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Universitetui artimi ir priimtini svarbiausi Lietuvoje pradėtos aukštojo mokslo reformos tikslai – studijų kokybės gerinimas, atvirumas, prieinamumas ir tarptautiškumas bei universitetų vadybos pertvarka. 2009 m. balandžio 30 d. priimtas Mokslo ir studijų įstatymas Mykolo Romerio
universiteto neužklupo netikėtai, nes Universitetas jau seniai žengė reformos keliu.
Neatsitiktinai Universitetas buvo pirmasis, kuris, kaip reikalauja naujasis įstatymas, apsvarstė ir pateikė Seimui parengtą naują Universiteto statutą. Šį statutą Seimas patvirtino 2009 m.
liepos 23 d. Daugelis įstatymo įteisintų permainų Universitete buvo jau subrandintos. Tikime, kad
aukštojo mokslo reforma įgaus pagreitį. Ir tai pirmiausia bus palanku studentams. Pastarieji sisteminiai aukštojo mokslo pokyčiai turėtų prisidėti prie sėkmingos Lietuvos universitetų integracijos
į bendrąją Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, atverti daugiau kelių jaunimui, besirenkančiam savo profesijos ir karjeros kelią.
Pagaliau sulaukėme esminių pokyčių – aukštasis mokslas pradeda gyventi pagal rinkos dėsnius. Norintiesiems studijuoti sudaryta daugiau galimybių rinktis tą studijų programą, kurios suteikiamos kvaliﬁkacijos bus reikalingos darbo rinkoje ir kuri besirenkančiajam studijas labiau prie širdies. Pagal buvusią tvarką, kai studijų programoms buvo nustatomos valstybės ﬁnansuojamų vietų
kvotos, besiruošiantieji studijuoti neretai rinkdavosi neperspektyvias studijų programas vien todėl,
kad įstojus į jas garantuojamas valstybės ﬁnansavimas. Dabar, kai ﬁnansuojama studijų krepšelio
principu, pasirinkimo laisvė padidėjo ir studijų programas renkamasi gerokai atsakingiau.
Pirmieji pradėjus vykdyti reformą priėmimo rezultatai mūsų Universitetui yra pozityvūs – sulaukta rekordinio 29 tūkst. prašymų skaičiaus. Nepasitvirtino skleisti mitai, kad būsimieji studentai
išvyks į užsienio universitetus. Taip pat niekuo nepagrįsti teiginiai, kad pernelyg išaugo išsilavinimą
socialinių mokslų srityje įgijusiųjų skaičius. Paslaugų srityje, kuri siejama su socialiniais mokslais,
sukuriama daugiau kaip 60 proc. šalies BVP, ir specialistų poreikis šioje srityje dar toli gražu nėra
patenkintas.
Išsilavinimo siekimas, tobulėjimas yra prigimtinė žmogaus teisė, kurią, beje, garantuoja ir
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, ir Nediskriminavimo moksle konvencija, ir Deklaracija dėl
aukštojo mokslo raidos XXI a. Vienintelė kliūtis siekti aukštojo išsilavinimo turėtų būti žmogaus gebėjimų stygius, o ne biurokratiniai trukdžiai. Suteikiama teisė žmogui pasirinkti savo kelią tobulėti
kartu reiškia ir pagarbą žmogaus teisėms. Mokslo ir studijų reforma atsigręžė į žmogų, į prigimtinius jo interesus.
Valstybė, norėdama išlikti konkurencinga globaliame ir negailestingame pasaulyje, turėtų
remtis universitetų intelektiniu potencialu. JAV, Jungtinės Karalystės, didžiosios Azijos valstybės
labai aiškiai supranta, jog konkurencingumas globaliame žinių ekonomikos amžiuje pagrįstas intelektu. Už aukštojo mokslo, studentų skaičiaus didėjimo slypi gamybos, valstybės konkurencingumo didėjimas. Todėl kalbama iš esmės ne apie universitetus, o apie valstybės strategiją, pagrįstą
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universitetų kaip žinių, intelekto ir kultūros, tautos tapatumo, tradicijų, gėrio pradų puoselėtojų
modeliais.
Norėdami išlikti konkurencingi, privalome sekti naujausiomis pasaulio aukštojo mokslo tendencijomis. Jos nuolat pabrėžiamos daugelyje tarptautinių aukštojo mokslo kongresų. Daugumoje
pasaulio šalių didėja studijų prieinamumas, sparčiai auga studentų skaičius. Universitetų durys
atsiveria vis platesniems gyventojų, taip pat ir tų, kurių šeimoje ar giminėje iki šiol niekada nebuvo
asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, sluoksniams. Ypač ryškūs pokyčiai įvyko pastarąjį dešimtmetį. Aukštasis išsilavinimas suprantamas kaip kiekvieno sugebančio studijuoti žmogaus teisė,
o ne privilegija. Jis žmogui sudaro sąlygas visavertiškai naudotis žinių visuomenės teikiamomis
galimybėmis, atskleisti jo kūrybines galias. Kita vertus, žinių ekonomikos sąlygomis žinios tampa
svarbiausiu ekonominės ir socialinės pažangos veiksniu.
Silpnėja arba išnyksta nacionalinės, regioninės mokslo ir studijų ribos. Universitetai tampa
pasaulio mokslo ir studijų sektoriaus dalimi. Tai reiškia kartu ir augančią tarptautinę universitetų
konkurenciją, ir, kita vertus, vis aiškesnes bendradarbiavimo tendencijas, tarptautinių universitetų
tinklų kūrimą.
Konkurencingumą būtina suvokti strategiškai. Lietuva ir jos universitetai vis labiau pastebimi Europoje ir pasaulyje. Būtina siekti įsilieti į tarptautinius megatinklus, tapti pasaulio universitetų partneriais. Reikia aktyviai plėtoti tarptautinius ryšius, kurti jungtines studijų programas, kurios
yra vienas iš būdų siekiant įsitraukti į megatinklus.
Daugelyje pasaulio valstybių įsitvirtino supratimas, kad viena iš svarbiausių sėkmingos
universitetų veiklos prielaidų yra jų autonomija. Valstybė vis mažiau kišasi į universitetų veiklos
reguliavimą. Universitetai yra pasirengę prisiimti atsakomybę ir išspręsti visus klausimus, kurių neįmanoma išspręsti centralizuotai. Tačiau valstybė nenusišalina nuo aukštojo mokslo problemų. Jai
tenka didelis vaidmuo skatinant aukštojo mokslo plėtrą. Daugelyje valstybių didinamas mokslo ir
studijų ﬁnansavimas. Kita vertus, mokančių už studijas studentų skaičiaus didėjimas yra pasaulinė
tendencija. Nyksta ribos tarp valstybinių ir privačių universitetų.
Universitetų ir studijų vadyba turi būti nuolat tobulinama, o valstybė turi remti aukštojo
mokslo mobilumą ir veržlumą, siekiant aukštesnio – pasaulinio lygio. Šis nuolatinis siekis yra mūsų
išlikimo garantas, o ne vidinė konkurencija tarp šalies universitetų, provincialus kalbėjimas apie
nacionalinius, regioninius universitetus, reiškiantis tik viena – siekį išsaugoti uždarą, nepajudinamą
ir nekintamą būseną.
Esame tarptautiškai orientuotas universitetas. Mykolo Romerio universiteto bendruomenė
laukia Universitete vyksiančio 2010 m. jubiliejinio Pasaulio universitetų asociacijos kongreso. Jame
dalyvaus daugiau kaip 500 universitetų atstovų iš viso pasaulio. Šio kongreso reikšmė ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono aukštajam mokslui didžiulė. Tai reiškia ne tik unikalią galimybę
pristatyti pasauliui mūsų Universitetą ir mūsų šalies aukštąjį mokslą, bet ir atverti daugelį durų į
pasaulio mokslo erdvę, įsitraukti į pasaulio aukštojo mokslo tinklus, išplėsti tarptautinį studentų
bendradarbiavimą. Kongresas dar labiau sustiprins mūsų Universiteto tarptautiškumą. Jis atvers
daugybę durų į pasaulį, pro jas galės žygiuoti ir visos Lietuvos aukštasis mokslas.
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Mykolo Romerio universitetas – dinamiškas, modernus universitetas, siekiantis užimti deramą vietą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Universiteto misija – mokslinti jaunimą, kaupti ir
puoselėti intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, kurie geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias
visokeriopą – mokslo, kultūros ir technologijų – pažangą, keičiančią visuomenę. Universitetui artimi ir priimtini svarbiausi Lietuvoje pradėtos aukštojo mokslo reformos tikslai – studijų kokybės
gerinimas, atvirumas, prieinamumas ir tarptautiškumas bei universitetų vadybos pertvarka. 2009
m. balandžio 30 d. priimtas Mokslo ir studijų įstatymas Mykolo Romerio universiteto neužklupo
netikėtai, nes Universitetas jau seniai žengė reformos keliu.
Universitetas savo veikloje vadovaujasi nuostata, jog tik konkurencinė aplinka skatina
siekti kokybės, o universitetai yra lygiaverčiai rinkos dalyviai. Universitetas pasisako už didesnę
universitetų autonomiją, akademinę bei administracinę laisvę ir turi ryžto prisiimti atsakomybę
už priimamus sprendimus.
2004 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė pakeisti Lietuvos teisės universiteto pavadinimą ir toliau jį vadinti Mykolo Romerio universitetu. Kartu Seimas patvirtino Mykolo Romerio universiteto statutą ir įpareigojo iš naujo suformuoti Universiteto valdymo struktūras. Gruodžio 12 d. Mykolo Romerio universiteto senato pirmininku išrinktas prof. Vytautas
Pakalniškis, o gruodžio 16 d. įvyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis, kuriame prof.
Alvydas Pumputis vienbalsiai išrinktas Universiteto rektoriumi. Mykolo Romerio universiteto senato gruodžio 28 d. nutarimu patvirtinta Universiteto struktūra ir etatų sąrašas. Patvirtinti Teisės,
Valstybinio valdymo, Socialinio darbo, Teisėsaugos ir Kauno policijos fakulteto dekanai, katedrų,
padalinių vadovai.
2005 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mykolo Romerio universiteto taryba, jos pirmininkas – Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo pirmininkas dr. Egidijus Kūris.
Ypač ryškūs Universiteto struktūros pokyčiai įvyko 2005 m. birželio mėnesį. Reorganizavus labai padidėjusį Valstybinio valdymo fakultetą buvo įsteigti trys nauji fakultetai: Ekonomikos
ir finansų valdymo, Strateginio valdymo ir politikos bei Viešojo administravimo. Universiteto
struktūra patvirtinta gruodžio 22 d. Senato nutarimu.
2009 m. Universitete veikė 7 fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Socialinės informatikos, Socialinės politikos, Strateginio valdymo ir politikos, Teisės, Viešojo administravimo ir
Viešojo saugumo.
Pastarieji penkeri metai Mykolo Romerio universitetui buvo sparčios plėtros, konkurencinės galios augimo, infrastruktūros stiprinimo, Universiteto tarptautinio autoriteto įtvirtinimo
laikas. Universiteto studentų skaičius nuolat augo ir 2008 m. pagal studentų skaičių Universitetas
tapo antruoju didžiausiu Lietuvos universitetu.
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Esame tarptautiškai orientuotas universitetas. Mykolo Romerio universiteto bendruomenė
laukia Universitete vyksiančio 2010 m. jubiliejinio Pasaulio universitetų asociacijos kongreso.
Jame dalyvaus daugiau nei 500 universitetų atstovų iš viso pasaulio. Šio kongreso reikšmė ne
tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono aukštajam mokslui didžiulė. Tai reiškia ne tik unikalią
galimybę pristatyti pasauliui mūsų Universitetą ir mūsų šalies aukštąjį mokslą, bet ir sparčiau
integruotis į pasaulio mokslo erdvę, įsilieti į pasaulio aukštojo mokslo tinklus, išplėsti tarptautinį
studentų bendradarbiavimą. Kongresas dar labiau sustiprins mūsų Universiteto tarptautiškumą.
Jis atvers daug durų į pasaulį, pro jas galės žygiuoti ir visos Lietuvos aukštasis mokslas.
Strateginė Universiteto vadybos kryptis yra Universiteto studijų ir mokslo veiklos decentralizacija. Visų pirma norima pasiekti fakultetų savarankiškumo. 2008 m. šia kryptimi žengtas
reikšmingas žingsnis patvirtinant naująją Studijų tvarką, įtvirtinančią studijų liberalizavimą. Decentralizacija buvo vykdoma ne tik keičiant vidines Universiteto veiklos reguliavimo nuostatas,
bet ir koreguojant administravimo praktiką, centralizuotai vykdomas veiklas nuosekliai perduodant fakultetams. Fakultetai turi būti atsakingi už studijų kokybę, už naujų programų rengimą bei
jų populiarumą. Direkcijas ir centrus reikėtų vertinti kaip fakultetų pagalbininkus.
2006 m. Universitetas kreipėsi į Europos universitetų asociaciją, prašydamas atlikti bendrą Universiteto veiklos kokybės patikrą. Mykolo Romerio universitetas tapo pirmąja Lietuvos
aukštąja mokykla, kurioje atliktas toks vertinimas ir apie jį viešai paskelbta visuomenei. Ekspertų
grupė palankiai įvertino Universiteto valdymo sistemą. Konstatuota, kad Mykolo Romerio universitetas yra dinamiškas, augantis, į studentą orientuotas, rūpestingai valdomas ir gerai įrengtas
universitetas. Visi darbuotojai turi bendrą viziją, strateginius tikslus ir norą juos įgyvendinti. Ekspertų grupė įsitikino, kad Universitetas siekia tapti geriausiu socialinių ir humanitarinių mokslų
universitetu Lietuvoje ir aukščiausio lygio tarptautiniu universitetu, atliekančiu šios srities mokslinius tyrimus.
Itin sustiprėjo Universiteto infrastruktūra. Naujuose pastatuose, moderniai įrengtose auditorijose sudarytos puikios studijų sąlygos studentams. 2007 m., tęsiant Mykolo Romerio universiteto plėtrą, buvo užbaigtas naujas Universiteto keturių aukštų su cokoliniu aukštu korpusas
(Vilnius, Ateities g. 20). Statybos kaina – 29,5 mln. litų. Įrengta 20 auditorijų su šiuolaikiško
dizaino baldais bei kompiuterizuotomis dėstytojų darbo vietomis, kompiuterizuotos skaityklos
su atvirais knygų fondais, šiuolaikiško interjero konferencijų salė, turinti sinchroninio vertimo
įrangą, moderni amfiteatrinė auditorija, skirta bendroms srautinėms paskaitoms, konferencijoms,
bendruomenės susirinkimams, įvairaus pobūdžio renginiams, administracijos patalpos, kavinė,
profesoriumas, rekreacinė patalpa nedideliems renginiams, sporto salė. Šalia naujojo pastato
įrengta 325 vietų automobilių aikštelė. Šio projekto vertė – apie 1,7 mln. litų.
2008 m. itin svarbią progą džiaugtis turėjo Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto teismo medicinos ekspertai, mokslininkai tyrėjai – atidaryti nauji, modernūs Mykolo
Romerio universiteto Teismo medicinos instituto rūmai, kuriuose įrengtos šiuolaikinės europinius
standartus atitinkančios laboratorijos ir sukurtos palankios darbo sąlygos ilgai jų neturėjusiems
darbuotojams. Statybos truko trejus metus, projekto vertė – beveik 22 mln. litų, o dar apie 23 mln.
litų skirta moderniai įrangai.
Universitetas atsižvelgia į šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir pokyčius, siūlo naujas studijų programas – tai yra vienas iš veiksnių, lemiančių studijų Universitete ir jo programų populiarumą. Nuo 2004–2005 m. m. studentų skaičius Universitete padidėjo 34,1 proc. – nuo 14 233 iki
21 866. Nuo 2005 m. iki 2009 m. Mykolo Romerio universitetą baigė 8 022 studentai, studijavę
pagrindinėse (bakalauro) studijose, 7 842 studentai baigė magistrantūros studijas – iš viso 15 864
studentai.
Universitete žengti ryžtingi žingsniai liberalizuojant studijas. Buvo iš esmės pakoreguota
studijų planų struktūra. Juose gerokai padaugėjo alternatyviai pasirenkamų dalykų. Studentams
suteikiama galimybė susiformuoti individualius studijų planus.
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Reikšmingas 2008 m. Universiteto veiklos įvykis buvo naujo Socialinės informatikos fakulteto įkūrimas. Jis žymi naują Universiteto raidos etapą. Socialinės informatikos fakulteto veik
la orientuota į perspektyvią socialinės informatikos sritį, o tarp fakulteto siūlomų programų yra ir
priklausanti fiziniams mokslams programa – šios mokslo srities programos Universitetas iki šiol
neturėjo.
Universitete nuveiktas reikšmingas darbas pradedant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir pripažinimą. Mykolo Romerio universitetas yra vienas iš pirmųjų
Lietuvoje pradėjęs šią veiklą. Ir pasaulyje, ir Europoje vis labiau suvokiama mokymosi visą gyvenimą svarba. Universitete sukurta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei
pripažinimo sistema, kurią sudaro vertinimo etapai, procedūra bei vertinimo modeliai. Nuo 2008
m. spalio 1 d. MRU kviečia suaugusiuosius, turinčius neformaliai ir savaime įgytų mokymosi
pasiekimų, kreiptis į universitetą dėl jų oficialaus pripažinimo.
Vienas iš Mykolo Romerio universiteto prioritetų yra dinamiškos visuomenės poreikius
atitinkančių ir didžiulį potencialą turinčių nuotolinių studijų plėtotė. Nuo 2008 m. pavasario semestro pirmosios pakopos studijų programa Teisė ir valdymas pradėta visa teikti atvirųjų nuotolinių studijų sistemoje. Tai pirmoji visiškai nuotolinėms studijoms pritaikyta bakalauro studijų
programa ne tik Mykolo Romerio universitete, bet ir Lietuvoje. Iš viso nuotolinėms studijoms
rengiamas ir jau parengtas 91 bakalauro studijų ir 41 magistrantūros dalykas.
Mykolo Romerio universitetą renkasi itin didelė dalis studentų, baigusių bakalauro studijas
kituose Lietuvos universitetuose. Tuo Universitetas išsiskiria iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų.
2009 m. beveik 66,4 proc. iš visų priimtų į Universiteto magistrantūros studijas studentų buvo
baigusieji bakalauro studijas kituose universitetuose.
Universitetas vykdo aktyvią absolventų integracijos į darbo rinką bei karjeros stebėseną.
Vidutiniškai absolventų įsidarbinamumas 2009 m. siekia 98,5 proc. pabaigus pagrindines (bakalauro) studijas ir 99 proc. pabaigus antros pakopos (magistrantūros) studijas. Ypač sėkmingai
įsidarbina ekonomikos, psichologijos, teisės studijų krypčių absolventai.
Universitetas plėtoja tarptautiškumą, suvokdamas save kaip pasaulio ir Europos mokslo
ir studijų rinkos dalyvį. Universiteto tarptautiškumo skatinimas – tai aktyvi veikla tarptautinėse
organizacijose, studentų ir dėstytojų mobilumas, jungtinių studijų programų, jungtinių mokslo
projektų kūrimas. Universiteto indėlio į tarptautinį universitetų bendradarbiavimą pripažinimas
– Pasaulio universitetų asociacijos sprendimas Universitete surengti 2010 m. kongresą.
Sėkmingas akademinio mobilumo įgyvendinimo rezultatas yra 2008 m. rugsėjo mėn. atidaryta nauja Jungtinės magistrantūros studijų programa ,,Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“,
kurią parengė Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos
katedra kartu su užsienio partneriais – Tamperės universitetu (Suomija) ir Linco Johanneso Kep
lerio universitetu (Austrija).
Universitete didelis dėmesys skiriamas akademiniam mobilumui pagal Mokymosi visą
gyvenimą programos Erasmus paprogramę. 2007 m. Universitetui suteikta išplėstinė 2007–2013
m. Erasmus universiteto chartija, kuria vadovaudamasis Universitetas turi teisę dalyvauti visuo
se Mokymosi visą gyvenimą programos projektuose. Pagal Erasmus programą Universitetas
bendradarbiauja su 164 universitetais iš 28 valstybių. Mykolo Romerio universitetas siekia, kad
kuo daugiau gerai besimokančių pagrindinių ir magistrantūros viso ir dalinio (vakarinių) bei
doktorantūros viso ir dalinio (neakivaizdinių) studijoms skiriamo laiko studijų studentų per studijavimo Universitete laikotarpį turėtų galimybę bent vieną semestrą praleisti užsienio aukštojo
mokslo institucijose. Didelę įtaką atvykstančių studentų skaičiaus didėjimui turi profesionaliai
organizuojamos studijos, gausus fakultetų siūlomų dalykų pasirinkimas, įdomi įvadinė savaitė,
kokybiškas koordinatorių ir studentų-mentorių darbas. Fakultetai siūlo net 165 modulius užsienio
kalba.
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Vadybiniai sprendimai kartu orientuojami ir į Universiteto tarptautiškumo įtvirtinimą.
2008–2009 m. Universitete parengtas ir jau įgyvendinamas reitingavimo sistemos projektas. Jį
rengiant įvertinti tarptautinėse – ir esamose, ir dar tik kuriamose – universitetų reitingavimo sistemose naudojami rodikliai. Tai daroma suvokiant tarptautinę reitingavimo reikšmę – vyraujančios
tendencijos ir Europoje vykstantys procesai rodo, kad jau artimoje ateityje tarptautinis kiekvieno
universiteto reitingavimas taps neišvengiamu ir būtinu. Kitas reitingavimo uždavinys yra geriau
išryškinti fakultetų, katedrų, dėstytojų pasiekimus, nustatyti jų indėlį Universiteto veikloje. Sukurta reitingavimo sistema taps gera dėstytojo ir fakulteto savianalizės priemone. Be to, pasiekimai turi tapti svarbiausiu veiksniu, lemiančiu atlyginimą už darbą. Svarbi naujovė – kuriama
elektroninė dėstytojo reitingavimo anketos forma, kuri bus naudojama jau 2009 m. dėstytojo
veiklos rezultatams vertinti.
Mykolo Romerio universitete dirba 1 155 žmonės, iš jų 823 akademinio personalo darbuotojai bei 332 administracijos ir kiti darbuotojai. Akademinio personalo skaičius Universitete
pastaraisiais metais nuolat didėja. Reikšminga, kad nuo 2004 m. iki 2009 m. gerokai didėjo Universiteto intelektinis potencialas: išaugo profesorių (nuo 34 iki 70) ir docentų (nuo 157 iki 261)
skaičius.
Mykolo Romerio universitetas lieka jauna aukštoji mokykla: vidutinis dėstytojo amžius
yra 41 m. Universitete sparčiai didėja profesorių ir docentų skaičius. Administracijos darbuotojų
skaičius turi tendenciją mažėti.
Mykolo Romerio universitetas yra vienas iš pirmaujančių socialinių mokslų universitetų
Lietuvoje. 2008 m. trys Universiteto mokslininkai – Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros doc. Sarmitė Mikulionienė, Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos ir
organizacijų plėtros katedros prof. Vlada Stankūnienė ir Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros
vedėjas prof. Mindaugas Maksimaitis sulaukė aukščiausio nacionalinio pripažinimo už mokslinę
veiklą: jiems įteiktos Nacionalinės mokslo premijos.
Universitete leidžiami penki periodiniai mokslo leidiniai, trys iš jų įtraukti į tarptautinę
duomenų bazę Soc-Index with Full-Text. Mykolo Romerio universitetas vykdo trijų mokslo krypčių doktorantūros studijas: teisės, vadybos ir administravimo ir psichologijos. Doktorantūroje
studijuoja 193 doktorantai. 2004–2009 m. (iki rugsėjo mėn.) Mykolo Romerio universitete buvo
apgintos 103 disertacijos. 2009 m. Mykolo Romerio universitetas tapo tikruoju Europos vadybos
ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) nariu.
2007 m. Mykolo Romerio universiteto senatas patvirtino fakultetų mokslo programas
2007–2011 m. Svarbiausios Universiteto tyrimų 2007–2011 m. kryptys:
– Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas.
– Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei politikai.
– Valstybės daugiapakopis valdymas.
– Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje.
– Veiksmingas viešasis administravimas.
2005–2009 m. Universiteto leidybos centras išleido 41 vadovėlį, 37 monografijas, 44 mokomuosius leidinius, 15 žodynų, 94 tomus mokslo darbų. Vis daugiau dėmesio skiriama leidinių
rengimo spaudai kultūrai: redagavimui, dizainui, maketavimo kokybei. Leidinių vertė siekė 15
mln. litų.
Mykolo Romerio universiteto biblioteka siekia tapti viena iš moderniausių Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų. 2007 m. ji persikėlė į naujas erdvias patalpas. 2009 m. rugsėjo 1 d.
bibliotekos išteklius sudarė 216,5 tūkst. egzempliorių knygų, prenumeruojami 280 pavadinimų
periodiniai leidiniai ir 46 duomenų bazės. Biblioteka aptarnauja 23,1 tūkst. skaitytojų. 2008 m.
studentų pageidavimu bibliotekoje buvo pradėta teikti nauja paslauga – skaityklos dirba iki 5 val.
ryto. Ši naujovė pasiteisino.
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Universitete puoselėjamos meninės ir estetinės tradicijos, Universiteto bendruomenės nariai skatinami dalyvauti kultūrinėje veikloje. Veikia Šokių studija (sportinių, pramoginių šokių
grupės), Pop vokalinis ansamblis, instrumentinis lengvosios muzikos ansamblis „Jazz Band“,
folklorinis ansamblis, mišrusis choras. Kolektyvai rengia koncertines programas, dalyvauja įvairiuose renginiuose Universitete bei visoje Lietuvoje, atstovauja Universitetui konkursuose bei
festivaliuose. 2008 m. įkurta Vizualiųjų menų studija, susibūrė Mykolo Romerio universiteto Teat
ro studija bei Tautinių šokių kolektyvas. Tai studentams suteikia dar daugiau galimybių dalyvauti
mėgstamoje veikloje.
Universitete propaguojamas fiziškai aktyvus gyvenimo būdas, formuojamas poreikis sportuoti. Studentų ir bendruomenės kūno kultūra yra orientuojama į sveikatinimo skatinimą, pagrindinių žmogaus organizmo sistemų funkcionavimo tobulinimą. To siekiama organizuota forma
per akademines pratybas, sporto treniruotes, mėgėjiškus turnyrus, savarankišką darbą. Aukšto
meistriškumo Universiteto studentai savo laimėjimais garsina Lietuvą visame pasaulyje.
2009 m. Mykolo Romerio universiteto studentas Giedrius Titenis pasaulio plaukimo čempionate Romoje iškovojo Lietuvai bronzos medalį. 2008 m. Lietuvos olimpinei rinktinei atstovavo trys Universiteto studentai – Mindaugas Griškonis, Giedrius Titenis ir Laura Asadauskaitė. Jų
startai šiose žaidynėse buvo sėkmingi.
Ryškiomis pergalėmis džiugina Mykolo Romerio universiteto merginų krepšinio komanda
(treneris Gintaras Vaitkus) – ji 2008 ir 2009 m. Lietuvos studentų krepšinio lygoje iškovojo čempionių titulus.
Universiteto bendruomenės nariams sudarytos sąlygos stiprinti sveikatą bei fizinį pajėgumą, teikiamos kultūrinės ir laisvalaikio paslaugos. 2009 m. Lietuvos studentų atstovybių sąjungos
atlikto tyrimo duomenimis, Mykolo Romerio universiteto valgykla studentų pripažinta maitinanti
geriausiai, skaniausiai ir pigiausiai. Nuolat skiriama parama socialiai remtiniems, taip pat specialiųjų poreikių turintiems studentams. Universiteto studentai gyvena Studentų namuose ir bendrabučiuose – čia yra 1 197 vietos.
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DARBAI IR LAIMĖJIMAI
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STUDIJOS
2004–2009 m. Mykolo Romerio universiteto studentų skaičius nuolat augo ir 2008
m. pagal studentų skaičių Universitetas tapo antruoju didžiausiu Lietuvos universitetu. Universitetas atsižvelgia į šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir pokyčius, siūlo
naujas studijų programas – tai yra vienas iš veiksnių, lemiančių studijų Universitete
ir jo programų populiarumą. Nuo 2004–2005 m. m. studentų skaičius Universitete
padidėjo 34,1 proc. – nuo 14 233 iki 21 866. Nuveiktas reikšmingas darbas, pradedant
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir pripažinimą. MRU absolventų įsidarbinimo rodikliai yra labai aukšti.
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Europoje, taip pat ir Lietuvoje, auga studentų skaičius. Tai lemia besikeičiančios sąlygos
pasaulyje: žinios tampa esminiu ekonominės ir socialinės raidos veiksniu, o universitetai yra
svarbiausi žinių ekonomikos skatintojai. Įgytas aukštasis išsilavinimas piliečiams sudaro sąlygas
naudotis žinių visuomenės teikiamomis galimybėmis. Todėl aukštojo išsilavinimo įgijimas vis
dažniau suprantamas kaip kiekvieno sugebančio studijuoti žmogaus teisė, o ne privilegija.
Pastaruosius dešimt metų ES studentų skaičius augo beveik po 3 proc. kasmet, o JAV šis
augimas buvo dar spartesnis. 2007 m. studentų skaičius ES siekė 18,9 mln., o JAV – 17,8 mln.
2007 m. gyventojų skaičius ES buvo 495 mln., o JAV 302 mln., todėl studentų skaičius JAV
tūkstančiui gyventojų (58,94) gerokai viršijo atitinkamą ES rodiklį (38,18). Nepaprastai sparčiai
studentų skaičius auga Kinijoje: UNESCO duomenimis, vos per trejus metus, 2004–2007 m.,
studentų padaugėjo daugiau kaip 7 mln.: nuo 18 iki 25,3 mln.
Aukštasis mokslas darosi vis labiau prieinamas visame pasaulyje. Universitetų durys atsiveria naujų socialinių sluoksnių atstovams, taip pat tiems, kurių šeimoje ar giminėje iki šiol
nebuvo asmenų, įgijusių aukštąjį išsimokslinimą.

