
jėgos trikovės čempionatą, kuriame jokūbas stasiulis pasiekė keturis jaunimo ir vieną suaugu-
siųjų lietuvos rekordus. sell žaidynėse P. lazdausko auklėtiniai jokūbas stasiulis tapo čempio-
nu, o mangirdas gumuliauskas laimėjo 3 vietą.
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lietuvos aukštųjų mokyklų pirmenybėse mru vaikinų sambo imtynių komanda iškovojo 
2 vietą čempionate, o dziudo imtynių komanda užėmė 4 vietą. šių komandų treneris – algis 
mečkovskis.

graikų-romėnų imtynių lietuvos studentų čempionais tapo Vilius laurinaitis ir mantas 
knystautas, mru komanda iškovojo 3 vietą. Fechtavimo varžybose čempionu tapo justinas 
kinderis, o mru komanda iškovojo 3 vietą.

Žiemos lengvosios atletikos studentų čempionate 60 m bėgime nugalėjo kostas skrabu-
lis ir taip pat tapo vasaros 100 m bėgimo čempionu. Dukart lietuvos čempionu tapo ir simas 
bertašius, nugalėjęs 1500 m ir 3000 m nuotoliuose. renata bukytė studentų kroso čempionate 
iškovojo sidabro medalį 2000 m bėgime, o 1500 m ir 3000 m bėgimuose studentų lengvosios 
atletikos čempionate pelnė bronzos medalius. rutulio stūmikas šarūnas banevičius sell žaidy-
nėse pelnė sidabro medalį, taip pat tapo 2018 m. lietuvos vicečempionu.

mru studentų krepšinio komanda sostinės krepšinio lygos čempionate iškovojo sidabro 
medalius, laimėjo a. makulavičiaus Taurę ir įgijo teisę atstovauti Vilniaus miestui pasaulio lietu-
vių žaidynėse londone, iš kurio parsivežė čempionų taurę (treneris V. Poteliūnas).

2017–2018 m. m. medalių ir dalyvių suvestinė

Vieta Universitetas Medaliai Dalyviai

 auksas sidabras bronza iš viso Vaikinų merginų iš viso

i lietuvos sporto universitetas 64 38 27 129 184 118 302
ii Vilniaus universitetas 34 26 31 91 177 118 295

iii Vilniaus gedimino technikos 
universitetas 15 27 26 68 182 61 243

4. mykolo romerio universitetas 13 5 6 24 37 5 42

5. kauno technologijos univer-
sitetas 12 21 16 49 164 73 237

6. Vytauto Didžiojo universitetas 12 7 3 22 77 22 99

7. lietuvos edukologijos univer-
sitetas 11 6 12 29 138 29 167

8. lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 9 7 12 28 47 58 105

9. klaipėdos universitetas 6 17 7 30 92 26 118

10. aleksandro stulginskio 
universitetas 6 7 9 22 70 11 81

11. šiaulių universitetas 4 4 1 9 50 3 53
12. lietuvos karo akademija 2 0 1 3 2 2 4
13. lCC Tarptautinis universitetas 0 0 0 0 17 0 17
14. Vilniaus dailės akademija 0 0 0 0 4 3 7

15. lietuvos muzikos ir teatro 
akademija 0 0 0 0 0 0 0

 lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo metų suvestinėje mru iškovojo ketvirtą vietą, kurią 
lėmė pelnyti 13 aukso medalių.
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Pagrindinis dėmesys teikiant socialines paslaugas 2018 metais skirtas užtikrinti visapusiš-
kai tinkamas studijų sąlygas tenkinti studentų su negalia ir studentų našlaičių poreikius bei ska-
tinti universiteto bendruomenės narių socialinę kultūrinę gerovę.

universitete studijuoja apie 30 studentų, turinčių negalią (darbingumas iki 45 proc.). jiems 
skiriamas ypatingas dėmesys. renkama informacija apie negalią turinčius studentus, aiškinama-
si, kokie jų poreikiai studijuojant universitete. Teikiamos konsultacijos dėl materialinės paramos 
gavimo. rūpinamasi universiteto aplinkos pritaikymu neįgaliesiems.

Dalyvaujame Valstybinio studijų fondo projekte „studijų prieinamumo didinimas negalią 
turintiems studentams“. siekiant gerinti studijų kokybę, 2018 m. dalyvauta šio projekto i modu-
lio mokymuose.

2018 m. iš Valstybinio studijų fondo buvo skirtos tikslinės išmokos 28 studentams, įgyta 
garsinių knygų Daisy kūrimo programa ir taktilinis aparatas.

bendradarbiaujame su neįgaliųjų reikalų departamentu prie sam teikiančiai finansinę 
pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. nuo metų pražios finansinės 
pagalbos išmokos buvo išmokėtos 34 neįgaliems studentams, iš jų 11 gavo tikslines išmokas 
studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

lietuvos muzikų rėmimo fondas studentams, turintiems negalią, nemokamai dovanoja 
metinius abonementus į „alma mater musicalis“ koncertų ciklą. kiekvieno mėnesio pirmąjį pir-
madienį akademinio jaunimo laukia įsimintini susitikimai su gerai žinomais muzikantais.

bendradarbiaujame su aklųjų biblioteka, kuri regėjimo negalią turintiems studentams 
įgarsina studijų procesui reikalingus vadovėlius.

universitete studijuoja 27 studentai našlaičiai, netekę abiejų tėvų, kuriems teikiama viso-
keriopa pagalba gyvenimo ir studijų klausimais.

mru socialinių reikalų komisijoje buvo svarstomi studentų prašymai dėl mokesčio už 
studijas ir gyvenimą studentų namuose sumažinimo arba atleidimo. 2018 m. nuo mokesčio už 
studijas buvo atleista arba sumažinta 9 studentams našlaičiams 7624 eur sumai. mokestis suma-
žintas 3 studentams, vykstantiems studijuoti į užsienį pagal erasmus programą, 408 eur sumai. 
6 universiteto darbuotojai, įstoję mokytis į i ir ii pakopos studijas, buvo atleisti nuo mokesčio 
9156 eur sumai. už aukštus pasiekimus sporte lietuvos ir tarptautiniu mastu 4 studentai buvo 
atleisti nuo mokesčio už studijas 3295 eur sumai. mokestis už gyvenimą studentų namuose buvo 
sumažintas 39 studentams 2655 eur sumai.

mru studentų labdaros ir paramos fondas 2018 m. gavo beveik 1,5 tūkst. eur paramos. 
minėtu laikotarpiu paremta 1 studentė našlaitė, kuriai skirta 250 eur vienkartinė stipendija mo-
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kesčiams už studijas apmokėti. Paremti 5 trečio kurso studentai po 50 eur, skirtų dalyvauti tarp-
tautiniame nordplus projekte islandijos universitete ir 1 erasmus studijų studentei skirta 200 
eur parama, skirta dalyvauti budapešte vyksiančiame ileX/ibm konkurse ir atstovauti mykolo 
romerio universitetą. iš viso paremta 700 eur suma.

universitete didelis dėmesys skiriamas bendruomenės sveikatos stiprinimui, sveiko gy-
venimo būdo plėtrai, socialinių kultūrinių priemonių skatinimui:

•	 uab „inmedica“ visus pageidaujančius paskiepijo nuo gripo nauja didesnės apsaugos Vaxi-
grip Tetra keturvalente vakcina, universitetui padengus 50 proc. vakcinavimo kaštų.

•	 nemokamai atlikta regėjimo patikra, pamatuotas akispūdis.

•	 uab „sveika pėda“ pagal asmenų pageidavimus atliko kraujo tyrimus, medicininių tyrimų 
laboratorija kiekvienam darbuotojui nemokamai atsiuntė gydytojo išvadas apie sveikatos 
būklę ir pateikė rekomendacijas dėl sveikatos stiprinimo.

•	 universiteto Psichologinė tarnyba teikė pagalbą bendruomenės nariams.

•	 sudaryta galimybė bendruomenės nariams stiprinti sveikatą ir atgauti jėgas po įtempto 
darbo sveikatingumo centre „Pušyno kelias“, kuriame pagal pasirašytą bendradarbiavimo 
sutartį atliekamos reabilitacinės procedūros suteikiant nuolaidą.

•	 bendruomenės nariams sudaryta daug galimybių sportuoti, stiprinti sveikatą, jiems atviros 
universiteto sporto ir treniruoklių salės. kartą per savaitę vyksta moterų kalanetikos, aero-
bikos, linijinių šokių ir kūno dizaino treniruotės.

•	 kartu su sveikatos ir sporto centru universitete organizuota „Olimpinė diena“ universitete.