Studentų skaičius pasaulyje ir Europos Sąjungos valstybėse 1960–2007 m.
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Studentų skaičius 10-iai tūkst. gyventojų kai kuriose valstybėse
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Šalis

Gyventojų
skaičius (mln.)

Studentų
skaičius

Studentų
skaičius 10-čiai
tūkst. gyventojų

Airija

4,2

190 349

453,2

Austrija

8,3

260 975

314,4

Belgija

10,5

393 687

374,9

Bulgarija

7,7

258 692

336,0

Čekija

10,3

363 277

352,7

Danija

5,4

232 194

430,0

Estija

1,3

68 767

529,0

Graikija

11,1

602 858

543,1

Ispanija

43,8

1 777 498

405,8

Italija

58,8

2 033 642

345,9

Jungtinė Karalystė

60,4

2 362 815

391,2

Latvija

2,3

129 497

563,0

Lenkija

38,2

2 146 926

562,0

Lietuva

3,4

199 855

587,8

Nyderlandai

16,3

590 121

362,0

Portugalija

10,6

366 729

346,0

Prancūzija

62,9

2 179 505

346,5

Rumunija

21,6

928 175

429,7

Slovakija

5,4

217 952

403,6

Slovėnija

2

115 944

579,7

Suomija

5,3

309 163

583,3

Švedija

9

413 710

459,7

Vengrija

10,1

431 572

427,3

JAV

307,2

17 758 870

578,1

Japonija

127,0

4 032 625

317,5

1 333,9

25 346 279

190,0

Kinija
Šaltinis: UNESCO

Studentų skaičius Lietuvoje pastaraisiais metais augo. Tai atitiko Europos ir pasaulio tendencijas. 2004–2005 m. m. aukštosiose mokyklose studijavo 188 tūkst. studentų ir 2 815 doktorantų, o 2008–2009 m. m. – beveik 208 tūkst. studentų (per ketverius metus studentų skaičius
išaugo beveik 10 proc.) ir 2 939 doktorantai.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Studentai aukštojo mokslo sistemoje ir doktorantūroje Lietuvoje 2004–2005 m. m. – 2008–2009 m. m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Studentai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pagrindinės studijos) ir aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą Lietuvoje 2004–2008 m.

15

Lietuvos gyventojų išsilavinimas 2001–2007 m. (tūkst. gyventojų)

2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2006 m. 2007 m.
15 metų ir vyresni gyventojai

2800,4

2816

2829,6

2837,1

2842.9

2846.8

Aukštasis

348,4

361,9

381

408,5

461,1

503,1

Aukštesnysis

131,9

122,9

122,5

129,4

110,4

117,0

Specialusis vidurinis

442,5

459,1

448,9

418

394,8

366,4

Po vidurinis

148,8

136,2

142,2

149,7

153,0

160,1

Vidurinis su profesine kvalifikacija

174,9

186,8

192

193,7

204,0

225,1

Vidurinis

534,3

560,2

583,6

586,6

609,6

599,0

Pagrindinis su profesine kvalifikacija

102,2

83,9

79,6

77,2

90,4

81,9

Pagrindinis

393,7

424,2

428,4

450,9

413,3

414,9

Pradinis su profesine kvalifikacija

20,3

15,2

16,1

14,9

16,7

12,5

Pradinis

503,4

465,6

435,4

408,1

389,7

366,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2008
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Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2008

Lietuvos gyventojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 2001–2007 m. (tūkst.)

16

Šalis

Gyventojų
skaičius (mln.)

Universitetų
skaičius

Gyventojų
skaičius vienam
universitetui

Airija

4,2

23

18 2000

Austrija

8,3

45

18 4000

Belgija

10,5

41

25 6000

Bulgarija

7,7

35

22 0000

Čekija

10,3

25

41 2000

Danija

5,4

29

18 6200

Estija

1,3

12

10 8300

Graikija

11,1

48

23 1200

Ispanija

43,8

78

56 2000

Italija

58,8

114

51 5789

Jungtinė Karalystė

60,4

164

36 5000

Kipras

0,8

14

57 100

Latvija

2,3

20

115 000

Lenkija

38,2

124

306 000

Lietuva

3,4

17

226 000

Liuksemburgas

0,5

2

250 000

Malta

0,4

2

200 000

Nyderlandai

16,3

34

470 000

Portugalija

10,6

62

162 000

Prancūzija

62,9

256

269 000

Rumunija

21,6

59

355 000

Slovakija

5,4

31

174 193

Slovėnija

2

17

117 000

Suomija

5,3

30

176 600

Švedija

9

37

243 000

Vengrija

10,1

35

285 000

Vokietija

82,4

271

302 500

Iš viso

493

1 625

303 385

Lietuvos nepriklausomybės metais pavyko sukurti ir sustiprinti aukštojo mokslo sistemą.
Žinoma, joje yra kritikuotinų dalykų, tačiau kritika neturi perlenkti lazdos. Pasaulio ekonomikos
forumas 2009 m. pateikė pasaulio valstybių konkurencingumo indeksą, kuriame Lietuvai suteikta
53-ia vieta, tačiau aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas kur kas aukštesnis – 30-a vieta
pasaulyje. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos konkurencingumas įvertintas geriausiai tarp 12-os
kitų vertintų sričių. Pavyzdžiui, šalies valdymo institucijoms suteikta 59-a vieta – jų indeksas žemesnis nei bendras šalies įvertinimas. Būtina išsaugoti ir puoselėti nacionalinę aukštojo mokslo
sistemą globalizacijos ir augančios tarptautinės konkurencijos laikais, nes jos konkurencingumas
yra svarbi prielaida valstybei išlaikant tapatybę, užtikrinant vystymosi perspektyvą.
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Universitetų skaičius ir gyventojų skaičius vienam universitetui Europos Sąjungos valstybėse

Lietuvos vertinimas pagal Pasaulio konkurencingumo 2009–2010 m. indeksą

Vertinimo sritis

Vieta pasaulyje

Bendras vertinimas
I. Baziniai reikalavimai
1. Šalies valdymo institucijos
2. Infrastruktūros išvystymas
3. Makroekonominis stabilumas
4. Sveikatos apsauga ir pradinis ugdymas
II. Efektyvumo didinimas
5. Aukštojo mokslo sistema ir profesinis ugdymas
6. Prekių rinkos efektyvumas
7. Darbo rinkos efektyvumas
8. Finansų rinkos išsivystymas
9. Technologinis pasirengimas
10. Rinkos dydis
III. Inovacijų diegimas ir pažangumo veiksniai
11. Verslo pažangumas
12. Inovacijos

53
47
59
43
57
55
47
30
59
45
72
36
69
53
56
58
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Šaltinis: World Economic Forum 2009

Mykolo Romerio universiteto studentų pagrindinėse ir magistrantūros studijose
skaičius 2004–2009 m.

Studentų pasiskirstymas Universiteto fakultetuose 2009 m.

18

Studentų
skaičius
2009 m.
2903

Fakultetas
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Socialinės informatikos fakultetas

519

Socialinės politikos fakultetas

2215

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas

5567

Teisės fakultetas

4521

Viešojo administravimo fakultetas

3945

Viešojo saugumo fakultetas

1540
21210

Iš viso universitete:

2004–2009 m. studijuojančių Mykolo Romerio universitete studentų skaičius nuolat augo.
Universitetas atsižvelgia į šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir pokyčius, siūlo naujas studijų
programas – tai yra vienas iš veiksnių, lemiančių studijų Universitete ir jo programų populiarumą.
Nuo 2004–2005 m. m. studentų skaičius Universitete padidėjo 32,7 proc. – nuo 14 233 iki 21 134.
2008 m. Mykolo Romerio universitetas pagal studentų skaičių tapo antruoju didžiausiu Lietuvos
universitetu.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
VU

MRU KTU VGTU VPU

ÐU

KU

VDU LÞÛU KMU LKKA VDA LVA LMTA LKA

2004 m. 24221 14233 20759 13804 13042 11660 9271

8095

7201

4145

2709

1957

1507

1145

454

2005 m. 25014 15408 18223 15110 12978 12149 9253

8982

7295

4510

2689

2038

1591

1154

385

2006 m. 24794 16678 17611 15514 12552 12160 9438

8720

7343

4803

2555

2172

1671

1148

355

2007 m. 24937 17765 17386 15549 11684 11827 9273

8642

7289

4984

2507

2120

1709

1157

376

2008 m. 24502 19662 17590 16812 11545 11752 9340

8898

7719

5175

2461

2097

1871

1169

367

2009 m. 22545 21866 17117 15655 10205 10812 8588

9175

7032

4091

2565

2212

1685

1069

211

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Studentų skaičius Lietuvos universitetuose 2004–2009 m.

Universiteto pažanga atsispindi įvairiuose vertinimuose, tarp jų ir savaitraščio „Veidas“
universitetų reitinge, kuris 2009 m. buvo paskelbtas jau 11 kartą. Reitinguojant universitetus atsižvelgiama į 9 rodiklių grupes, iš viso į 40 rodiklių. 2009 m. Mykolo Romerio universitetas šiame
reitingavime pakilo į 3-ią vietą. Universitetas pirmavo tarp Lietuvos universitetų pagal akademinio personalo kvalifikaciją ir pagal studentų nuomonę apie universitetus.
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0

„Veido“ 2009 m. universitetų reitingas

Vieta 2009 m.
reitinge

Universitetas

Bendra rodiklių
suma

Vieta 2008 m. reitinge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vilniaus universitetas
Kauno technologijos universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Lietuvos veterinarijos akademija
Kauno medicinos universitetas
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Šiaulių universitetas
Vilniaus dailės akademija
Lietuvos kūno kultūros akademija
Klaipėdos universitetas

86
58,7
45,9
44,6
44,1
33,3
32,2
29,4
29,1
27,5
24,6
20,5
18,3
16,4

1
2
5
4
3
7
9
10
12
6
8
14
13
11

25000

22545

21866

20000

15000

15655

10812
10000

10205

9175

8588

7032
4091

5000

2565 2212
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1069
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Studentų skaičius Lietuvos universitetuose 2009 m.

Mykolo Romerio universitetas siūlo visų pirma socialinių mokslų studijų programas, o
Universiteto absolventai daugiausia įsidarbina paslaugų sektoriuje. Būtent šis sektorius įgauna
ypač didelę reikšmę šiuolaikinėje ekonomikoje. Europos Komisijos duomenimis, 1958 m. paslaugų sektoriuje buvo užimta 37 proc. tuometinės Europos Bendrijos dirbančiųjų, o 2001 m. ši dalis
pakilo iki 67 proc. Pastaraisiais metais net 95 proc. visų darbo vietų ES sukuriama būtent paslaugų sektoriuje, o jame sukuriama BVP dalis reikšmingai didėja visose sparčiai besivystančiose
valstybėse. 2009 m. paslaugų sektoriuje sukuriama 70,9 proc. Europos Sąjungos BVP.
Statistikos duomenys liudija, kad didesnė BVP dalis paslaugų sektoriuje sukuriama pažangiose, sparčiai besivystančiose valstybėse. JAV šis rodiklis siekia 79,6 proc., Prancūzijoje 77,6
proc., Jungtinėje Karalystėje 74,5 proc., tuo tarpu Šiaurės Korėjos atitinkamas rodiklis yra 33,6
proc., Baltarusijos 50,3 proc. Lietuvoje paslaugų sektoriuje sukuriama 63,3 proc. BVP, taigi ši
dalis dar gerokai mažesnė nei ES vidurkis (70,9 proc.). Lietuvai einant pažangos keliu, paslaugų
sektoriaus, o kartu ir socialinių mokslų reikšmė turėtų didėti. Tai supranta bei jaučia Lietuvos
visuomenė: 2009 m. 60 proc. prašymų į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu pateikta į socialinių mokslų sritį. Dėl vis dar išliekančio valstybės reguliavimo ir kitų priežasčių stojant
šios proporcijos buvo pakoreguotos: socialinius mokslus studijuos 50 proc. priimtųjų 2009 m.
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Sukuriama BVP dalis ekonomikos sektoriuose kai kuriose valstybėse 2009 m. (proc.)

Valstybė
Airija
Austrija
Baltarusija
Belgija
Bulgarija
Čekija
Danija
Europos Sąjunga
Graikija
Ispanija
Italija
Japonija
JAV
Jungtinė Karalystė
Latvija
Lenkija
Lietuva
Nyderlandai
Pasaulis
Prancūzija
Rumunija
Rusija
Suomija
Šiaurės Korėja
Švedija
Ukraina
Vengrija
Vokietija

Žemės ūkis

Pramonė

Paslaugų sektorius

5,0
1,9
8,5
0,8
7,3
2,3
1,3
2,0
3,7
3,4
2,0
1,5
1,2
1,3
3,1
4,5
4,5
1,7
4,0
2,0
8,1
4,7
2,8
23,3
1,6
9,3
2,9
0,9

46,0
30,7
41,2
23,2
30,5
26,1
26,1
27,1
20,6
29,0
27,0
26,3
19,2
24,2
22,7
31,2
32,2
25,5
32,0
20,4
36,0
37,6
32,4
43,1
28,0
31,7
36,9
30,1

49,0
67,4
50,3
76,1
62,2
60,1
72,6
70,9
75,7
67,6
71,0
72,3
79,6
74,5
74,2
64,3
63,3
72,9
64,0
77,6
55,9
57,7
64,9
33,6
70,5
58,9
60,2
69,1

Šaltinis: CIA – The World Factbook

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.
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Prašymų skaičius pagal studijų kryptis į Lietuvos aukštąsias mokyklas
bendrojo priėmimo metu 2006–2009 m.
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Fiziniai mokslai
4%
Humanitariniai
mokslai
6%

Meno mokslai
2%

Biomedicinos
mokslai
11%
Socialiniai mokslai
60%
Technologiniai
mokslai
17%

Prašymų skaičius pagal studijų kryptis į Lietuvos aukštąsias mokyklas
bendrojo priėmimo metu 2009 m.

Fiziniai mokslai Meno mokslai
4%
6%
Humanitariniai
mokslai
7%
Biomedicinos
mokslai
11%

Socialiniai mokslai
50%
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Technologiniai
mokslai
22%

Priimtųjų skaičius pagal studijų kryptis į Lietuvos aukštąsias mokyklas
bendrojo priėmimo metu 2009 m.
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Pageidavimų į Mykolo Romerio universiteto bakalauro studijų programas skaičius 2005–2009 m.

Priimtųjų į Mykolo Romerio universiteto bakalauro studijų programas skaičius 2005–2009 m.
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Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys asmenys kai kuriose šalyse (proc.)
4261

Telðiø

Stojančiųjų į Mykolo Romerio universiteto bakalauro
studijų programas skaičius pagal apskritis 2009 m.

Tauragës

Marijampolës

Utenos

Klaipëdos

Ðiauliø

678 670 631 547
447 363
288

Alytaus

784

Panevëþio

Kauno

Vilniaus

1065

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Palanga
3/2/2

Neringa
61/27/27

IŠ VISO
prašymų 9342
pakviesta 2545
priimta 2454

Gauta prašymų studijuoti Mykolo Romerio universitete, pakviesta studijuoti ir priimta
į Universitetą iš Lietuvos rajonų 2009 m.
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Studentų, baigusių bakalauro studijas kitose aukštosiose mokyklose, priėmimo į MRU magistrantūros studijas 2005–2009 m. statistika (stojo, priimta)

Mykolo Romerio universitetą renkasi itin didelė dalis studentų, baigusių bakalauro studijas kituose Lietuvos universitetuose. Tuo Universitetas
išsiskiria iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų. 2009 m. beveik 66,4 proc. visų priimtų į Universiteto magistrantūros studijas studentų buvo baigusieji
bakalauro studijas kituose universitetuose.

Universitete žengti ryžtingi žingsniai liberalizuojant studijas. Buvo iš esmės pakoreguota
studijų planų struktūra. Juose gerokai padaugėjo alternatyviai pasirenkamų dalykų. Studentams
suteikiama galimybė susiformuoti individualius studijų planus. Liberalios studijų nuostatos įteisintos naujojoje studijų tvarkoje, ji buvo patvirtinta 2008 m. spalio 7 d.

4000

3493

3500

3445

3351

2960

3000

2608
2500
2000
1500
1000

1552

1649

1821
1672

2031
1764
1587

1311

1414

1056

500
0

2005 m.

2006 m.
Pagrindinës studijos

2007 m.

2008 m.

Magistrantûros studijos

2009 m.

Ið viso

Baigusių pagrindines, magistro studijas ir bendras įgijusių kvalifikacinį laipsnį studentų skaičius
universitete 2005–2009 m.
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Nuo 2005 m. iki 2009 m. Mykolo Romerio universitetą baigė 8 022 studentai, studijavę
pagrindinėse (bakalauro) studijose, 7 842 studentai baigė magistrantūros studijas – iš viso 15 864
studentai.

Mykolo Romerio universiteto pagrindinių ir magistrantūros studijų
absolventų skaičius 2004–2009 m. m.

Mokslo metai

2004–2005

2005–2006

2006–2007

2007–2008

2008–2009

Iš viso

Pagrindinės
studijos

1 600

1 649

1 821

1 587

1 365

8 022

Magistrantūros
studijos

1 065

1 311

1 672

1 763

2 031

7 842

Iš viso

2 665

2 960

3 493

3 350

3 396

15 864
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Teisė ir policijos
veikla

Socialinis
darbas

Teisė ir penitencinė veikla

Teisė ir muitinės
veikla

Teisė ir valstybės
sienos apsauga

Iš viso

321
338
378
382
358
1777

Viešasis
admi‑
nistravimas

2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009
Iš viso

Teisė ir
valdymas

Studijų
programos
pavadinimas ir
kodas

Teisė

Mykolo Romerio universiteto pagrindinių studijų absolventų skaičius 2004–2009 m. m.
(pagal studijų programas)

184
179
267
257
207
1094

382
402
300
278
217
1579

173
170
234
136
89
802

89
91
92
70
61
403

107
99
92
43
50
391

52
58
62
57
47
276

1600
1649
1821
1587
1365
8 022

292
312
396
364
336
1700

Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijų absolventų skaičius 2004–2009 m. m.
(pagal studijų kryptį arba studijų programą)
2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009
m. m.
m. m.
m. m. m.
m. m.
m. m.

Iš viso

Elektroninio verslo vadyba

–

–

–

–

41

41

Finansų rinkos

–

–

32

38

77

147

Verslo nuosavybės ekonomika

–

–

18

38

87

143

Viešojo sektoriaus ekonomika

–

60

42

58

48

208

Regioninės plėtros ekonomika ir politika

–

–

17

15

16

48

Sveikatos ekonomika

–

–

–

–

5

5

Žinių ekonomika

–

–

–

3

6

9

Teisė

283

368

591

592

619

2 453

Teisė ir valdymas

340

391

327

291

258

1 607

Teisė ir penitencinė veikla

31

25

24

13

8

101

Teisė ir policijos veikla

51

60

75

67

54

307

252

312

441

518

654

2 177

1

Viešasis administravimas

2

Programų ir projektų valdymas

–

–

–

–

7

7

Socialinis darbas

81

69

54

52

43

299

Vaiko teisių apsauga

–

–

–

30

27

57

Teisės psichologija

14

11

12

7

14

58

Verslo psichologija

–

–

24

26

37

87

Socialinė psichologija

13

15

15

8

14

65

Gerovės psichologija

–

–

–

3

9

12

Teisės edukologija

–

–

–

4

7

11

1 065

1 311

1 672

1 763

2 031

7 842

Iš viso

1
Teisės studijų kryptį sudaro šios studijų programos ir specializacijos: Administracinė teisė, Baudžiamoji teisė ir kriminologija, Bioteisė, Civilinė
teisė, Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė, Informatikos teisė, Intelektinės nuosavybės teisė, Finansų teisė, Ekspertinė teisė, Europos Sąjungos teisė,
Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos, Tarptautinė teisė, Tarptautinė žmogaus teisių apsauga, Tarptautinė jūrų teisė, Teisė ir muitinės bei
mokesčių institucijų veikla, Transporto teisė (Vežimo teisė), Verslo teisė.
2
Viešojo administravimo studijų kryptį sudaro šios studijų programos ir specializacijos: Aplinkos apsaugos politika ir administravimas, Darnaus
vystymo vadyba ir administravimas, Europos Sąjungos politika ir administravimas, Elektroninės valdos administravimas, Gamtos išteklių valdymas,
Mokesčių administravimas, Muitinių administravimas, Naujosios kaimynystės politika, Savivaldos institucijų administravimas, Sveikatos apsaugos
įstaigų administravimas, Švietimo įstaigų administravimas, Tarptautinio turizmo administravimas, Viešasis administravimas, Viešojo sektoriaus
strateginis valdymas, Veiklos auditas, Žemės tvarkymo politika.
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Studijų programos/krypties
pavadinimas

Pagrindinių ir magistrantūros studijų studentų skaičius 2004–2009 m.

Studentų skaičius Universitete 2009 m.

Pagrindinės studijos

10817

Magistrantūros studijos

10393

Doktorantūros studijos

195

Atvykę studentai pagal ES programas

94

Tęstinės modulinės studijos

262

Nuotolinės studijos

100

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Ketinantieji studijuoti po neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pasiekimų vertinimo ir pripažinimo

Universiteto studentai vyrai ir moterys 2005 m.

28

21 210
195
21 866
461

5

Universiteto studentai vyrai ir moterys 2009 m.

Bakalauro studijos

Priimtųjų į Universiteto bakalauro ir magistrantūros studijų valstybės finansuojamas bei mokamas vietas
skaičius 2004–2009 m.
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Magistrantūros studijos

Iki 2005 m. Universitete veikė 8 pagrindinių studijų programos bei 27 magistrantūros studijų programos ir specializacijos. Atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius bei besirengiančiųjų studijuoti poreikius sukurtos ir įregistruotos naujos programos:
2005 m. – 7 magistrantūros programos ir 6 specializacijos;
2006 m. – 2 pagrindinių studijų programos, viena neuniversitetinių studijų programa bei 5
magistrantūros studijų programos ir 2 specializacijos.
2007 m. – 1 pagrindinių studijų programa bei 3 magistrantūros studijų programos ir 4 specializacijos.
2008 m. – 1 pagrindinių studijų programa bei 6 magistrantūros studijų programos ir 2 specializacijos.
2009 m. įregistruotos 5 naujos magistrantūros programos ir 5 naujos magistrantūros specializacijos.
2008 m. užregistruota magistrantūros programa – Lyginamoji socialinė politika ir gerovė
– vykdoma anglų kalba ir yra jungtinė su Suomijos ir Austrijos aukštosiomis mokyklomis. 2008 m.
įregistruota naujos Universitetui krypties – fizikos mokslų verslo informatikos bakalauro studijų
programa. Ją baigus suteikiamas informatikos bakalauro laipsnis.

Universiteto bakalauro ir magistrantūros studijų programos 2005 ir 2009 m.
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Universiteto bakalauro studijų programos 2005 m.
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Eil.
Nr.

Sritis

Kryptis

Programos pavadinimas

1.

Socialinių mokslų

Socialinio darbo

Socialinis darbas

2.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė

3.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valdymas

4.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir penitencinė veikla

5.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir policijos veikla

6.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir muitinės veikla

7.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valstybės sienos apsauga

8.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas

Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijų programos 2005 m.
Eil.
Nr.
1.

Sritis

Kryptis

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė
Specializacijos:
Baudžiamoji teisė ir kriminologija
Tarptautinė teisė
Civilinė teisė
Verslo teisė
Finansų teisė
Intelektinės nuosavybės teisė

2.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir policijos veikla

3.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir penitencinė veikla

4.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valdymas

5.

Socialinių mokslų

Teisė

Administracinė teisė

6.

Socialinių mokslų

Teisė

Europos Sąjungos teisė

7.

Socialinių mokslų

Teisė

Ekspertiniai tyrimai

8.

Socialinių mokslų

Teisė

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė

9.

Socialinių mokslų

Teisė

Informatikos teisė

10.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

11.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė jūrų teisė

12.

Socialinių mokslų

Teisė

Bioteisė

13.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų
veikla

14.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė teisė

15.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas
Specializacijos:
Elektroninės valdžios administravimas
Veiklos auditas
Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas
Švietimo įstaigų administravimas

16.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Europos Sąjungos politika ir administravimas
Specializacija:
Naujosios kaimynystės politika

17.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Mokesčių administravimas

18.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Savivaldos institucijų administravimas

19.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Muitinių administravimas

20.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Aplinkos apsaugos politika ir administravimas
Specializacija:
Gamtos išteklių valdymas

21.

Socialinių mokslų

Socialinis darbas

22.

Socialinių mokslų

Psichologija

Socialinis darbas
Teisės psichologija
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Programos pavadinimas

23.

Socialinių mokslų

Psichologija

Socialinė psichologija
Specializacija:
Verslo psichologija

24.

Socialinių mokslų

Ekonomika

Finansų rinkos
Specializacija:
Verslo nuosavybės ekonomika

25.

Socialinių mokslų

Ekonomika

Viešojo sektoriaus ekonomika
Specializacijos:
Regioninės plėtros ekonomika ir politika
Sveikatos ekonomika
Žinių ekonomika

Mykolo Romerio universiteto bakalauro studijų programos 2009 m.
Eil.
Nr.

Sritis

Kryptis

Studijų
programos
pavadinimas

Suteikiamas
laipsnis ir (ar)
profesinė
kvalifikacija

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
1.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir muitinės
veikla

Teisės bakalauras

2.

Socialinių mokslų

Ekonomika

Finansų ekonomika

Ekonomikos bakalauras

Socialinės informatikos fakultetas
3.

Fizinių mokslų

Informatika

Verslo informatika

Informatikos bakalauras

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Socialinės politikos fakultetas
4.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir penitencinė veikla

Teisės bakalauras

5.