•	 universiteto krepšinio komanda „mru-Patriotai 35+“, sudaryta iš esamų ir buvusių darbuo-
tojų ir studentų, kurių amžius nuo 35 metų, kasmet dalyvauja Vilniaus miesto „smuklės 
lygos“ krepšinio čempionate.

•	 Organizuota „Diena be tabako dūmų“, kurios metu buvo aiškinama apie daromą žalą svei-
katai.

•	 bendradarbiaujant su nacionaliniu kraujo centru, du kartus per metus organizuotos kraujo 
donorų dienos, kuriose virš 100 studentų ir darbuotojų paaukojo kraujo sunkiai sergan-
tiems, pasirašė sutikimus tapti organų donorais.

•	 studentai ir darbuotojai universitete galėjo pasitikrinti dėl ŽiV.

•	 šįmet įrengta „išmani drabužių spinta“, todėl bendruomenės nariai gali pasinaudoti drabu-
žių valymo paslaugomis neišeidami iš universiteto.

•	 Tradiciniu tapo universiteto bendruomenės sąskrydis, kuris šiemet vyko poilsio, pramogų 
ir sporto komplekse „Penkios dukros“.

•	 bendruomenės nariams pagal galimybes teikiama individuali socialinė pagalba susirgus 
arba ištikus nelaimei šeimoje.

•	 kartu su kultūros ir renginių centru 140 darbuotojų vaikų organizuotas kalėdinis spektaklis 
„raganėlių kalėdos“, susitikimas su kalėdų seneliu, įteiktos dovanėlės, po šventės vaikučiai 
ir tėveliai pasivaišino saldumynais. 

•	 Tradicija tapusios vasaros išvykos į užsienį. šį kartą keliauta po šiaurinę lenkiją, aplankytas 
garsusis Torūnės senamiestis, vyko ekskursija su gidu po malborko miestą, kelionė pajūriu 
nuo gdansko iki Helio pusiasalio, pailsėta sopoto paplūdimyje. rugsėjo mėn. organizuota 
išvyka į gardiną.

•	 nepamiršti ir buvę darbuotojai, sulaukę pensinio amžiaus. kartu jie vyksta į keliones ir kvie-
čiami dalyvauti universiteto renginiuose.
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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 paslau-
gas), tikslinės ir paramos lėšos.

Valstybės biudžeto asignavimai skiriami programiniu principu, atsižvelgiant į valstybės 
finansuojamų studentų skaičių (priklausomai nuo stojimo rezultatų, t. y. gautų studijų krepšelių 
skaičiaus) ir mokslinės veiklos rezultatus. Valstybės biudžeto asignavimai universitetui skiriami 
pagal lietuvos respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką. 

Valstybės biudžeto asignavimais finansuojamos dvi universiteto strateginio veiklos pla-
no programos. šių programų tikslas rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti 
šalies mokslinę kompetenciją. Pagrindiniai universiteto sąmatų sudarymo principai, kuriuos 
siekiama įgyvendinti, – išlaidų tikslingumas, skaidrumas ir efektyvumas.

2018 m. vasario 23 d. universiteto tarybos nutarimu nr. 1uT-10 patvirtintos 2017 m. uni-
versiteto išlaidų sąmatos pagal finansavimo šaltinius:

•	 valstybės biudžeto asignavimai pagal programas:

01.01. „aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“,

01.02. „studentų rėmimas ir kreditavimo sistemos plėtojimas“,

•	 pajamos už teikiamas paslaugas – 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
2018 m. mykolo romerio universitetas gavo 14 787,2 tūkst. eurų. 

2018 m. Universiteto gautos lėšos

Valstybės biudžeto

asignavimai

41,9%

Tikslinis finansavimas

(projektai,programos,

sutartys ir kt.)

23,2%

Už teikiamas paslaugas

34,9%

2018 m. gautos lėšos 7,62 proc. didesnės nei 2017 m. Valstybės biudžeto asignavimai 
2018 m. lyginant su 2017 m. padidėjo 12,99 proc., gavus papildomus asignavimus dėstytojų, 
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti, padidėjus asignatavimams mokslui ir 
menui, kitoms išlaidoms.

gautos pajamos už teikiamas paslaugas 2018 m. sumažėjo 13,15 proc. gautų lėšų mažėji-
mui didžiausią įtaką turi studentų skaičiaus mažėjimas. 