Socialinių mokslų

Socialinis darbas

Socialinis darbas

Socialinio darbo
bakalauras

6.

Socialinių mokslų

Psichologija

Psichologija

Psichologijos bakalauras

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas
7.

Socialinių mokslų

Teisė ir valdymas

Teisė ir valdymas

Teisės bakalauras

Teisė

Teisės bakalauras

Teisės fakultetas
8.

Socialinių mokslų

Teisė

Viešojo administravimo fakultetas
9.
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Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas

Viešojo administravimo bakalauras

Viešojo saugumo fakultetas
10.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir policijos
veikla

Teisės bakalauras

11.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valstybės
sienos apsauga

Teisės bakalauras

12.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Policijos veikla
(neuniversitetinės
studijos)

Policijos pareigūnas

Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijų programos 2009 m.
Eil.
Nr.

Sritis

Kryptis

Studijų programos
pavadinimas

Suteikiamas laipsnis
ir (ar) profesinė
kvalifikacija

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
1.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir muitinės bei mokesčių
institucijų veikla

Teisės magistras

2.

Socialinių mokslų

Ekonomika

Lyčių ekonomika

Ekonomikos magistras

3.

Socialinių mokslų

Vadyba ir verslo
administravmas

Tarptautinė prekyba*

Vadybos ir verslo administravimo magistras

4.

Socialinių mokslų

Ekonomika

Viešojo sektoriaus
ekonomika

Ekonomikos
magistras

Specializacijos:
* Regioninės plėtros ekonomika
ir politika
* Viešieji pirkimai
* Žinių ekonomika
* Energetikos ekonomika ir
politika
Socialinių mokslų

Ekonomika

Finansų rinkos
Specializacija
* Verslo nuosavybės ekonomika

Ekonomikos
magistras

Socialinės informatikos fakultetas
6.

Socialinių mokslų

Teisė

7.

Socialinių mokslų

Vadyba ir verslo
administravimas

Informatikos teisė

Teisės magistras

Elektroninio verslo vadyba

Vadybos ir verslo
administravimo magistras

Socialinės politikos fakultetas
8.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir penitencinė veikla

Teisės magistras

Specializacija
* Atkuriamasis teisingumas ir
tarpininkavimas
9.

Socialinių mokslų

Socialinis darbas

Socialinis darbas

Socialinio darbo magistras

10.

Socialinių mokslų

Socialinis darbas

Vaiko teisių apsauga

Socialinio darbo magistras

11.

Socialinių mokslų

Socialinis darbas

Socialinė gerontologija

Socialinio darbo magistras
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5.

12.

Socialinių mokslų

Psichologija

Teisės psichologija

Psichologijos magistras

13.

Socialinių mokslų

Psichologija

Socialinė psichologija

Psichologijos magistras

14.

Socialinių mokslų

Psichologija

Verslo psichologija

Psichologijos magistras

15.

Socialinių mokslų

Sociologija

Gerovės sociologija

Sociologijos magistras

Specializacija
* Verslo sociologija
16.

Socialinių mokslų

Edukologija

Teisės edukologija

Edukologijos magistras

17.

Socialinių mokslų

Edukologija

Verslumo edukologija

Edukologijos magistras

18.

Socialinių mokslų

Sociologija

Lyginamoji socialinė politika ir
gerovė (jungtinė, anglų kalba)

Sociologijos magistras

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas
19.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė ir valdymas

Teisės magistras

20.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Europos Sąjungos politika ir administravimas

Viešojo administravimo
magistras

21.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Aplinkos apsaugos politika ir administravimas

Viešojo administravimo
magistras

Specializacijos:
* Gamtos išteklių valdymas,
* Žemės tvarkymo politika
22.

Socialinių mokslų

Viešasis admi
nistravimas

Darnaus vystymosi vadyba ir administravimas

Viešojo administravimo
magistras

23.

Socialinių mokslų

Viešasis admi
nistravimas

Mokslo vadyba

Vadybos ir verslo administravimo magistras

24.

Socialinių mokslų

Viešasis admi
nistravimas

Strateginis organizacijų valdymas

Vadybos ir verslo administravimo magistras

Specializacija
* Programų ir projektų valdymas

25.

Socialinių mokslų

Politikos mokslai

Europos kaimynystės politika

Politikos mokslų
magistras

26.

Socialinių mokslų

Politikos mokslai

Viešoji politika

Politikos mokslų
magistras
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Specializacija
* Sveikatos politika ir valdymas
Teisės fakultetas
27.

Socialinių mokslų

Teisė

Teisė

Teisės magistras

Specializacijos:
* Baudžiamoji teisė ir kriminologija
* Civilinė teisė
* Tarptautinė teisė
28.

Socialinių mokslų

Teisė

Administracinė teisė

Teisės magistras

29.

Socialinių mokslų

Teisė

Europos Sąjungos teisė

Teisės magistras

30.

Socialinių mokslų

Teisė

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė Teisės magistras

31.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

Teisės magistras

32.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė jūrų teisė

Teisės magistras

33.

Socialinių mokslų

Teisė

Bioteisė

Teisės magistras

34

34.

Socialinių mokslų

Teisė

Tarptautinė teisė (jungtinė, anglų
kalba)

Teisės magistras

35.

Socialinių mokslų

Teisė

Finansų teisė

Teisės magistras

36.

Socialinių mokslų

Teisė

Intelektinės nuosavybės teisė

Teisės magistras

37.

Socialinių mokslų

Teisė

Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos

Teisės magistras

38.

Socialinių mokslų

Teisė

Vežimo teisė

Teisės magistras

39.

Socialinių mokslų

Teisė

Europos verslo teisė (anglų kalba)

Teisės magistras

40.

Socialinių mokslų

Teisė

Verslo teisė

Teisės magistras

Specializacija
* Draudimo teisė
Viešojo administravimo fakultetas
41.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas
Viešojo administravimo
Specializacijos:
magistras
* Elektroninės valdžios administravimas
* Socialinė politika ir administravimas (SPF)
* Veiklos auditas
* Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas
* Švietimo įstaigų administravimas
* Tarptautinio turizmo administravimas
* Žmogiškųjų išteklių vadyba

42.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Lyderystė ir pokyčių valdymas

Viešojo administravimo
magistras

43.

Socialinių mokslų

Viešasis administravimas

Savivaldos institucijų
administravimas

Viešojo administravimo
magistras

Viešojo saugumo fakultetas
44.

Socialinių mokslų

45.

Socialinių mokslų

46.

Socialinių mokslų

Teisė
Teisė

Teisė ir policijos veikla

Teisės magistras

Teisė ir valstybės sienos apsauga*

Teisės magistras

Ekspertiniai tyrimai

Teisės magistras

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas
ir pripažinimas
Universitete nuveiktas svarbus darbas, pradedant neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pasiekimų vertinimą ir pripažinimą. Nuo 2008 m. Universitete pradėta diegti savaiminio ir neformalaus mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema. Pasiekimai vertinami atsižvelgiant į mokymąsi darbo aplinkoje, mokantis neformaliojo švietimo institucijose ar savarankiškai,
atliekant savanorišką veiklą ir kt. Mykolo Romerio universitetas yra vienas iš pirmųjų Lietuvoje
pradėjęs šią veiklą, atitinkančią Europos ir pasaulio tendencijas plėtoti mokymosi visą gyvenimą
sąlygas.
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* Naujos studijų programos, pateiktos SKVC

Diegiant savaiminio ir neformalaus mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemą
daug prisidėjo Viešojo administravimo fakulteto Užsienio kalbų katedros docentės Nijolė Burkšaitienė, Sigita Rackevičienė ir Jolita Šliogerienė. Universitete sukurtą neformaliojo ir savaiminio
mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo sistemą sudaro vertinimo etapai, procedūra bei
vertinimo modeliai.

Studijų kokybės užtikrinimas
Studijų kokybė yra vienas iš svarbiausių Universiteto prioritetų. 2006–2007 m. m. remiantis Europos vidinio studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, Vašingtono, Ilinojaus
universitetų, Du Page koledžo ir kt. gerąja patirtimi, Dublino kvalifikacijų aprašais, Kokybės
užtikrinimo gairėmis, kurias yra parengusi Didžiosios Britanijos kokybės užtikrinimo agentūra
(Quality Assurance Agency), Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro nuostatomis bei įvairių
autorių parengtomis metodikomis buvo sukurta ir pradėta taikyti Studijų kokybės vertinimo ir
užtikrinimo metodika. Tai:
– studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimas, stebėsena ir periodinis vertinimas,
– studentų rezultatų vertinimas,
– dėstytojų kompetencijos kokybės užtikrinimas,
– studijų ištekliai ir parama studentams,
– informacinės sistemos,
– viešasis informavimas.
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Siekiant užtikrinti studijų kokybę Universitete numatyta:
1. Ne rečiau kaip kartą per trejus metus atlikti studijų programų savianalizes.
2. Nuolat apklausti studentus apie kiekvieno dalyko programos, dėstymo ir studijų organizavimo kokybę.
3. Reguliariai apklausti absolventus, vykdyti jų karjeros bei profesinės veiklos stebėseną.
4. Skelbti rezultatus.
Universiteto programos orientuojamos į numatomus gebėjimus ir įgyjamą kompetenciją
(studijų pasiekimus). Nuo 2008–2009 m. m. kiekvieno studijų dalyko aprašas papildomas naujomis dalimis – įgyjamų kompetencijų aprašu. Jos aprašomos remiantis Dublino kompetencijų
aprašais. Vadinamieji Dublino aprašai, paskelbti 2004 m. ir apibūdinantys atskiras tripakopio
aukštojo mokslo pakopas, visų pirma pabrėžia:
– žinias ir supratimą,
– žinių ir supratimo taikymą,
– gebėjimą priimti sprendimus,
– komunikacinius gebėjimus,
– gebėjimą mokytis.
Skirtingi Dublino aprašų lygmenys glaudžiai siejasi tiek tarpusavyje, tiek su Europos kvalifikacijų sistemos skirtingais lygmenimis.
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Nuotolinės studijos
Mykolo Romerio universitetas nuotolinių studijų plėtrą laiko vienu iš savo veiklos prioritetų. Šios studijos glaudžiai siejasi su bendruoju Universiteto siekiu tobulinti studijų kokybę ir
didinti universitetinių studijų prieinamumą naudojant šiuolaikines informacines komunikacines
technologijas.
Nuo 2008 m. pavasario semestro atvirųjų nuotolinių studijų sistemoje pradėta teikti pirmosios pakopos studijų programa Teisė ir valdymas. Tai pirmoji visiškai nuotolinėms studijoms
pritaikyta bakalauro studijų programa ne tik Mykolo Romerio universitete, bet ir Lietuvoje (programos pritaikymo darbai 2006–2007 m. buvo finansuoti Europos socialinio fondo bei Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis, gavus paramą vienam iš Universiteto vykdomų ES struktūrinių
fondų projektų). Pradėjus nuotoliniu būdu teikti šios studijų programos dalykus gerokai padidėjo
atvirųjų nuotolinių studijų populiarumas, nes dalis studijų programos Teisė ir valdymas dalykų
dėstomi ir kitose Universiteto teisės studijų krypties programose.
2008 m., be teisės studijų krypties studijų programos, nuotolinėms studijoms pritaikyta ir
pirmosios pakopos socialinio darbo krypties studijų programa Socialinis darbas (šios programos
pritaikymo nuotolinėms studijoms darbai taip pat finansuoti iš Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, gavus paramą vienam iš universiteto vykdomų ES struktūrinių
fondų projektų).
Iš viso nuotolinėms studijoms rengiamas arba jau parengtas 91 bakalauro studijų dalykas.
Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programų pritaikymas nuotolinėms studijoms
(2009 m. rudens semestras)

Pagrindinių (bakalauro) studijų programų pritaikymas nuotolinėms studijoms
Studijų programa

Iš viso dalykų
programoje

Iš viso parengta ir
rengiama nuotolinėms studijoms
(skaičiais ir procentais)

Lieka neparengtų
studijų dalykų
(skaičiais ir
procentais)

Teisė ir valdymas

48

48 (100 %)

–

Teisė

Apie 50

40 (80 %)

Apie 10 (20 %)

Teisė ir muitinės veikla

Apie 50

21 (42 %)

Apie 29 (58 %)

Teisė ir penitencinė veikla

Apie 50

24 (48 %)

Apie 26 (52 %)

Teisė ir policijos veikla

Apie 40

21 (52,5 %)

Apie 19 (47,5 %)

Teisė ir valstybės sienos apsauga

apie 40

19 (47,5 %)

Apie 21 (42,5 %)

Kitų krypčių studijų programos
Viešasis administravimas

Apie 50

17 (34 %)

Apie 33 (66 %)

Socialinis darbas

Apie 50

39 (78 %)

Apie 11 (22 %)

Psichologija

Apie 50

10 (20 %)

Apie 40 (80 %)

Finansų ekonomika

Apie 43

8 (18 %.)

Apie 35 (82 %)

Verslo informatika

Apie 43

5 (12 %)

Apie 37 (88 %.)
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Teisės krypties studijų programos

Nuotolinėms studijoms rengiamas arba jau parengtas 41 magistrantūros dalykas, 2009 m.
rudens semestre klausytojams siūloma rinktis ir studijuoti 20 įvairioms studijų programoms priklausančių magistrantūros studijų dalykų, 21 magistrantūros studijų dalykas šiuo metu yra rengiamas.
2008 m. pavasarį nuotolinėms studijoms anglų kalba buvo parengti ir 2 bakalauro studijų
programos Teisė ir valdymas studijų dalykai – informatikos teisė ir teisės informatika. Jie naudojami Erasmus studentų mainų programose bei virtualiajam mobilumui plėtoti. Mokomoji medžiaga į anglų kalbą išversta vykdant Europos Komisijos „Mokymosi visą gyvenimą programos“
Erasmus paprogramės daugiašalį projektą „Bendrasis virtualusis TEISĖS ir IKT universitetinis
miestelis“ („LAW & ICT Shared Virtual Campus“).
Dalis nuotolinėms studijoms pritaikytos mokomosios medžiagos nuo 2008 m. sausio 1 d.
„Moodle“ aplinkoje yra prieinama visiems studentams. „Moodle“ aplinka yra populiari: kaip
rodo „Moodle“ lankomumas, vidutiniškai per darbo dieną prie sistemos jungiasi 1300–1900 registruotų sistemos lankytojų su prisijungimo vardais (nuotolinių studijų klausytojai ir tradicinių
studijų studentai).
Universitetas turi daug techninių galimybių taikyti įvairias nuotolinio mokymo formas,
pagal poreikį derinti sinchroninį nuotolinį mokymą (akivaizdinės paskaitos ir jų transliacijos internetu) su asinchroniniu (mokomoji medžiaga ir užduotys pasiekiamos prisijungiant prie Nuotolinio studijų centro serverių), plėtoti virtualaus mokymosi aplinką ir toliau kurti elektroninio
mokymosi sąlygas. Mokymosi medžiaga įvairiems studijų dalykams laikoma specialiai nuotolinėms studijoms organizuoti ir virtualiai mokymosi aplinkai palaikyti skirtose tarnybinėse stotyse
(serveriuose), sukurta elektroninė nuotolinių kursų administravimo sistema. 2006–2007 m. m.
greta jau turėtos studijos buvo įrengtos dar dvi minikonferencijų studijos paskaitoms transliuoti
internetu ir vaizdo konferencijoms organizuoti.
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Nuotolinių studijų plėtra universitete: nuo starto 2005 m. iki 2009 m.

Nuotolinėms studijoms parengta
studijų dalykų*

Nuotolinėms studijoms rengiama
studijų dalykų

Pirmosios
pakopos

Magistrantūros

Pirmosios
pakopos

Magistrantūros

2005 m.

3

2

2

2

2009 m.

96

14

11

23

* Iš 110 studijų dalykų 98 mokomoji medžiaga yra prieinama visiems universiteto studentams
elektroninio mokymosi aplinkoje „Moodle“

2005 m. vasarą parengti pirmieji 6 mokomosios medžiagos paketai nuotolinėms studijoms.
Tų pačių metų rudenį jie pasiūlyti ir atvirųjų nuotolinių studijų klausytojams.
2009 m. pavasario ir rudens semestruose atvirųjų nuotolinių studijų klausytojams jau siūloma rinktis 96 bakalauro studijų programų dalykus ir 14 magistrantūros studijų dalykų.
Plėtojant atvirojo nuotolinio mokymosi sistemą Universitete elektroninio mokymosi galimybės buvo plečiamos ir visiems universiteto studentams. Didžioji dalis nuotolinėms studijoms
parengtų skirtingų studijų dalykų mokomosios medžiagos paketų yra prieinama ir visiems studentams. Prie mokomosios medžiagos studentai turi individualią internetinę prieigą ir gali naudotis
savo studijų programų el. formato medžiaga.
2009 m. nuotolinėms studijos jau pradedamos siūlyti dvi – Viešojo administravimo ir Savivaldos institucijų administravimo magistrantūros studijų programos.
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Bakalauro studijų programų pritaikymas nuotolinėms ir e. studijoms
(pagal 2009–2010 metų studijų planus)

Bakalauro studijų programa

Programoje yra
studijų dalykų *

Parengta
mokomosios
medžiagos paketų

Iš jų
privalomų*

Teisė ir valdymas

40

52

39

Teisė

42

39

34

Teisė ir muitinės veikla

37

33

28

Teisė ir penitencinė veikla

41

30

29

Socialinis darbas

48

33

33

Teisė ir policijos veikla

36

21

21

Teisė ir valstybės sienos apsauga

34

20

20

Viešasis administravimas

41

19

18

Finansų ekonomika

40

9

8

Verslo informatika

42

6

6

Nuotolinėms studijoms skirta:
1. Trys tarnybinės stotys, leidžiančios kaupti ir teikti nuotolinių studijų kursus.
2. Vaizdo srautų archyvavimo ir transliavimo tarnybinė stotis, skirta paskaitų ir konferencijų medžiagai archyvuoti ir transliuoti.
3. Elektroninė kursų kūrybos administravimo sistema.
4. Elektroninė klausytojų registravimo sistema.
5. Mobilioji vaizdo konferencijų įranga, kuri Universitete gali būti naudojama rengiant
mobilią konferencijų organizavimo studiją.
6. Vaizdo konferencijų ministudija. Čia galima skaityti paskaitas nutolusiose auditorijose
esantiems studentams, transliuoti paskaitas internetu, archyvuoti paskaitų transliacijas. Studiją
galima naudoti ir konferencijoms.
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* Skaičiuojant tik vieną iš galimų alternatyvų (kur studijų plane nurodytos kelios alternatyvos),
neskaičiuojant laisvai pasirenkamų dalykų, kursinių darbų, praktikų, baigiamųjų darbų ir baigiamųjų
egzaminų.
PASTABA. Psichologijos studijų programa neįtraukta į sąrašą, nes fakultetas nežada jos rengti
dėstyti nuotoliniu būdu.

KARJERA
Universitetas palaiko glaudžius ryšius su savo absolventais, rengia apklausas, domisi jų
darbo paieškos patirtimi, profesine karjera, vykdo karjeros stebėseną. Universitete veikia trys
alumnų organizacijos: Teisės fakulteto Alumni draugija, Teisės magistrų klubas „ILEX“ ir 2009
m. vasario 25 d. Universitete įsteigta Mykolo Romerio universiteto Alumni asociacija, apimanti
visus universiteto absolventus. Ši Alumni asociacija veikia visuomenės, mokslo, švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse.

Dirbančių universiteto absolventų skaičius 2004–2009 m.
Karjeros centras vykdo aktyvią absolventų integracijos į darbo rinką bei karjeros stebėseną:
atliekamos individualios absolventų apklausos (telefonu, el. paštu), taip pat nuolat bendradarbiaujama su Lietuvos darbo birža, Valstybės tarnybos departamentu, „Sodra“.
Remiantis šių institucijų pateikta oficialia informacija, daromos pagrįstos išvados apie
mūsų Universiteto absolventų gerus įsidarbinimo rodiklius. 2009 m. duomenimis, vidutiniškai
įsidarbina 98,5 proc. baigusiųjų pagrindines (bakalauro) studijas ir 99 proc. baigusiųjų antros
pakopos (magistrantūros) studijas absolventų
Ypač sėkmingai įsidarbina ekonomikos, psichologijos, teisės studijų krypčių absolventai.
Dirbančių Universiteto absolventų skaičius 2004–2009 m. (proc.)

Pagrindinės studijos (proc.)
Studijų kryptis

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Teisė

94

96

98

100

99,5

99

Viešasis administravimas

96

98

99

99

99

98,5

Socialinis darbas

95

96

98

98,5

98,5

98

Magistrantūros studijos (proc.)
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Studijų kryptis

40

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Teisė

96

98

99

99,5

99,5

99

Viešasis administravimas

95

99

100

99,5

99,5

99

Socialinis darbas

96

98

100

100

99

99

Psichologija

100

100

100

100

100

100

Ekonomika

–

100

100

100

100

99

Sociologija

–

–

–

–

100

99

Edukologija

–

–

–

–

98

100

Vadyba ir verslo administravimas

–

–

–

–

–

99

Analizuojant absolventų darbovietes matyti sėkminga absolventų integracija į viešąjį (valstybės tarnybos) sektorių – Universiteto absolventai sudaro beveik 7 proc. visų valstybės tarnautojų. 3,3 proc. vadovaujančias pareigas einančių (nestatutinių) valstybės tarnautojų taip pat yra
Universiteto absolventai. Diplomatinėje tarnyboje dirba 22 Universiteto absolventai.
Valstybės tarnyboje dirbantys Mykolo Romerio universiteto absolventai
2009 m. gegužės 1 d. *

Statistinių
duomenų
rodiklis

Nestatutiniai
valstybės
tarnautojai

Statutiniai
valstybės
tarnautojai*

Diplomatinė
tarnyba

Iš viso

Absolventų procentas
nuo visų valstybės
tarnautojų

Absolventų
skaičius

2080

359

22

2 458

6,8

* Pateikiami Registre kaupiami duomenys apie Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir Kalėjimų departamento
prie Teisingumo ministerijos bei jiems pavaldžių įstaigų ir Krašto apsaugos sistemos įstaigų statutinius valstybės tarnautojus.

Valstybės tarnyboje dirbantys ir vadovaujančias pareigas einantys
Mykolo Romerio universiteto absolventai 2009 m. gegužės 1 d. *

Statistinių
duomenų rodiklis

Nestatutiniai
valstybės tarnautojai,
einantys vadovaujančias
pareigas*

Absolventų
skaičius

259

Absolventų procentas nuo visų valstybės
tarnyboje dirbančių vadovaujančias pareigas einančių nestatutinių valstybės tarnautojų

3,3

* Registre nestatutinių valstybės tarnautojų vadovaujančių pareigų grupei priskiriamos šios pareigos: įstaigų vadovai ir jų
pavaduotojai, vidinių departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių ir tarnybų vedėjai bei jų pavaduotojai ir poskyrių vedėjai.

Baigimo metai

Nestatutiniai
valstybės
tarnautojai

Statutiniai
valstybės
tarnautojai*

Diplomatinė
tarnyba

Iš viso

2005

539

134

7

680

2006

561

93

6

660

2007

664

84

5

753

2008

431

53

1

485

2009

212

24

3

239

Iš viso

2 407

388

22

2 817

* Pateikiami Registre kaupiami duomenys apie Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir Kalėjimų departamento
prie Teisingumo ministerijos bei jiems pavaldžių įstaigų ir Krašto apsaugos sistemos įstaigų statutinius valstybės tarnautojus.
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Valstybės tarnyboje dirbančių Universiteto absolventų skaičius pagal baigimo metus*
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Dirbančių universiteto absolventų pajamos 2004–2009 m.
Universiteto absolventų įsidarbinimo bei pajamų dinamika išanalizuota remiantis „Sodros“
duomenimis. Geri absolventų įsidarbinimo rodikliai rodo didelę absolventų paklausą darbo rinkoje, o „Sodros“ duomenys atskleidžia, kad absolventų pajamos yra palyginti didelės.
Iš „Sodros“ pateiktos informacijos matyti, kad kai kurie absolventai dirba keliose darbovietėse. Absolventų, baigusių tik pagrindines (bakalauro) studijas, pajamos yra kiek mažesnės
nei baigusiųjų ir antros pakopos (magistrantūros) studijas. Baigusiųjų antros pakopos (magistrantūros) studijas pajamos akivaizdžiai didesnės. Išanalizavus 2005 m. absolventų penkerių metų
(2005–2009 m.) laikotarpio pajamas paaiškėjo, kad didžiosios dalies absolventų vidutinės pajamos 2009 m. I ketvirtį viršijo 10 000 Lt sumą. Kai kurių studijų programų (pvz., Mokesčių
administravimo, Informatikos teisės, Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos) absolventų vidutinės
pajamos per ketvirtį siekia atitinkamai 24 847 Lt, 21 935 Lt ir 19 634 Lt. Pažymėtina, kad kai
kurių Teisės, Teisės ir valdymo, Viešojo sektoriaus ekonomikos, Veiklos audito studijų programų
absolventų maksimalios pajamos per ketvirtį tuo pačiu laikotarpiu siekė net 61 405 Lt, 58 548 Lt,
51 000 Lt, 49120 Lt, 46 298 Lt ir 36 444 Lt.
2006 m. baigusių absolventų finansinės karjeros kreivė 2006–2009 m. laikotarpiu taip pat
kilo. Beveik pusės absolventų vidutinės pajamos per ketvirtį siekia daugiau nei 10 000 Lt. Verslo
teisės, Europos Sąjungos teisės, Europos Sąjungos politikos ir administravimo studijų programų
absolventų vidutinės pajamos 2009 m. I ketvirtį atitinkamai siekė net 17 936 Lt, 17 788 Lt ir 16
438 Lt.
2007 m. baigusių absolventų pajamos 2007–2009 m. laikotarpiu taip pat didėjo. Daugiau
nei pusės studijų programų absolventų vidutinės pajamos 2009 m. I ketvirtį viršijo 10 000 Lt.
Pažymėtina, kad maksimalios pajamos, kurias 2009 m. I ketvirtį gavo Teisės ir valdymo, Civilinės teisės, Europos Sąjungos politikos ir administravimo studijų programų kai kurie absolventai,
atitinkamai siekė net 96 665 Lt, 47 670 Lt ir 44 067 Lt.
Paskutinių metų, t. y. 2008 m. ir 2009 m., absolventų finansiniai rodikliai taip pat augo.
Tačiau ir darbo stažo, ir finansinės karjeros laikotarpis dar gana neilgas, todėl šių absolventų
pajamos dar didės ateityje. Tačiau jau ir dabar kai kurių studijų programų 2008 m. absolventų
maksimalios pajamos 2009 m. I ketvirtį siekė 53 550 Lt (Viešojo administravimo studijų programa), 43 174 Lt (Finansų rinkų studijų programa), 40 176 Lt (Bioteisės studijų programa). Kai
kurių studijų programų 2009 m. absolventų maksimalios pajamos 2009 m. I ketvirtį siekė net 60
923 Lt (studijų programa Verslo nuosavybės ekonomika), 44 061 Lt (Teisės ir valdymo studijų
programa), 40 321 Lt (Mokesčių administravimo studijų programa).
Dalis Universiteto absolventų yra išvykę is šalies ir dirba užsienyje, todėl realūs absolventų
įsidarbinimo rodikliai yra dar geresni, nei atspindi Lietuvoje prieinama statistika. Puikūs įsidarbinimo rodikliai bei didelės absolventų pajamos leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad Universiteto
absolventai ypač sėkmingai integruojasi konkurencingoje darbo rinkoje.
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Universiteto absolventų (magistrų) įsidarbinimo ir finansinės karjeros analizė 2009 m.
(pajamos pagal „Sodros“ duomenis)
Studijų programa

Baigė

Dirba
(proc.)

Pajamos (litais)
2009 m.
I ketv.
Min.

Max.

Vid.

1.

Baudžiamoji teisė ir kriminologija (d.)

10

100

780

7 395

4 611,0

2.

Baudžiamoji teisė ir kriminologija (n.)

26

100

200

17 856

6 284,62

3.

Bioteisė (n.)

28

100

765

40 173

11 356,89

4.

Civilinė teisė (d.)

13

99

2 660

10 200

6 145,56

5.

Civilinė teisė (n.)

95

100

500

22 056

7 648,80

6.

Finansų teisė (d.)

7

100

1 654

10 342

6 938,57

7.

Finansų teisė (n.)

30

100

5 159

16 805

8 783,71

8.

Verslo teisė (d.)

8

100

3 018

29 635

12 644,50

9.

Verslo teisė (n.)

98

99

925

19 500

7 404,21

10.

Tarptautinė teisė (d.)

3

100

9 209

9 209

9 209,0

11.

Tarptautinė teisė (n.)

20

99

674

13 875

7 014,0

12.

Vežimo teisė (d.)

8

99

1 852

12 491

7 521,17

13.

Vežimo teisė (n.)

12

100

251

10 390

5 980,29

14.

Europos Sąjungos teisė (d.)

2

100

558

14 187

9 872,50

15.

Europos Sąjungos teisė (n.)

27

100

1 200

19 746

7 522,63

16.

Tarptautinė jūrų teisė (d.)

2

100

7 522

8 130

7 826,0

17.

Tarptautinė jūrų teisė (n.)

28

100

48

25 394

8 572,47

18.

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga (d.)

2

100

3 900

9 287

6 593,50

19.

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga (n.)

10

100

7 599

18 180

11 648,67

20.

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė (d.)

8

100

2 900

13 696

6 995,43

21.

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė (n.)

36

100

786

28 346

7 490,54

22.

Administracinė teisė (d.)

10

100

4 199

14 264

8 987,75

23.

Administracinė teisė (n.)

34

100

3 900

18 194

8 748,74

24.

Intelektualinės nuosavybės teisė (d.)

9

100

1200

9 935

6 520,50

25.

Intelektualinės nuosavybės teisė (n.)

18

99

406

12 000

6 172,0

26.

Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos (d.)

10

99

4421

8 985

7 363,78

27.

Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos (n.)

10

100

1 830

11 119

6 943,0

28.

Teisė ir valdymas (d.)

7

99

2 000

11 473

5 589,50

29.

Teisė ir valdymas (v.)

57

98

171

36 444

10 076,18

30.

Teisė ir valdymas (n.)

194

99

533

38 253

9483,40

31.

Informatikos teisė (d.)

9

100

1 052

9 958

6 326,75

32.

Informatikos teisė (n.)

8

100

3 098

13 600

8 349,0

33.

Viešasis administravimas (d.)

8

98

4 507

9 558

7 361,0

34.

Viešasis administravimas (n.)

83

99

189

26 006

7 215,09

35.

Aplinkos apsaugos politika ir administravimas (d.)

8

100

2 185

9 249

6 375,17
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36.

Aplinkos apsaugos politika ir administravimas (n.)

65

99

778

19 717

7 186,65

37.

Elektroninės valdžios administravimas (d.)

5

100

318

23 137

9 314,50

38.

Elektroninės valdžios administravimas (n.)

10

100

2 900

19 000

7 954,88

39.

Veiklos auditas (d.)

8

100

900

8 474

5 029,0

40.

Veiklos auditas (n.)

106

100

895

31 248

8 879,35

41.

Mokesčių administravimas (d.)

4

100

4 854

7 357

6 337,0

42.

Mokesčių administravimas (n.)

13

100

650

13 992

7 576,60

43.

Europos Sąjungos politika ir administravimas (d.)

13

100

2 409

11 955

6 975,75

44.

Europos Sąjungos politika ir administravimas (n.)

57

99

1 200

18 000

7 168,13

45.

Naujosios kaimynystės politika (n.)

8

100

940

11 309

7 669,0

46.

Savivaldos institucijų administravimas (d.)

1

100

4 230

4 230

4 230,0

47.

Savivaldos institucijų administravimas (n.)

65

100

1 200

42 691

7 689,81

48.

Muitinių administravimas (n.)

22

100

3 319

25 573

8 846,44

49.

Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas (n.)

30

100

4 430

18 992

9 703,93

50.

Švietimo įstaigų administravimas (n.)

35

100

800

22 085

8 532,45

51.

Tarptautinio turizmo administravimas (n.)

51

99

753

14 556

5 974,58

52.

Darnaus vystymo vadyba ir administravimas (n.)

8

100

6 337

11190

7 780,80

53.

Programų ir projektų valdymas (n.)

7

100

3 900

14 707

8 329,0

54.

Žemės tvarkymo politika (n.)

10

100

38

8 700

5 883,67

55.

Viešojo sektoriaus strateginis valdymas (n.)

42

100

1 200

18 622

8 666,67

56.

Viešojo sektoriaus ekonomika (d.)

10

99

5 306

17 302

10 460,50

57.

Viešojo sektoriaus ekonomika (n.)

38

99

2 400

29 436

8 590,87

58.

Finansų rinkos (d.)

8

100

250

21 621

10 599,20

59

Finansų rinkos (n.)

69

99

120

43 174

9 480,17

60.

Verslo nuosavybės ekonomika (n.)

87

100

48

33 213

8 686,53

61.

Regioninės plėtros ekonomika ir politika (n.)

16

100

2 650

13 500

7 508,81

62.

Žinių ekonomika (n.)

6

100

4 189

15 600

9 277,75

63.

Elektroninio verslo vadyba (d.)

6

99

4 200

8 120

5 991,25

64.

Elektroninio verslo vadyba (n.)

35

99

1 200

17 785

9 076,57

65.

Socialinis darbas (d.)

7

100

1 852

5 637

4 192,0

66.

Socialinis darbas (n.)

36

98

900

1 6 199

7 030,11

67.

Gerovės sociologija (d.)

5

99

1 303

4 704

3 223,33

68.

Gerovės sociologija (n.)

4

100

2 872

2 872

2 872,0

69.

Teisės edukologija (n.)

7

100

250

9 472

5 045,33

70.

Vaiko teisių apsauga (d.)

4

100

1 250

8 106

4 678,0

71.

Vaiko teisių apsauga (n.)

23

99

1 155

9 890

5 752,0

72.

Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla (n.)

25

100

4 112

12 658

7 657,76

73.

Ekspertiniai tyrimai (d.)

1

100

7 522

8 130

7 826,0

74.

Ekspertiniai tyrimai (n.)

8

100

48

25 394

8 572,47
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TARPTAUTINĖJE ERDVĖJE

Studentų ir dėstytojų mainų plėtra, studijų programų užsienio kalba kūrimas ir tobulinimas
įskaitant jungtines programas, aktyvi veikla tarptautinėse organizacijose, struktūrinis (plataus
masto tarpuniversitetinis) bendradarbiavimas su užsienio partneriais, jungtinių mokslo projektų
kūrimas, kultūriniai renginiai ir kita veikla – tai pagrindinės Universiteto tarptautinių ryšių politikos gairės.
2007 m. Mykolo Romerio universitetas žengė svarbų žingsnį į tarptautinę erdvę. Malaizijoje, Penango mieste vykusiame Pasaulio universitetų asociacijos kongrese susirinkę 500 atstovų
iš viso pasaulio universitetų nusprendė 2010 m. kongresą surengti Mykolo Romerio universitete.
Tai reiškia ir Universiteto veiklos įvertinimą. Kartu kongresas yra svarbi priemonė Universitetui
įsitvirtinant tarptautinėje erdvėje. Kongreso, kuris Mykolo Romerio universitete vyks 2010 m.
birželio 25–26 d., tema – „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: studijų dalykų
vaidmuo“. Konferencijos pranešėjai bus pripažinti pasaulio ir Europos aukštojo mokslo lyderiai.
2008 m. Utrechte (Nyderlandų Karalystė) vykusioje Pasaulio universitetų asociacijos jubiliejinėje konferencijoje Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis išrinktas
šios organizacijos tarybos tikruoju nariu.
Prisidėdamas prie Vilniaus – Europos kultūros sostinės renginių, Mykolo Romerio universitetas 2009 m. suorganizavo Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinę asamblėją
ir tarptautinę mokslinę konferenciją, kurioje buvo aptartas universitetų bendradarbiavimas, inovacijų ir kultūros ryšys. Joje dalyvavo daugiau kaip 50 Europos universitetų ir kultūros įstaigų
atstovai.
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Tarptautiškumas yra svarbus Mykolo Romerio universiteto prioritetas, kurį lemia
pasaulinės tendencijos: sparčiai besiplėtojantis tarptautinis universitetų bendradarbiavimas, taip pat ir auganti tarptautinė konkurencija studijų bei mokslo srityje, atsiverianti bendra ES darbo rinka. Universitetas aktyviai dalyvauja tarptautinių mainų
programose, kuria studijų programas užsienio kalbomis (įskaitant jungtines programas ir modulius), aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir profesiniuose
tinkluose. Universiteto indėlio į tarptautinį universitetų bendradarbiavimą pripažinimas – Pasaulio universitetų asociacijos sprendimas Universitete surengti 2010 m.
kongresą.