2016–2018 m. Universiteto gautos lėšos, tūkst. Eur

Kodas Programos pavadinimas / finansavimo šaltinis 2016 m. 2017 m. 2018 m.

1.1 aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas 4 736,6 4 995,6 5 651,4

1.2 studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas 425,0 488,8 545,7

nl už teikiamas paslaugas, iš jų: 7 222,4 5 940,8 5  159,1

studentų studijų įmokos 5 750,7 4 521,0 3 715,6
papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko kurso karto-
jimo mokestis, už kreditus)

193,5 139,1 108,0

kitos papildomos įmokos už studijas (egzaminų perlaiky-
mas, už studijų knygeles ir kt.)

244,5 217,3 185,5

stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir 
priėmimo organizavimą

73,4 57,8 66,0

už paslaugas studentų namuose 665,7 645,9 694,0
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Lentelės pabaiga
už realizuotus spaudinius 14,8 14,9 1,8

už kvalifikacijos kėlimo paslaugas 80,0 104,5 111,4

bibliotekos pajamos 33,7 25,0 21,0

kitos pajamos pagal sutartis 66,3 76,8 74,1

kitos pajamos 99,8 138,5 181,7

gautas tikslinis finansavimas iš tarptautinių organizacijų, 
europos sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių 
pagal vykdomus projektus, programas, sutartis, iš jų: 

2 337,9 2 315,4 3 431,0

tarptautinių organizacijų 266,0 224,1 274,2

europos sąjungos 1 271,5 1 480,2 2 604,4

valstybės biudžeto 762,0 567,5 535,2

iš kitų šaltinių 38,4 43,6 17,2

Iš viso 14 721,9 13 740,6 14 787,2

Išlaidos
    2018 m. universiteto valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų išlaidos sudarė 10.556,4 eurų. 

Didžiausią dalį išlaidų sudarė darbo užmokesčio (59,88 proc.), socialinio draudimo įmokų (19,31 
proc.) ir kitų išlaidų (12,12 proc.) išlaidos. 

2016–2018 m. valstybės biudžeto asignavimų ir Universiteto nuosavų                                
lėšų sąmatų įvykdymas

        tūkst. Eur

  2016 2017 2018
Darbo užmokestis 7.361,0  6.095,2 6.321,3
soc. draudimas 2.271,8  1.907,0 2.038,6
stipendijos 427,4  510,6 548,5
kitos išlaidos 1.872,2 1.502,3 1.279,3
asignavimai turtui įsigyti 48,6 164,8 368,7
Iš viso 11.981,0 10.179,9 10.556,4

mykolo romerio universitetas sąmatų įvykdymą vykdo pagal ekonominės klasifikacijos 
išlaidų straipsnius. lentelėje žemiau pateiktos 2018 m. gautų asignavimų iš valstybės biudžeto 
ir nuosavų lėšų išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

          tūkst. Eur

Kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso
Biudžeto lėšos 

pagal programas
Nuosavos 

lėšos
1.1 1.2

išlaidos 10 187,7  5 432,2  545,7  4 209,8
2111101 Darbo užmokestis pinigais 6 321,3  3 598,3  2 723,0  
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2111102 soc. draudimo įmokos 2 038,6  1 144,2  894,4  
2211102 medikamentai ir medicininės paslaugos 1,1    1,1  
2211105 ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 6,7  6,7   
2211106 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos
17,7    17,7  

2211107 aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 28,7  4,0  24,7  
2211111 komandiruotės 25,3    25,3  
2211114 materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos 

išlaidos
1,1    1,1  

2211115 materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 69,1  66,0  3,1  
2211116 kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2,1    2,1  
2211120 komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 414,0  414,0   
2211121 informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos
39,0  30,0  9,0  

2211122 reprezentacinės išlaidos 11,2    11,2  
2211123 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 94,6  59,0  35,6  
2211130 kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 557,4  99,5  457,9  
2731101 Darbdavių socialinė parama pinigais 11,3  10,5    0,8  
2811101 stipendijos 548,5    545,7  2,8  
materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 368,7  219,2  0,0  149,5  
3112101 gyvenamieji namai 329,5  219,2   110,3
3112102 negyvenamieji pastatai
3113102 kitos mašinos ir įrenginiai 36,4      36,40 
3121103 kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 2,8      2,8
Iš viso 10 556,4  5 651,4  545,7  4 359,3  

2018 m. visos universiteto išlaidos sudarė 12 396,2 tūkst. eur. Didžiausia dalis išlaidų su-
darė valstybės biudžeto išlaidos 50,0 proc., nuosavų lėšų 35,2 proc., tikslinių lėšų išlaidos 14,8 
proc.  