Universiteto narystė tarptautinėse organizacijose ir tinkluose:
• Access to Success – Europos ir Afrikos universitetų tinklas
• AUF – Frankofoniškų universitetų agentūra (Agence Universitaire de la Francophonie)
• BSRUN – Baltijos jūros regiono universitetų tinklas (Baltic Sea Region University Network)

• BUP – Baltijos universitetų programa (Baltic University Programme)
• Columbus – Europos ir Lotynų Amerikos universitetų tinklas
• DEAN – Dekanų ir Europos akademikų tinklas (Deans and European Academics Net•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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work)
Didžiosios universitetų chartijos (Magna Charta Universitatum) signataras
Dorich House Europos universitetų grupė (The Dorich House University group)
EAIE – Europos tarptautinio švietimo asociacija (European Association for International Education)
EASSW – Europos aukštųjų mokyklų, vykdančių socialinio darbo programas, asociacija (European Association of Schools of Social Work)
EAU – Europos universitetų asociacija (European Association of Universities)
EDAMBA – Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacija (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration)
EGPA – Europos viešojo administravimo grupė (European Group of Public Administration)
ELFA – Europos teisės fakultetų asociacija (European Law Faculties Association)
EMUNI – Mykolo Romerio universitetas yra vienas iš Europos ir Viduržemio jūros
regiono universiteto (Euro-Mediterranean University) steigėjų
EUNIS – Europos universitetų informacinių sistemų asociacija (European University
Information Systems)
EUPRIO – Europos universitetų viešųjų ryšių ir informacijos atstovų asociacija (The
Association of European Universities Public Relations and Information Officers)
GUNI – Pasaulinis inovacijų taikymo universitetuose tinklas (Global University Network for Innovation)
HUMANE – Europos universitetų administracijos vadovų tinklas (Heads of University
Management and Administration Network in Europe)
IAL – Tarptautinė įstatymų leidybos asociacija (International Association of Legislation)
IASIA – Tarptautinė aukštųjų administravimo mokyklų ir institucijų asociacija (International Association of Schools and Institutes of Administration)
IAU – Pasaulinė universitetų asociacija (International Association of Universities)
NISPAcee – Viešojo administravimo institutų ir mokyklų Vidurio ir Rytų Europoje tinklas (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and
Eastern Europe)
OECD IMHE – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Aukštojo mokslo institucinio valdymo programa (Organization for Economic Co-operation and Development programme on Institutional Management in Higher Education)
Teisės fakultetų Roterdamo tinklas (Roterdam Law Network)
UNECC – Europos kultūros sostinių universitetų tinklas (University Network of European Capitals of Culture)
UNICA – Europos sostinių universitetų tinklas.

Universiteto tarptautiniai partneriai (sudarytos dvišalės sutartys)
Argentinos Respublika
• Salvadoro universitetas (Universidad del Salvador)
Austrijos Respublika
• Linco Johano Keplerio universitetas (Johannes Kepler Universität Linz)
Čekijos Respublika
• Silezijos Opavos universitetas (Slezska Univerzita v Opave)
• Brno Masaryko universitetas (Masarykova Univerzita v Brne)
Italijos Respublika
• Palermo universitetas (Università degli Studi di Palermo)
Jungtinės Amerikos Valstijos
• Pietų Ilinojaus universitetas (Southern Illinois University)
• Rytų Karolinos universitetas (East Carolina University)
• Edukologinių tyrimų asociacija (Educology Research Associates)
Kroatijos Respublika
• Zagrebo universitetas (University of Zagreb)
Latvijos Respublika
• Latvijos mokslų akademija (Latvijas Zinātņu akadēmija)
• Teisės kolegija (Juridiskā koledža)
• Rygos teisės aukštoji mokykla (Rigas Juridiskā Augstskola)
• Latvijos policijos akademija (Latvijas Policijas Akademija)
• Rygos Stradina universitetas (Rigas Stradina Universitate)

Pietų Korėjos Respublika
• Ajou universitetas (Ajou University)
• Ewha universitetas (Ewha Womans University)
Prancūzijos Respublika
• Ekso ir Marselio III (Polio Sezano) universitetas (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III)
• Savojos universitetas (Université de Savoie)
Rusijos Federacija
• Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos vadybos akademija
• Kaliningrado valstybinis universitetas (Калининградский Государственный
Университет)
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Lenkijos Respublika
• Vroclavo universitetas (Uniwersytet Wrocławski)
• Katovicų Karolio Adamieckio ekonomikos universitetas (Akademia Economiczna im.
Karola Adamieckiego w Katowicach)
• Varšuvos Ryšardo Lazarskio prekybos ir teisės universitetas (Wyzsza Szkola Handlu i
Prawa im. Ryszarda Lazarskiego w Warszawie)

Suomijos Respublika
• Tamperės universitetas (Tampereen Yliopisto)

•
Vokietijos Federacinė Respublika
• Šlėzvigo-Holšteino žemės vidaus reikalų ministerija (Innnenministerium des Landes
Schleswig-Holstein)
• Miunsterio policijos vadybos akademija (Polizei-Führungsakademie)
• Meklenburgo-Priešakinės Pomeranijos kriminalinė tarnyba (Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern)
• Saksonijos aukštoji policijos mokykla (Fachhochschule für Polizei Sachsen)
• Altenholco aukštoji administravimo mokykla (Verwaltungsfachhochschule Altenholz)
• Federalinė viešojo administravimo mokykla (Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung)

Akademinis mobilumas
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Studentų ir dėstytojų mainai yra reikšminga priemonė gerinti studijų kokybę, plėtoti tarptautiškumą, didinti Universiteto intelektinį potencialą. Universitete daug dėmesio skiriama akademiniam mobilumui pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramę. 2007 m.
Universitetui suteikta išplėstinė 2007–2013 m. Erasmus universiteto chartija, kuria vadovaudamasis Universitetas turi teisę dalyvauti visuose Mokymosi visą gyvenimą programos projektuose.
Pagal Erasmus programą Universitetas bendradarbiauja su 164 universitetais iš 28 valstybių.

Dvišalės sutartys dėl studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus programą
2004–2005 m. m. – 2008–2009 m. m.

Mykolo Romerio universitetas siekia, kad kuo daugiau gerai besimokančių pagrindinių ir
magistrantūros viso ir dalinio (vakarinių) bei doktorantūros viso ir dalinio (neakivaizdinių) studijoms skiriamo laiko studijų studentų per studijavimo Universitete laikotarpį turėtų galimybę bent
vieną semestrą studijuoti užsienio aukštojo mokslo institucijose.
Tarptautinių ryšių mastą pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutarčių skaičių būtų galima
įvertinti kaip kiekybiškai pakankamą. Apžvelgiant mobilumo statistiką galima pasakyti, kad išvykusių studentų skaičius nuolat augo.
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Išvykstantys ir atvykstantys studijuoti pagal Erasmus programą studentai
2004-2005 m. m. – 2008-2009 m. m.

Fakultetų siūlomi moduliai užsienio kalba

Universitete skatinami dėstytojų mainai kaip priemonė keistis mokomąja informacija ir
dėstymo metodų naujovėmis, juos pristatyti grįžus į Universitetą kolegoms ir pritaikyti savo aka-

49

MY KOLO R OM ERI O UN I VE RSI TETAS 20 04 –20 0 9 m .

Pastaraisiais metais mažėja skirtumas tarp išvykstančių ir atvykstančių studentų: artėjame prie siekio organizuoti subalansuotus mainus. Tai laukta tendencija, kurios siekti padėjo per
pastaruosius kelerius metus aktyviai vykdomas Universiteto studijų galimybių pristatymas tarptautinėse parodose, vykstant į parengiamuosius ar stebėjimo vizitus, taip pat kiekvieno išvykusio
dėstytojo kokybiškas paskaitų skaitymas bei atstovavimas universitetui.
Didelę įtaką atvykstančių studentų skaičiaus didėjimui turi profesionaliai organizuojamos
studijos, gausus fakultetų siūlomų dalykų pasirinkimas, įdomi įvadinė savaitė, kokybiškas koordinatorių ir studentų globėjų darbas. Fakultetai siūlo net 165 modulius užsienio kalba. Kiek
vienais metais sulaukiame užsienio studentų, norinčių Mykolo Romerio universitete studijuoti
atskirus modulius užsienio kalba.

deminėje veikloje, taip pat kaip galimybė plėtoti bendradarbiavimą su priimančiu universitetu ir
kitose veiklos srityse, pavyzdžiui, kuriant bendrus projektus. Plėtojamas atvykstančių dėstytojų
integravimas į iš anksto parengtus tarpuniversitetinius modulius, pavyzdžiui, į modulį „Europos
identitetas“. Priimančiame universitete kiekvienas siunčiamas Erasmus dėstytojas dėsto ne mažiau kaip 5 akademines valandas.
Nuolat augo dėstytojų mobilumas. 2008–2009 m. m. skaityti paskaitų į užsienio universitetus pagal Erasmus programą išvyko 70 dėstytojų. 2008–2009 m. m. paskaitų skaityti į Universitetą pagal Erasmus programą atvyko 35 dėstytojai.
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Dėstytojai, skaitę paskaitas užsienio universitetuose
(pagal Erasmus programą)

Universiteto tarptautiškumo stiprinimui didelę įtaką turi akademinės bendruomenės ir
administracijos dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, tokiuose kaip konferencijos, seminarai ir t. t. Vykimas į tokias komandiruotes yra viena iš galimybių užmegzti naujus tarptautinio
bendradarbiavimo ryšius, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias ir įgūdžius. Kiekvienais
metais Universiteto darbuotojai vyksta į maždaug 300 tokių komandiruočių, apsilanko maždaug
40-yje valstybių.
2007–2008 m. m. buvo pradėta nauja veikla – neakademinio personalo mainai. Ji sulaukė
didelio dėmesio. Per dvejus metus 28 darbuotojai išvyko į universitetus partnerius pasidalinti
patirtimi su analogiško profilio padalinių veikla. Iš užsienio partnerinių institucijų atvyko 23 darbuotojai.
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Tarptautinės studijos
Universitete sudaryta galimybė priimti studentus studijų programoms dėstomąja užsienio
kalba. Patrauklių studijų programų sudarymas tapo vienu iš pagrindinių Universiteto tikslų, stiprinant tarptautiškumą. Universitete siūlomos studijų programos užsienio kalbomis:
Mykolo Romerio universiteto bakalauro studijų programos, siūlomos užsienio kalbomis

Programos pavadinimas

Suteikiamas laipsnis

Kalba

Psichologija

Psichologijos bakalauras

anglų

Mykolo Romerio universiteto magistro studijų programos, siūlomos užsienio kalbomis

Suteikiamas laipsnis

Kalba

Tarptautinė teisė

Teisės magistras

anglų

Informacinių technologijų teisė

Teisės magistras

anglų

Europos Sąjungos teisė

Teisės magistras

anglų

Gerovės sociologija

Sociologijos magistras

anglų

Palyginamoji socialinė politika ir gerovė (jungtinė
programa su Tamperės universitetu, Suomija, ir
Johanneso Keplerio Linco universitetu, Austrija)

Lietuvoje – sociologijos magistras,
Suomijoje ir Austrijoje – socialinių
mokslų magistras

anglų

ES politika ir administravimas

Viešojo administravimo magistras

anglų

Viešasis administravimas

Viešojo administravimo magistras

anglų

Europos kaimynystės politika

Politikos mokslų magistras

anglų

Viešojo sektoriaus ekonomika

Ekonomikos magistras

anglų

Sėkmingas akademinio mobilumo įgyvendinimo rezultatas yra 2008 m. rugsėjo mėn. atidaryta nauja jungtinės magistrantūros studijų programa ,,Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“,
kurią parengė Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedra kartu su užsienio partneriais: Tamperės universitetu (Suomija) ir Linco Johanneso Keplerio
universitetu (Austrija). Anglų kalba studijuoja 21 studentas iš Austrijos, Suomijos ir Lietuvos.

Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijoje esančių centrų
dalyvavimas skatinant tarptautiškumą
Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos centrai aktyviai dalyvauja įgyvendinant tarptautiškumą. Centrai dirba kartu su fakultetais, įgyvendindami akademinius, kultūrinius ir kitus projektus, ir yra atsakingi už kuruojamų šalių ambasadorių, tarptautinių organizacijų, universitetų
atstovų priėmimą, nuolatos organizuoja susitikimus bei renginius su užsienio šalių studentais,
studijuojančiais Universitete.
Frankofoniškų šalių studijų centras, bendradarbiaudamas su Prancūzijos politikos mokslų institutais ir Prancūzijos ambasada Lietuvoje, įgyvendino du jungtinius modulius.
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Programos pavadinimas

Politikos mokslų krypties modulis ,,Europos identitetas“ rekomenduojamas prancūzų kalbą mokantiems studentams ir valstybės tarnautojams, kurie ketina savo profesinėje ar mokslinėje
veikloje Lietuvoje, Prancūzijoje ar Europos Sąjungos institucijose vartoti prancūzų kalbą. Studentai programą gali lankyti kaip laisvai pasirenkamą dalyką ir gauti kreditų, o valstybės tarnautojai
– kaip kvalifikacijos kėlimo kursus. Baigusiems modulį studentams įteikiami Mykolo Romerio
universiteto ir elitinių Prancūzijos universitetinių mokyklų (Grandes Ecoles arba Elite Schools)
– Prancūzijos politikos mokslų institutų – sertifikatai, kurie yra svarūs dokumentai Prancūzijos ir
Europos darbo rinkoje.
Jungtinį Mykolo Romerio universiteto ir Savojos universiteto teisės krypties modulį „Vartotojų teisių apsauga Europos Sąjungoje“ finansavo Frankofoniškų universitetų agentūra.
Centras taip pat organizuoja dviejų lygių prancūzų kalbos kursus, kuriuose žinias gilina
Universiteto studentai ir dėstytojai.
Vidurio ir Rytų Europos studijų centras inicijuoja bei koordinuoja Universiteto dalyvavimą programose ir projektuose su Vidurio ir Rytų Europos aukštojo mokslo ir studijų institucijomis, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie Vidurio ir Rytų Europos aukštojo mokslo
ir studijų institucijas, tarptautines organizacijas, mokslo programas ir projektus, organizuoja informacijos apie studijų ir stažuočių galimybes Vidurio ir Rytų Europos aukštojo mokslo ir studijų
institucijose paiešką bei sklaidą Universitete, organizuoja tarptautines konferencijas ir vasaros
mokyklas. Tarptautinė socialinių mokslų vasaros mokykla „Demokratijos iššūkiai pokomunistinėje Europoje“ tapo tradicine.
Centro pastangomis Universitetas kartu su Liublianos universitetu (Slovėnija), Trenčino
Aleksandro Dubčeko universitetu (Slovakija), ARC Kolino universitetu (Čekija) pradėjo leisti
jungtinį žurnalą ,,Journal of Comparative Politics“.
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Šveicarijos, Vokietijos ir Austrijos studijų centras organizuoja tarptautinius seminarus,
projektus, rengia paskaitas, prisideda Universitetui palaikant ryšį su vokiškai kalbančių šalių universitetais ir institucijomis.
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MOKSLINĖ VEIKLA IR DOKTORANTŪRA

Mykolo Romerio universitetas, būdamas mokslo universitetas, plėtoja fundamentinius ir
taikomuosius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse tyrimų programose ir
projektuose, mokslo rezultatus taiko praktikoje ir viešai pristato juos visuomenei.
Universitete tradiciškai plėtojami socialinių mokslų tyrimai, o paskutiniaisiais metais pradėti vykdyti ir biomedicinos, technologijų bei humanitarinių mokslų tyrimai.
2007 m. Mykolo Romerio universiteto senatas patvirtino fakultetų mokslo programas
2007–2011 m., kurias fakultetų mokslininkų grupės parengė, atlikusios išsamią Lietuvos ir pasaulio žinių ekonomikos poreikių analizę, ištyrusios studijų ir rinkos poreikius bei galimybes, įvertinusios žmogiškuosius išteklius. Numatydamos mokslinės veiklos tikslus, uždavinius, veiklos
planus, mokslininkų grupės siekė mokslo ir studijų vienovės, kokybės bei veiklų tarptautiškumo
ir plėtros.
2007–2011 m. svarbiausios Universiteto tyrimų kryptys:
• Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas.
• Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei politikai.
• Valstybės daugiapakopis valdymas.
• Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje.
• Veiksmingas viešasis administravimas.
2008 m. iškilūs Universiteto mokslininkai sulaukė aukščiausio nacionalinio pripažinimo už
savo mokslinę veiklą: jiems įteiktos Nacionalinės mokslo premijos. Socialinės politikos fakulteto
Socialinės politikos katedros doc. Sarmitė Mikulionienė ir Viešojo administravimo fakulteto per-
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Mykolo Romerio universitetas yra vienas iš socialinių mokslų lyderių Lietuvoje. Sėkmingai taikydamas pažangius mokslo plėtros metodus jis siekia pirmauti ir Baltijos šalyse. 2008 m. trys Universiteto mokslininkai sulaukė aukščiausio nacionalinio pripažinimo už mokslinę veiklą: jiems įteiktos Nacionalinės
mokslo premijos. Universitete leidžiami penki periodiniai mokslo leidiniai, iš kurių
trys įtraukti į tarptautinę duomenų bazę Soc-Index with Full-Text. Universitetas
vykdo trijų mokslo krypčių doktorantūros studijas, doktorantūroje studijuoja 193
doktorantai. 2009 m. Mykolo Romerio universitetas tapo tikruoju Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) nariu.
Kiekvienais metais Universitetas gali pasidžiaugti daugybe leidinių: skelbiami solidūs
mokslininkų darbai ir medžiaga, informuojanti apie Universiteto veiklą. Kiekvienais
metais parduodama vis daugiau leidinių, daugiau dėmesio skiriama leidinių rengimo
spaudai kultūrai, plečiama elektroninė leidyba.

sonalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros prof. Vladislava Stankūnienė sulaukė aukščiausio
nacionalinio pripažinimo už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos
pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–2005 m.)“, o Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros vedėjas prof. Mindaugas Maksimaitis – už darbų ciklą „Lietuvos
konstitucionalizmo istorijos studijos“ (1998–2006 m.).
Sėkminga Universiteto mokslininkų veikla ir tarpdalykinio bendravimo plėtra atsispindėjo
ir 2008 m. Studijų kokybės vertinimo centro atliktame Universiteto mokslinio produktyvumo
vertinime. Universitetas yra vienas iš pirmaujančių socialinių mokslų srityje.
2008 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija tris neformalias mokslininkų
grupes pripažino Aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centrais: Taikomųjų psichologinių tyrimų
centrą (TPTC), Teisinės valstybės mokslinių tyrimų centrą (TVMTC), Visuomeninio saugumo
tyrimo centrą (VSTC).
Mokslo veiklos rodikliai Mykolo Romerio universitete 2005–2009 m.*

Mokslo veiklos rodikliai
Metai

Monografijų
skaičius

Straipsnių Straipsnių LMT
„ISI Web of
patvirtintose
Science“
duomenų bazėduomenų
se skaičius
bazėje skaičius

Straipsnių
kitose
duomenų
bazėse
skaičius

Straipsnių
kituose recenzuojamuose
leidiniuose
skaičius

Vadovėlių
skaičius

15
6
6

47
204

5
9

197

11
8

2009
2008

7
21

15
17

78
231

2007

25

8

237

2006

22

5

155

12

249

2005
Iš viso

11
86

2
47

26
727

15
54

250
947
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* Iki 2009 10 28

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras

Studijų kokybės vertinimo centro universitetų mokslingumo vertinimas 2008 m.