Universiteto išlaidos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur 

Pavadinimas Išlaidos Procentais nuo 
visų išlaidų

Valstybės biudžetas 6.197,1 50,0
nuosavos lėšos (gauta už teikiamas paslaugas) 4.359,3 35,2
Tikslinio finansavimo išlaidos, iš jų: 1.839,80 14,8

universiteto vykdomi projektai, finansuojami iš europos sąjungos 
struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšų 1.206,3

universiteto vykdomi lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai 384,9
universiteto vykdomi tarptautiniai projektai 193,7
kitų projektų, programų, sutartinių darbų tikslinės išlaidos 54,9

Iš viso 12.396,2

Procentais nuo visų išlaidų 100,0

Lentelės pabaiga
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Statybos ir remonto darbai

už gautas 2018 m. skirtas lėšas pagal 2017–2021 m. ViP (valstybės investicijų programa) 
inžinerinių tinklų avarinei būklei likviduoti, studentų namuose Didlaukio g. 86, atliktas avarinės 
būklės vandentiekio ir nuotekų bei šilumos tiekimo vamzdynų keitimas bei sanitarinių patalpų 
ir įrenginių atnaujinimas. atlikta darbų už 220 000,00 Eur.

už gautas lėšas pagal parengtą projektą iš kūno kultūros ir sporto departamento atliktas 
Centrinių rūmų ateities g. 20, dušinių prie sporto salės remontas ir dangos treniruoklių salėje 
keitimas už 10 000 Eur.

universiteto lėšomis atliktas Centrinių rūmų i korpuso patalpų dalinis remontas, išdažy-
tos bendro naudojimo patalpų sienos, pagrindinė laiptinė ir i-204 kabinetas, iš viso – 1600 m², 
kabinete sumontuotos pakabinamos lubos. atlikta darbų už 13 000 Eur.

Viešojo saugumo akademijos (kaune) fasado remonto darbai 25 000 Eur. (universiteto 
lėšos).  

savo jėgomis atlikta statybos ir remonto darbų už 14 800 eur.

ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ LĖŠŲ TAUPYMAS
(lyginant su 2017 m.)

•	 Vanduo – 14 554,00 eur.

•	 elektra – 2 428,00 eur.

•	 šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui savo jėgomis –7 000,00 eur.

Iš viso: 23 982,00 Eur.
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svarbiausi universiteto 
įvykiai 2018 metais

sausio 5 dieną įvyko mokslinė konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, 
iššūkiai“

Vasario 16 dieną lietuvos respublikos Prezidentė Dalia grybauskaitė valstybės atkūrimo 
100-mečio proga ordino „už nuopelnus lietuvai“ komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanojo 
lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, europos sąjungos Teisingumo Teismo teisėją, bu-
vusį konstitucinio Teismo teisėją, mru profesorių egidijų jarašiūną. Taip pat ordino „už nuopel-
nus lietuvai“ riterio kryžių įteikė mykolo romerio universiteto daktarei Daivai Penkauskienei.

Vasario 19 dieną lankėsi Tarptautinės Centrinės azijos universitetų asociacijos (iuCa) at-
stovės: akademinių reikalų ir strategijos viceprezidentė prof. dr. aigul kalchakeeva ir iuCa Tary-
bos narė prof. kamila sharshekeeva.

Vasario 23 dieną japonijos ambasadorius j.e. Toyoei shigeeda už japonų kalbos ir kultū-
ros puoselėjimą lietuvoje įteikė padėką mru dėstytojui ponui yushugi Haga.

kovo 26 dieną lankėsi ukrainos konstitucinio teismo pirmininkas stanislavas ševčiukas ir 
lr konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

balandžio 27 įvyko trečiosios moksleivių nacionalinės teisinių žinių olimpiados finalas.

gegužės 17-20 dienomis šiaurės šalių studentų žaidynėse (sell) mru Teisės fakulteto 
studentas jokūbas stasiulis (treneris – Petras lazdauskas) jėgos trikovėje savo svorio katego-
rijoje iškovojo aukso medalį. rutulio stūmimo rungtyje ii vietą iškovojo mru vadybos mokslo 
krypties doktorantas šarūnas banevičius. iii vietą savo svorio kategorijoje jėgos trikovės rung-
tyje užėmė Teisės fakulteto studentas mangirdas gumuliauskas (treneris – Petras lazdauskas). 
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gegužės 21 dieną mykolo romerio universitete viešėjo Charkovo jaroslavo išmintingojo 
nacionalinio teisės universiteto (ukraina) delegacija.

gegužės 31 dieną mykolo romerio universitetas (mru), Vilniaus gedimino technikos uni-
versitetas (VgTu), lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerija (Vrm) ir lietuvos respublikos 
švietimo ir mokslo ministerija (šmm) pasirašė susitarimą dėl Viešojo saugumo akademijos stei-
gimo.

birželio 11-17 dienomis vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Tarptautinis 
saugumas šiuolaikinių globalių iššūkių akivaizdoje“.

birželio 18 dieną kūno kultūros ir sporto departamente prie lietuvos respublikos Vy-
riausybės už ilgametį darbą kūno kultūros ir sporto srityje ir 50 metų jubiliejaus proga bronzos 
medaliu „už nuopelnus lietuvos sportui“ apdovanota mru profesorė Vilma Čingienė. 

liepos 6 dieną lietuvos respublikos Prezidentė Dalia grybauskaitė už nuopelnus lietu-
vos respublikai ir už lietuvos vardo garsinimą pasaulyje lietuvos didžiojo kunigaikščio gedimi-
no ordino karininko kryžiumi apdovanojo lietuvos aukščiausiojo Teismo pirmininką, mykolo 
romerio universiteto profesorių rimvydą norkų. 

spalio 11 dieną įvyko tarptautinė praktinė mokslinė konferencija „kaip surasti save įvai-
rovėje? šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai“

spalio 23 dieną lankėsi kinijos komunikacijos universiteto (CuC-Communication univer-
sity of China) delegacija.

spalio 25 dieną įvyko mokslinė - praktinė konferencija „socialinio darbuotojo profesinis 
tapatumas kintančioje visuomenėje“.

spalio 29 dieną įvyko mokslinė-praktinė konferencija „lietuvos respublikos konstituci-
niam Teismui 25-eri: patirtis ir nauji iššūkiai“.

lapkričio 1-2 dienomis įvyko karaliaus sedžiongo instituto fondo organizuojama „euro-
pe king sejong institute Workshop 2018“,

lapkričio 9 dieną įvyko Viii-oji organizacinės ir verslo psichologijos konferencija „Psicho-
logas organizacijoje”.

lapkričio 23 dieną startavo mokyklų direktorių pavaduotojų akademijos forumas.

gruodžio 13 dieną įvyko baigiamoji tarptautinio paskaitų ciklo „introductory course to east 
asia: political, economic and cultural aspects“ studentų konferencija ir uždarymo ceremonija.
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summary

With a focus on law, public security and public governance, mykolas romeris university 
(mru) is the largest university of social sciences in lithuania. The dynamic departments of edu-
cation, economics, humanities, communication, politics, psychology, sociology, and manage-
ment also play an important role in the university’s mission. in 2018, 7,443 students studied at 
mykolas romeris university. Compared to 2017, the number of university students in 2018 grew 
up by 1.1%  as 12% more freshmen enrolled.

actualization and internationalisation of study content has remained a priority of the 
university strategy which is aimed at maintaining the leading position in preparing professio-
nals of highest qualification of social sciences in lithuania. in 2018, the university had 22 study 
programmes in english,  14 of which were implemented together with foreign universities,  9 
of them were joint study programmes, 5 validated or double degree study programmes  and 
8 national study programmes taught in english. in 2018, 70 students from 7 countries received 
state aid for studies in lithuania in master‘s degree programmes, out of them 40 students were 
from ukraine. Fifteen ukrainian students enrolled in master‘s Degree studies at mykolas ro-
meris university received state financial aid. a broad spectrum of internationalised study pro-
grammes helped to ensure the supply of study subjects taught in english to over 500 incoming 
international exchange students. international exchange students attended classes together 
with degree-seeking mru international and lithuanian students. 

studies, oriented towards a student’s personal success and formation of civic-minde-
dness, rely on technological progress, international mobility possibilities, integration of the 
highest international level academic staff, joint studies with students from different countries 
and other factors that help to prepare open-minded, tolerant, creative graduates able to deal 
with upcoming challenges and integrate into the labour market. in 2018, 88 studies program-
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mes in total were implemented at mru, 30 of which were undergraduate and 57 graduate and 
one non-degree study programme. mru implemented study programmes in 22 study areas.