54

11
44

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras

Lietuvos socialinių mokslų fakultetų ir institutų mokslingumas

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras
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Studijų kokybės vertinimo centro universitetų mokslingumo vertinimas 2007–2008 m. m.

Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras, MRU Personalo skyrius

Fakultetų 1 etato mokslingumas (bendras pagrindinių ir nepagrindinių pareigų etatų skaičius)
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Mokslo darbų publikavimas ir sklaida yra vienas iš pagrindinių mokslininko veiklos rezultatų ir nacionalinėje, ir tarptautinėje erdvėje, o mokslinės publikacijos užsienio kalba bei tarptautiniu mastu pripažintuose moksliniuose leidiniuose yra vienas iš pagrindinių rodiklių, leidžiančių
stebėti ir vertinti mokslo tarptautiškumo dinamiką.
Mokslo programų internacionalizavimas (2008 m. mokslo programų vertinimas)

Fakulteto mokslo programos pavadinimas

Publikacijos užsienio kalba

1

Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje

86

2

Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei politikai

45

3

Valstybės daugiapakopis valdymas

28

4

Veiksmingas viešasis administravimas

44

5

Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas

62
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Šaltinis: Studijų kokybės vertinimo centras

Straipsniai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose,
įtrauktuose į ISI Web of Science duomenų bazę 2008 m.

Universitete leidžiami penki periodiniai mokslo leidiniai: „Jurisprudencija“, „Socialinis
darbas“, „Viešoji politika ir administravimas“, „Intelektinė ekonomika“, „Socialinių mokslų studijos“ (pradėtas leisti 2009 m.).
Leidinys „Jurisprudencija“ įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc. ir International Index
Copernicus tarptautines duomenų bazes. Žurnalo partneriai – Vroclavo universitetas (Lenkijos
Respublika) ir Masaryko universiteto Teisės fakultetas (Čekijos Respublika). Leidinys „Viešoji
politika ir administravimas“ taip pat įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc. ir International Index
Copernicus tarptautines duomenų bazes. Leidinys „Socialinis darbas“ įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc. duomenų bazę.
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Mokslinių publikacijų tikslingumas – atitiktis mokslo programos temoms
(2008 m. mokslo programų vertinimas)

Fakulteto mokslo programos
pavadinimas

Publikacijos,
atitinkančios
mokslo
programą
(proc.)

Publikacijos, iš
dalies atitinkančios mokslo programą
(proc.)

Publikacijos,
neatitinkančios mokslo
programos
(proc.)

1

Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas
XXI amžiuje

81

19

0

2

Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei
politikai

90

10

0

3

Valstybės daugiapakopis valdymas

86

14

0

4

Veiksmingas viešasis administravimas

83

17

0

5

Lietuvos ekonomikos konkurencingumo,
verslumo bei socialinės sanglaudos stiprinimas

100

0

0

Mokslo programų atitikties nacionalinėms mokslo programoms ir 7 BP analizė

Nacionalinė programa
„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

7 bendroji programa

Teisinė valstybė ir socialinis
sugyvenimas XXI amžiuje

• Grėsmę asmens ir visuome-

• Pagrindinės tendencijos vi-

•
•
2

Žmogiškųjų išteklių raida:
iššūkiai socialinei politikai

• Demografinės raidos tyrimai
• Žmogiškųjų išteklių, darbo
•
•
•

3

Valstybės daugiapakopis
valdymas

nės saugumui keliančių kriminogeninių procesų tyrimai
Socialinės gerovės tyrimai
Psichosocialinių sąveikų ir
subjektyvios gerovės tyrimai

rinkos politikos ir užimtumo
tyrimai
Socialinės gerovės tyrimai
Grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių procesų tyrimai
Psichosocialinių sąveikų ir
subjektyvios gerovės tyrimai

suomenėje ir jų reikšmė

• Pilietis Europos Sąjungoje

• Ekonominių, socialinių ir
•

aplinkosaugos tikslų derinimas Europos perspektyvoje
Pagrindinės tendencijos visuomenėje ir jų reikšmė

• Demografinės raidos tyrimai
• Žmogiškųjų išteklių, darbo

• Ekonominių, socialinių ir

•

•
•

rinkos politikos ir užimtumo
tyrimai
Socialinės gerovės tyrimai

aplinkosaugos tikslų derinimas Europos perspektyvoje
Europa pasaulyje
Pilietis Europos Sąjungoje
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1

Universiteto mokslo
programa

4

5

Veiksmingas viešasis administravimas

Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo
bei socialinės sanglaudos
stiprinimas

• Žmogiškųjų išteklių, darbo

• Pagrindinės tendencijos vi-

•

• Europa pasaulyje
• Pilietis Europos Sąjungoje

rinkos politikos ir užimtumo
tyrimai
Socialinės gerovės tyrimai

• Demografinės raidos tyrimai
• Žmogiškųjų išteklių, darbo
•

rinkos politikos ir užimtumo
tyrimai
Socialinės gerovės tyrimai

suomenėje ir jų reikšmė

• Augimas, užimtumas ir
•
•
•

konkurencingumas žinių
visuomenėje
Ekonominių, socialinių ir
aplinkosaugos tikslų derinimas Europos perspektyvoje
Pagrindinės tendencijos visuomenėje ir jų reikšmė
Socialiniai,
ekonominiai
bei moksliniai rodikliai

Išleisti vadovėliai ar kitos metodinės priemonės mokslo programai
(2008 m. mokslo programų vertinimas)

Fakulteto mokslo programos pavadinimas

Vadovėliai

Kitos
metodinės
priemonės

1

Teisinė valstybė ir socialinis sugyvenimas XXI amžiuje

3

14

2

Žmogiškųjų išteklių raida: iššūkiai socialinei politikai

4

1

3

Valstybės daugiapakopis valdymas

1

7

4

Veiksmingas viešasis administravimas

3

1

5

Lietuvos ekonomikos konkurencingumo, verslumo bei socialinės
sanglaudos stiprinimas

3

3
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Vienos iš efektyviausių mokslinės sklaidos ir tarptautiškumo priemonių yra tarptautinės
mokslinės konferencijos ir seminarai. Kiekvienais metais Universitete vyksta kelios dešimtys
mokslinių renginių, iš jų nemaža dalis yra tarptautiniai.

Universitete organizuojami moksliniai renginiai 2004–2008 m.
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Doktorantūra
Mykolo Romerio universitetas vykdo trijų mokslo krypčių doktorantūros studijas: teisės
(krypties kodas – 01S), vadybos ir administravimo (krypties kodas – 03S) ir psichologijos (krypties kodas – 06S). Iki 2006 m. Mykolo Romerio universitete buvo ginamos tik socialinių mokslų
srities teisės mokslo krypties disertacijos. Pirmieji vadybos ir administravimo krypties doktorantai disertacijas gynė 2007 m. Pirmieji psichologijos krypties doktorantai buvo priimti 2007 m.
Pirmąsias šios mokslo krypties disertacijas planuojama ginti 2011 m.
2009 m. Mykolo Romerio universitetas tapo tikruoju Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration, toliau – EDAMBA) nariu. 2008 m. EDAMBA tarptautiniai ekspertai iš Oksfordo ir Mančesterio universitetų atliko vadybos ir administravimo krypčių
doktorantūros studijų ekspertizę. Sprendimas dėl Universiteto narystės Asociacijoje priimtas šios
ekspertizės, kurioje pateiktos teigiamos išvados, pagrindu.
Priėmimas į doktorantūros studijas išlieka konkurencingas. Katedros turi galimybę išrinkti
geriausius pretendentus būsimai mokslinei veiklai. 2009 m. į doktorantūros studijas stojo apie 50
pretendentų, priimta 33. Daugiausia jų buvo iš Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto.

2008 m. parengta Universiteto doktorantūros reglamento nauja redakcija, įtvirtinanti vadybinius doktorantūros studijų proceso organizavimo pokyčius, taip pat keičiamos priėmimo į
doktorantūros studijas taisyklės: atsisakyta stojamojo egzamino, į stojamojo balo sudėtį įtrauktas
magistro diplomo pažymių vidurkis.
Universiteto doktorantai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose doktorantų tinkluose: Connex doktorantų tinkle, New-Neighborhood doktorantų tinkle, Nordic-Baltic doktorantų ir jaunųjų
mokslininkų tinkle, Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantų tinkle.
Universitetas, bendradarbiaudamas su užsienio partneriais, nuolat plėtoja dvišalio vadovavimo daktaro disertacijoms galimybes. Šiuo metu dėl dvišalio vadovavimo daktaro disertacijoms
pasirašytos sutartys su Kingstono universitetu (Jungtinė Karalystė), Brno Masaryko universitetu
(Čekijos Respublika), Eks-Marselio universitetu (Prancūzija), Po universitetu (Prancūzija), Upsalos universitetu (Švedijos Karalystė). Pažymėtina ir tai, kad Universitetas pasirašė sutartis dėl
bendros doktorantūros su Eks-Marselio ir Po universitetais.
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Stojimas į doktorantūros studijas 2005–2009 m.

Siekiant diegti inovatyvias kokybės priemones 2006 m. buvo parengta doktorantūros studijų kokybės tobulinimo metodika ir atlikta teisės bei vadybos ir administravimo krypties doktorantūros studijų savianalizė, kurios rekomendacijos yra sėkmingai diegiamos doktorantūros
studijose.
2004–2009 m. (iki rugsėjo mėn.) Mykolo Romerio universitete buvo apgintos 103 disertacijos.
2009 m. buvo apgintos dvi Teisės krypties disertacijos tarptautinėse gynimo tarybose: Gintarės Šatienės – kartu su Lenkijos mokslininkais ir Aleksandro Gončarko – su Prancūzijos mokslininkais. A. Gončarko disertacija buvo apginta ir Prancūzijoje esančiame Po ir Adūro krašto
universitete.
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Mykolo Romerio universiteto doktorantų skaičiaus dinamika 2001–2009 m.

Mykolo Romerio universitete apgintų disertacijų skaičiaus dinamika 2004–2009 m.

Nuo 2007 m. Universitete ginamos vadybos ir administravimo krypties disertacijos. 2007
m. apgintos 4, 2008 m. 5 šios krypties disertacijos.
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Daktaro disertacijų tyrimų atitiktis magistrantūros studijų programoms 2008 m. (vnt.)

Naujausios studijų programos

Daktaro
disertacijų
tyrimai

1

Europos verslo teisė

10

2

Socialinė gerontologija

12

3

Socialinė politika ir administravimas

11

4

Lyčių lygių galimybių ekonomika

11

5

Lyderystė ir pokyčių valdymas

7

6

Mokslo vadyba

3

Pastaruoju metu diskusijos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą nepaliko nuošalyje ir
doktorantūros studijų metu atliekamų tyrimų. Siekiant doktorantūros studijų proceso kokybės,
doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programoje prie perkeliamųjų gebėjimų ugdymo buvo
įvestas verslumo įgūdžių ugdymas, tai aktyviai skatinama Universitete veikiančiuose penkiuose
tarpdalykiniuose jaunųjų mokslininkų tinkluose: Žmogaus teisių, Verslo aplinkos teisinių tyrimų,
Valdymo, Socialinės kaitos, Visuomeninio saugumo.
2008 m. Žinių ekonomikos forumas atliko tyrimą, kurio metu buvo vertinama, ar Lietuvoje
apgintos daktaro disertacijos atitinka Lietuvos verslo sektoriaus poreikius. Tyrimas parodė, kad
Lietuvoje stambios įmonės, net ir orientuotos į tarptautines rinkas, nepakankamai bendradarbiauja su mokslo sektoriumi inovacijų srityje, tačiau visoms įmonėms reikia į veiklos optimizavimą orientuotų sprendimų, taip pat vadybos žinių ir technologijų. Konstatuota, kad mokslo žinių
pasiūla gerokai atsilieka nuo paklausos. Vis dėlto mūsų Universiteto daktaro disertacijų tyrimų
rezultatai kone labiausiai prisideda prie Lietuvos ūkio plėtros.

Daktaro disertacijų pasiūla verslo sektoriui 2008 m.

Disertacijų
pasiūla

Mykolo Romerio universitetas

125

Vilniaus universitetas

105

Kauno technologijų universitetas

45

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

27

Šiaulių universitetas

16

Šaltinis: Žinių ekonomikos forumas

Universiteto Leidybos centras leidžia vis daugiau knygų ir kitų leidinių, turinčių paklausą
rinkoje. Leidybos planai sudaromi atsižvelgiant ir į planuojamo leidinio komercinį vertinimą.
Vyksta aktyvus dialogas su fakultetų tarybomis bei katedromis derinant leidybos planus.
Parengti ir patvirtinti Universiteto mokslinių ir mokomųjų leidinių aprobavimo spaudai
komisijos nuostatai. Jais vadovaujantis sugriežtinti leidinių atrankos kriterijai, pagerėjo leidinių
kokybė.
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Aukštoji mokykla

Vis daugiau dėmesio skiriama mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai užsienio kalba: vis daugiau išleidžiama leidinių anglų ir kitomis kalbomis.
Dalykiškai bendradarbiaujama su Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisija. Komisijai rekomendavus, kasmet išleidžiama keletas bendraisiais vadovėliais Lietuvos aukštosioms mokykloms pripažintų Universiteto leidinių.

2005–2009 m. išleista leidinių, tūkst. Lt

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Plečiama elektroninė leidyba. Periodiniai mokslo darbų žurnalai „Jurisprudencija“, „Socia
linių mokslų studijos“, „Socialinis darbas“, „Intelektinė ekonomika“, „Viešoji politika ir administ
ravimas“ skelbiami Universiteto svetainėje.
Aktyvinama Leidybos centro veikla platinant leidinius. Sudarytos leidinių pardavimo sutartys su didžiausiais šalies knygynų tinklais, regioniniais knygų platinimo centrais, internetinės
prekybos institucijomis bei atskirais knygynais. Reguliariai teikiama informacija apie naujai išleistus Universiteto leidinius ne tik knygas platinančioms institucijoms, bet ir toms žinyboms,
mokslo studijų įstaigoms, kurioms mūsų leidžiama literatūra gali būti reikalinga. Tokio pobūdžio
veikla gerina leidinių pardavimą.

2005–2009 m. išleistų leidinių realizuota procentais
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2005–2009 m. parduota leidinių (tūkst. Lt)

Vis daugiau dėmesio skiriama leidinių rengimo spaudai kultūrai: redagavimui, dizainui,
maketavimo kokybei. Siekiama, kad leidiniai būtų patrauklesni skaitytojui.
Vis didesnė dalis išleistų leidinių yra realizuojama.

Išleidžiamų leidinių paklausos didėjimui didelį poveikį daro aktyvus dalyvavimas knygų
mugėse. Geriausi Universiteto leidiniai pristatomi Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos bend
rame stende prestižinėje Frankfurto knygų mugėje.

Leidybos išlaidos ir pajamos 2005–2009 m. (tūkst. Lt)
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Išleistų leidinių bendras likutis gruodžio 31 d. (proc.)
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UNIVERSITETO VADYBA