The students are offered a study content filled with innovative study subjects, academic 
exchange, integrated international mobility (for studies or practice). international study pro-
grammes, implemented together with foreign partners, provide students with more opportu-
nities to acquire relevant competences and successfully integrate into the national and inter-
national labour market.

The data from the national Career management information system and the state so-
cial insurance Fund board under the ministry of social security and labour for 2015, 2016, and 
2017 indicate that mru graduates place among the two best institutions of higher education, 
according to employment statistics after a year of graduation and takes the first place after a 
three years from graduation.  The data also show not only a high level of university graduate 
employment but also their average remuneration is one of the highest in the country.

in 2018 mru research, Development and innovation (r&Di)  activities were implemen-
ted according to the priority research area for 2016-2020, social innovations for global growth 
and 5 research programmes:

•	 justice, security and Human rights;

•	 social Technologies;

•	 sustainable Development of the state under globalization Conditions;

•	 improving life Quality and enhancing employment Possibilities;

•	 Continuation and Change of Values in global society.

The research programmes were implemented by the social innovations laboratory 
network mru lab, schools, academies, faculties and institutes.

mru pays much attention to the development of international career of academic staff 
and researchers. mru implements doctoral studies in the areas of law, management, econo-
mics, psychology, education and philology in consortiums with other lithuanian universities. 
2 joint interdisciplinary doctoral programmes are implemented with foreign universities. in 
2018, 17 doctoral dissertations were defended, 31 doctoral students were enrolled (8 of them 
from abroad), and the total number of doctoral students was 190 in 2018. Doctoral students 
take an active part in research internships and educational training abroad. more and more 
dissertations are defended in a foreign language. mru also encourages postdoctoral research 
internships. in 2018, national agencies allocated financing for 3 postdoctoral research projects, 
2 postdocs implemented research projects at other universities.

r&Di activities are oriented towards highest international quality level, social and eco-
nomic impact, and international career possibilities. The number of publications in foreign 
peer-reviewed research journals or publications, included in Clarivate Analytics and Scopus da-
tabases, is consistently growing. almost 50 monographs and edited books were published, 
over 20 of them were published by international academic publishing houses. 125 articles were 
published in research journals included in the Clarivate Analytics and Scopus databases, and 
148 research articles were included in other international databases. The total number of pu-
blications in 2018 exceeded 600.

mru publishes 10 research journals, which are included in international databases and 
2 of them are included in the Scopus database. most of the monographs, studies, books and 
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articles are published electronically, stored in the institutional repository and available to stu-
dents and researchers via open access. 

just like every year, in 2018 mru organized research conferences, seminars, open lectu-
res and intellectual discussions, which brought together academicians, public and private sec-
tor, business, non-governmental organizations and media.

mru academic staff and researchers created and implemented projects funded by in-
ternational and national agencies. in 2018, 113 applications were submitted, 47 projects imple-
mented, 29 of which were international and 3 Horizon 2020 projects. mru researchers took an 
active part in 13 european Cooperation in science and Technology COsT actions. Twenty five 
academic staff members attended partner meetings abroad. national agencies allotted finan-
cing for international visits of 36 academics and researchers.

university management activities are based on community principles, autonomy of aca-
demic units, increase of efficiency and financial stability. The university has implemented a 
finance management system, which helped to optimize costs and achieve a positive budget 
balance.  responding to changes occurring in lithuania and the world, improving the quality 
of studies, structural changes took place at the university. legalTech Centre was established in 
the law Faculty. The title of the law Faculty was changed to mykolas romeris law school. The 
title of the Public security Faculty was changed to the academy of Public security. The title of 
the management institute under the Faculty of Public governance was changed to the institu-
te of leadership and strategic management. 

The electronic document and process management system „Doclogix“ (eDVs) was im-
plemented at the university in 2018 by integrating the university legal document database. 
eDVs allows to effectively manage and safeguard university electronic documents, sent and re-
ceived internal and external documents, improve internal communication and documentation.

in 2018, mru expanded international partnerships in asia, especially in the southeast 
asia region. The university strengthened relations with ukraine and partner networks in the 
european union, mediterranean, Central asia, north america and other regions. in 2018, 23 
new bilateral cooperation agreements with foreign higher education institutions of higher 
education from 15 countries were signed, enabling preparation of new academic exchange 
and other joint activity projects. in addition, there were 45 erasmus+ student and employee 
mobility agreements signed with erasmus+ programme countries and country partners.

Considerable efforts have been made to attract highly-qualified foreign lecturers. 15 vi-
siting professors from abroad taught at mru under the funding from the state budget for the 
One Asia Fund study course, introductory Course to east asian Community: Cultural, Political 
and economic aspects. Visiting professors came from: japan, the u.s., spain, germany, Finland, 
the u.k. and other foreign countries in addition to lecturers coming from abroad, according to 
exchange programmes. 117 academics from abroad lectured at the university in 2018.

mru library ensures an optimal service and information provision necessary for studies, 
research and communication. The university community uses the mru Virtual library – infor-
mation search tools, which enable the search of all the documents available at the library as 
well as publications of university researchers, doctoral dissertations, master‘s theses and other 
resources. To ensure a wide use of information resources, a lot of attention is given to the dis-
semination of information about resources and library services.

To satisfy the needs of the mru community, the central library is open 6 days a week. li-
brary users are able to use 10 reading rooms, 2 lending departments; there are 396 work places, 
111 of which are computerized (including 4 for people with disabilities). a virtual library tour is 
available for new users in lithuanian and english.
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in 2018, the library environment and resources were presented to visitors from Croatia, 
germany, singapore, the Czech republic, kazakhstan, moldova, ukraine, etc. 

The university institutional repository and archive of full-text research and intellectu-
al digital documents was developed and a document review module was implemented. The 
university research journals on the Open Journal Systems software were updated and changes 
were made in the journals. university webpages, virtual study environment, web conference 
system, self-service printing, scanning, copying systems software were renewed. 

The possibilities of the software studijos were expanded and improved. The number of 
the system users is over 7 600. each day about 1,100 users connect to the system.

There are 8 different artistic groups at the university. This allows the university commu-
nity members to foster their individual creativity and talents. Well-known lithuanian artists 
and photographers exhibit their works at the university‘s open areas. Classical and contempo-
rary music concerts, poetry readings are held on a regular basis.

as the number of international members of the mru community grows, much atten-
tion is given to their integration. each year more and more international students take part in 
the activities of artistic groups, more than 30% of their members are international students. a 
student musical ensemble was formed under the initiative of erasmus+. it represented mru at 
various national festivals and concerts. The mru folk dance group skalsa presented lithuanian 
culture and customs to erasmus+ students on campus during the traditional international Din-
ner events.

The mru Health and sports Centre fosters active healthy lifestyle among students and 
the university community.

in 2018, the Health and sports Centre organised 17 events devoted to an active lifestyle 
which attracted 358 mru community members.

Twenty nine seminars on wellness as well as workouts and festivals were organised ai-
med at developing healthy lifestyle habits.

Callanetics, body building, aerobics, sports and intensive workouts took place twice 
per week. it allowed students and university employees to develop their physical capabilities 
which are the basis for a human body‘s optimal performance.

student athletes continued to exhibit their sport abilities. lithuania‘s running record of 
1,500 m was improved by the university student s. bertašius. mru student m. knystautas was 
also successful in the greco-roman wrestling in the W. Pytlasinski Tournament. Canoeist V. 
korobovas became a champion in the World and european youth under 23 Championships. j. 
stasiulis won the bronze medal at the european youth Championship. sambo wrestler Ž. leka-
vičius won the 5th place in the european sambo Wrestling Championships, and chess champi-
on D.  Daulytė-Cornette was successful in the european Club Cup in her individual standings, 
became the champion and increased in the ratings to 26th place in the Women‘s World Chess 
ratings. student k. Polovinchuk was ranked 6th in the european Women billiards ranking, after 
placing 5th in the european Cup in salzburg, austria.

in total, 14 mru athletes were awarded medals and prizes. mru athletes won 24 medals, 
13 of which were gold in lithuanian higher education championships. This placed mru to the 
4th place among teams. The student coaches were V. sakalauskas, P. lazdauskas and a. meč-
kovskis.

The mru men‘s basketball Team won the 2018 lithuanian World games basketball Tour-
nament in london.
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