Universitetas veikia konkurencinėje aplinkoje, yra rinkos dalyvis, todėl konkurencingumo
principai turi būti įtvirtinti ir Universiteto vadyboje bei kitoje veikloje. Universiteto tarptautiškumo siekis suprantamas ne tik kaip integracija į pasaulinę aukštojo mokslo erdvę, bet ir kaip
pažangiausių pasaulio universitetų vadybos metodų taikymas ir vykdant strateginę Universiteto
pertvarką, ir kasdienėje studijų bei mokslo plėtros veikloje.
Universitetas pasisako už didesnę universitetų autonomiją, akademinę bei administracinę
laisvę ir turi ryžto prisiimti atsakomybę už priimamus sprendimus.
Strateginė Universiteto vadybos kryptis yra Universiteto veiklos decentralizacija, kuri apima ir studijų, ir mokslo veiklos decentralizaciją. Siekiama fakultetų savarankiškumo. 2008 m.
šia kryptimi žengtas reikšmingas žingsnis patvirtinant naująją Studijų tvarką, įtvirtinančią studijų
liberalizavimą. Decentralizacija buvo vykdoma ne tik keičiant vidines Universiteto veiklos reguliavimo nuostatas, bet ir koreguojant administravimo praktiką, centralizuotai vykdomas veiklas nuosekliai perduodant fakultetams. Fakultetai turi būti atsakingi už studijų kokybę, už naujų
programų rengimą bei jų populiarumą tarp studentų. Direkcijas ir centrus reikėtų vertinti kaip
fakultetų pagalbininkus.
2006 m. Universitetas kreipėsi į Europos universitetų asociaciją, prašydamas atlikti bendrą Universiteto veiklos kokybės patikrą. Mykolo Romerio universitetas tapo pirmąja Lietuvos
aukštąja mokykla, kurioje atliktas toks vertinimas, ir apie jį viešai paskelbta visuomenei. Ekspertų
grupė palankiai įvertino Universiteto valdymo sistemą. Konstatuota, kad Mykolo Romerio universitetas yra dinamiškas, augantis, į studentą orientuotas, rūpestingai valdomas ir gerai įrengtas.
Visi darbuotojai turi bendrą viziją, strateginius tikslus ir norą juos įgyvendinti. Ekspertų grupė
įsitikino, kad Universitetas siekia tapti geriausiu socialinių ir humanitarinių mokslų universitetu
Lietuvoje ir aukščiausio lygio tarptautiniu universitetu, atliekančiu šios srities mokslinius tyri-
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Pastarieji penkeri metai Mykolo Romerio universitetui buvo sparčios plėtros, konkurencinės galios augimo, infrastruktūros stiprinimo, Universiteto tarptautinio autoriteto įtvirtinimo laikas. Savo svarbiausių tikslų Universitetas siekė pasitelkdamas
modernius vadybos metodus.
Mykolo Romerio universitetas lieka jauna aukštoji mokykla: vidutinis dėstytojo amžius yra 41 m. Universitete sparčiai didėja profesorių ir docentų skaičius. Akademinio personalo skaičius Universitete didėja, o administracijos darbuotojų skaičius turi
tendenciją mažėti.
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mus. Konstatuota, kad Universitetui pavyko sukurti palankias pokyčiams sąlygas: Universiteto
darbuotojai yra dinamiški ir neturi išankstinių nuostatų, vadovybė turi aiškią plėtros viziją. Universitetas yra atviras visuomenei ir aplinkai.
Europos universitetų asociacijos ekspertai nurodė, kad Universitetui plečiantis didėja decentralizacijos poreikis. Per pastaruosius metus Universitetas žengė ryškius žingsnius šia kryptimi.
Universitete daug dėmesio skiriama socialiniam dialogui. Universiteto vadovybė palaiko
glaudžius ryšius su Studentų atstovybe ir Universiteto darbuotojų profesine sąjunga. Studentai
reguliariai susitinka su rektoriumi.
Svarbus Universiteto veiklos principas – pagarba žmogui. Šiuo principu grindžiami vadybiniai sprendimai. Universitetas prasmingas tiek, kiek jis gerbia savo studentą jam teikdamas
žinių, kiek jis gerbia jį kaip kolegą, prasmingo dialogo narį, kiek sukuria aplinką, palankią žinių
siekiui ir asmenybės tobulėjimui. Tą pat galima pasakyti apie pagarbą dėstytojams, administracijos darbuotojams, kiekvienam bendruomenės nariui.
Universitetas plėtė savo veiklą, būsimiems studentams siūlydamas naujas į darbo rinką
orientuotas studijų programas, o tam pagrindą suteikė naujų fakultetų kūrimas. Pradžioje Mykolo
Romerio universitete buvo Teisės, Valstybinio valdymo, Socialinio darbo, Teisėsaugos ir Kauno
policijos fakultetai. 2005 m. reorganizavus labai padidėjusį Valstybinio valdymo fakultetą buvo
įsteigti trys nauji fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Strateginio valdymo ir politikos bei
Viešojo administravimo.
Naujų fakultetų sukūrimas buvo brandus, nuodugniai svarstytas ir planuotas žingsnis. Fakultetai subūrė kvalifikuotų dėstytojų, iškilių savo srities mokslininkų, kolektyvus, kurie greitai
sugebėjo pasiūlyti patrauklias studijų programas. Didelį organizacinį darbą atliko Ekonomikos ir
finansų valdymo fakulteto dekanė prof. dr. Vitalija Rudzkienė, Strateginio valdymo ir politikos
fakulteto dekanas prof. habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas, kurį 2007 m. pakeitė doc. dr.
Gintaras Aleknonis, Viešojo administravimo fakulteto dekanas doc. dr. Tadas Sudnickas.
Buvusio Socialinio darbo fakulteto tradicijas toliau tęsia nuolat stiprėjantis, didelį mokslo
potencialą turintis Socialinės politikos fakultetas, kuriam vadovauja dekanė prof. dr. Leta Dromantienė. Tradiciškai didžiausias yra Teisės fakultetas, kurio kolektyve gerai dera pripažintų teisės teoretikų ir praktikų patirtis. Fakultetui vadovauja dekanas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas.
Reikšmingas 2008 m. Universiteto veiklos įvykis buvo naujo Socialinės informatikos fakulteto įkūrimas. Jis žymi naują Universiteto raidos etapą. Socialinės informatikos fakulteto veik
la orientuota į perspektyvią socialinės informatikos sritį, o tarp fakulteto siūlomų programų yra
ir priklausanti fiziniams mokslams programa – šios mokslo srities programos Universitetas iki
šiol neturėjo. Fakultetas, vadovaujamas dekano doc. dr. Sauliaus Norvaišo, užsibrėžęs rasti savo
ryškią vietą studijų rinkoje.
Vadybiniai sprendimai kartu orientuojami ir į Universiteto tarptautiškumo įtvirtinimą.
2008–2009 m. Universitete parengtas ir jau įgyvendinamas reitingavimo sistemos projektas. Jį
rengiant įvertinti tarptautinėse – ir esamose, ir dar tik kuriamose – universitetų reitingavimo sistemose naudojami rodikliai. Tai daroma suvokiant tarptautinę reitingavimo reikšmę – vyraujančios
tendencijos ir Europoje vykstantys procesai rodo, kad jau artimoje ateityje tarptautinis kiekvieno
universiteto reitingavimas taps neišvengiamas ir būtinas. Kuriant reitingavimo sistemą nesiorientuota vien į šiuo metu populiariausiomis vadinamas Times ir Šanchajaus universiteto reitingavimo
sistemas. Jos yra sukritikuotos ir atspindi jau vakarykštės dienos tendencijas.
Kitas reitingavimo uždavinys yra geriau išryškinti fakultetų, katedrų, dėstytojų laimėjimus,
nustatyti jų indėlį į Universiteto veiklą. Sukurta reitingavimo sistema taps gera dėstytojo ir fakulteto savianalizės priemone. Be to, laimėjimai turi tapti svarbiausiu veiksniu, lemiančiu atlyginimą
už darbą. Esminė naujovė – kuriama elektroninė dėstytojo reitingavimo anketos forma, kuri bus
naudojama jau 2009 m. vertinant dėstytojo veiklos rezultatus. Ją pasitelkus reitingavimas, dės-
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tytojų pasiekimų palyginimas bus atliekamas automatiškai, be to, ji leis sukurti duomenų patikimumo patikrinimo sistemą. Elektroniniu būdu išsaugojus rezultatus, dėstytojai kiekvienąkart pateiks tik vienerių metų duomenis, tačiau bus vertinami trejų metų laimėjimai. Be to, elektroninės
dėstytojų savianalizės anketos sudarys vertingą duomenų bazę, kuri bėgant metams leis stebėti ir
įvairiais pjūviais analizuoti Universiteto raidos tendencijas.
Reitingavimo sistemoje vertinamos keturios veiklos sritys: pedagoginis-metodinis darbas,
mokslinės publikacijos, kitas mokslinis tiriamasis bei organizacinis darbas ir dalyvavimas projektų valdyme, visuomeninė veikla. Buvo laikomasi principo, kad dėstytojai ir fakultetai anketoje
pateikia tik tuos duomenis, kurių anksčiau nebuvo pateikę Universiteto padaliniams ar centrams
ir kurių padaliniai ir centrai neturi. Todėl, pavyzdžiui, anketoje dėstytojai neturi pateikti savo
paskelbtų publikacijų, nes jos registruojamos Universiteto bibliotekoje.
Reitingavimo sistema buvo kuriama atvirai bendraujant ir tariantis su Universiteto bendruomene. 2008 m. gruodžio 12 d. Universiteto senatas patvirtino dėstytojo ir fakulteto reitingavimo tvarką. 2009 m. atliktas bandomasis fakultetų reitingavimas.
Universiteto viešųjų ryšių tikslas yra palaikyti glaudžius Universiteto ryšius su visuomene, neišleidžiant iš akių svarbiausio tikslo: padėti įsitvirtinti Universitetui kaip žinių, intelekto
ir studijų centrui, sudominti Universitetu kuo daugiau jaunuolių, sudaryti prielaidas plėsti pedagoginę, mokslo ir įvairialypę kitą veiklą, užtikrinti išorinę ir vidinę Universiteto komunikaciją.
Universiteto svarbiausias turtas yra didžiulis profesorių, docentų, lektorių, asistentų žinių, patirties, išmanymo potencialas, kuriuo būtina pasidalinti su visuomene. Universitete sukurta ir veikia
viešųjų ryšių sistema, kurios tikslas – panaudoti šį potencialą Universiteto ir visuomenės labui.
Universiteto dėstytojai nuolat dalyvauja daugelyje televizijos ir radijo laidų, rašo straipsnius, atstovauja Universitetui įvairiuose renginiuose.
Kaip išorinės ir vidinės komunikacijos priemonė buvo nuolat tobulinama Universiteto internetinė svetainė. 2007 m. įgyvendintas naujos Universiteto svetainės projektas. Sukurtas naujas svetainės dizainas. Naujoji svetainė pasižymi didesniu funkcionalumu, naujomis informacijos
pateikimo formomis, atsirado naujų rubrikų. Vykdant Universiteto valdymo decentralizaciją ir
skatinant akademinės bendruomenės iniciatyvumą bei kūrybiškumą fakultetai įgijo teisę ne tik
savarankiškai tvarkyti atitinkamų tinklalapių turinį, bet ir kurti tinklalapių dizainą. Kuriami nauji
svetainės tinklalapiai, sukurtos rubrikos Asmenims su specialiaisiais poreikiais, Studentų tėvams
ir kitos. Sparčiai didėja svetainėje pateikiamos informacijos kiekis: ji vis geriau atlieka ir vidinės,
ir išorinės komunikacijos funkciją. Nuolat tobulinamos informacijos pateikimo ir paieškos svetainėje sistemos. Atgijo svetainės anglų kalba sritis, sukurta nauja Mykolo Romerio universiteto
Studentų atstovybės svetainė. Šiuo metu per 300 Universiteto dėstytojų ir darbuotojų yra sukūrę
savo asmenines svetaines.
Mykolo Romerio universitete dirba 1155 žmonės, iš jų 823 akademinio personalo darbuotojai bei 332 administracijos ir kiti darbuotojai. Akademinio personalo skaičius Universitete
pastaraisiais metais nuolat didėja.

Mykolo Romerio universiteto darbuotojai 2004–2008 m. m.

Mokslinį laipsnį turinčių dėstytojų, kuriems Universitetas yra pagrindinė darbovietė, dalis
sudaro apie 62 proc. ir pastaraisiais metais svyruoja nežymiai.
Reikšminga, kad nuo 2004 m. iki 2009 m. ženkliai augo Universiteto intelektinis potencialas: išaugo profesorių (nuo 34 iki 70) ir docentų (nuo 157 iki 261) skaičius.
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2009 m.

Mykolo Romerio universiteto dėstytojų skaičius 2004–2009 m.
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2005 m. (vyrai ir moterys)

Mykolo Romerio universiteto darbuotojai 2005 m. (vyrai ir moterys)

Mykolo Romerio universiteto administracija ir kiti darbuotojai 2009 m. (vyrai ir moterys)

Mykolo Romerio universitetas lieka jauna aukštoji mokykla: vidutinis dėstytojo amžius yra
41 m. ir per praėjusius metus beveik nepasikeitė.
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Mykolo Romerio universiteto dėstytojai 2009 m. (vyrai ir moterys)

Mykolo Romerio universiteto dėstytojų amžius 2004 ir 2009 m.

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Administracijos darbuotojų kaita labai priklauso nuo darbo rinkos sąlygų. 2008 m. darbuotojų kaita buvo labai išaugusi, o 2009 m. prasidėjus sunkmečiui krito į rekordiškai žemą lygį.
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Mykolo Romerio universiteto struktūra 2004 m.
2004 m. Mykolo Romerio universitete įsteigti 5 fakultetai, juose veikė 38 katedros
bei 3 institutai.
Teisės fakulteto katedros
1.
2.
3.
4.
5.

Konstitucinės teisės
Administracinės teisės ir proceso
Civilinės ir komercinės teisės
Civilinio proceso
Tarptautinės teisės
•
Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos institutas
6. Europos Sąjungos teisės
7. Darbo teisės ir socialinės saugos
8. Teisės filosofijos
9. Baudžiamosios teisės
10. Baudžiamojo proceso
11. Bioteisės
12. Finansų ir mokesčių teisės
13. eisės istorijos

Valstybinio valdymo fakulteto katedros
Valdymo teorijos
Viešojo administravimo
Kalbos kultūros
Filosofijos
•
Žinių visuomenės valdymo institutas
5. Socialinės informatikos
•
Europos Sąjungos politikos ir valdymo institutas
6. Politikos mokslų
7. Europos Sąjungos
8. Aplinkos apsaugos
9. Užsienio kalbų
10. Ekonomikos

Socialinio darbo fakulteto katedros
1.
2.
3.
4.

Penitencinės teisės ir veiklos
Socialinio darbo
Socialinės politikos
Psichologijos

Teisėsaugos fakulteto katedros
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Policijos teisės ir veiklos
Kūno kultūros
Operatyvinės veiklos
Muitinės veiklos
Kriminalistikos
Kriminologijos

Kauno policijos fakulteto katedros
1.
2.
3.
4.
5.

Teisės
Humanitarinių mokslų
Policijos veiklos
Valstybės sienos apsaugos
Specialaus fizinio rengimo
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1.
2.
3.
4.

Mykolo Romerio universiteto struktūra 2009 m.
2009 m. rugsėjo mėn. Mykolo Romerio universitete veikė 7 fakultetai ir 43 katedros, Mykolo
Romerio universiteto Teismo medicinos institutas.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto katedros
1. Bankininkystės ir investicijų
2. Ekonomikos
3. Finansų ir mokesčių
4. Muitinės veiklos
5. Verslo ekonomikos

Socialinės informatikos fakulteto katedros
1. Elektroninio verslo
2. Informatikos ir programų sistemų
3. Matematinio modeliavimo

Socialinės politikos fakulteto katedros
1. Edukacinės veiklos
2. Penitencinės teisės ir veiklos
3. Psichologijos
4. Socialinio darbo
5. Socialinės politikos

Strateginio valdymo ir politikos fakulteto katedros

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

1. Aplinkos politikos
2. Filosofijos
3. Politikos mokslų
4. Strateginio valdymo
5. Valdymo teorijos

Teisės fakulteto katedros
1. Administracinės teisės ir proceso
2. Baudžiamojo proceso
3. Baudžiamosios teisės
4. Bioteisės
5. Civilinės ir komercinės teisės
6. Civilinio proceso
7. Darbo teisės ir socialinės saugos
8. Europos Sąjungos teisės
9. Konstitucinės teisės
10. Kriminologijos
11. Tarptautinės teisės
12. Teisės istorijos
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13. Teisės filosofijos
14. Verslo teisės

Viešojo administravimo fakulteto katedros
1. Kalbos kultūros
2. Kūno kultūros
3. Personalo vadybos ir organizacijų plėtros
4. Užsienio kalbų
5. Viešojo administravimo

Viešojo saugumo fakulteto katedros
1. Humanitarinių mokslų
2. Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso
3. Policijos veiklos
4. Specialaus fizinio rengimo
5. Teisės
6. Valstybės sienos apsaugos

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos institutas
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Mykolo Romerio universiteto struktūros raida
Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. I-2515 ,,Dėl Lietuvos teisės
universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo“ (Žin., 2004,
Nr. 16-5952) Lietuvos teisės universiteto pavadinimas pakeistas į Mykolo Romerio universitetas.
Senato 2004 m. gruodžio 16 d. nutarimu profesorius Alvydas Pumputis išrinktas Mykolo
Romerio universiteto rektoriumi.
Mykolo Romerio universiteto senato 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Mykolo Romerio universiteto senato pirmininku išrinktas docentas dr. Vytautas Pakalniškis.
Mykolo Romerio universiteto senato 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Mykolo Romerio universiteto senato pirmininko pavaduotoju išrinktas profesorius habil. dr. Stasys Puškorius.
Mykolo Romerio universiteto senato 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Mykolo Romerio universiteto senato sekretoriumi išrinktas docentas dr. Antanas Keras.
Senato 2004 m. gruodžio 28 d. nutarimu patvirtinta naujoji Mykolo Romerio universiteto struktūra – įsteigti 5 fakultetai: Teisės, Valstybinio valdymo, Socialinio darbo, Teisėsaugos, Kauno
policijos.

Teisės fakultetas (2005 m. vasario 7 d.)
Senato 2005 m. vasario 7 d.  nutarimu profesorius dr. Juozas Žilys patvirtintas Teisės fakulteto
dekanu, fakultete įsteigtas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos institutas ir 13 katedrų:
Konstitucinės teisės katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Egidijus Jarašiūnas.
Administracinės teisės ir proceso katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Algimantas Urmonas.
Civilinės ir komercinės teisės katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Vytautas Pakalniškis.
Civilinio proceso katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Virgilijus Valančius.
Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos institutas, direktorius – profesorius dr. Saulius Katuoka.
Tarptautinės teisės katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Saulius Katuoka
Europos Sąjungos teisės katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Ignas Vėgėlė (senato 2006 m.
liepos 4 d. nutarimu).

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, katedros vedėja – profesorė dr. Genovaitė Dambrauskienė.
Teisės filosofijos katedra, katedros vedėjas – profesorius habil. dr. Alfonsas Vaišvila.
Baudžiamosios teisės katedra, katedros vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas.
Baudžiamojo proceso katedra, katedros vedėja – docentė dr. Rima Ažubalytė.
Bioteisės katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Jonas Juškevičius.
Finansų ir mokesčių teisės katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Algirdas Miškinis.
Teisės istorijos katedra, katedros vedėjas – prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis.

Valstybinio valdymo fakultetas (2005 m. vasario 10 d.)
Senato 2005 m. vasario 10 d. nutarimu profesorius habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas patvirtintas Valstybinio valdymo fakulteto dekanu. Fakultete įsteigti Žinių visuomenės institutas,
Europos Sąjungos politikos ir valdymo institutas ir 10 katedrų:
Valdymo teorijos katedra, katedros vedėjas – profesorius habil. dr. Stasys Puškorius.
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Viešojo administravimo katedra, katedros vedėjas – dr. Tadas Sudnickas (laikinai, nuo 2005 m.
vasario 11 d. iki 2005 m. birželio 30).
Kalbos kultūros katedra, katedros vedėja – docentė dr. Vida Žilinskienė.
Filosofijos katedra, katedros vedėjas – profesorius habil. dr. Bronislovas Kuzmickas.
Žinių visuomenės institutas, direktorius – profesorius dr. Arūnas Augustinaitis.
Socialinės informatikos katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Rimantas Alfonsas Petrauskas.
Europos Sąjungos politikos ir valdymo institutas, direktorius – docentas dr. Antanas Kulakauskas.
Politikos mokslų katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Antanas Kulakauskas.
Europos Sąjungos katedra, katedros vedėjas – prof. habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas
(laikinai, nuo 2005 m. vasario 11 d. iki 2005 m. birželio 30 d.).
Aplinkos apsaugos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Danius Lygis (nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.).
Užsienio kalbų katedra, katedros vedėja – docentė dr. Ligija Kaminskienė.
Ekonomikos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Algis Dobravolskas.

Socialinio darbo fakultetas (2005 m. vasario 18 d.)
Senato 2005 m. vasario 18 d. nutarimu docentė dr. Leta Dromantienė patvirtinta Socialinio
darbo fakulteto dekane. Fakultete įsteigtos 4 katedros:
Penitencinės teisės ir veiklos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Julius Dermontas.
Socialinio darbo katedra, katedros vedėja – docentė dr. Jolanta Pivorienė.
Socialinės politikos katedra, katedros vedėja – profesorė dr. Vida Kanopienė.
Psichologijos katedra, katedros vedėja – profesorė dr. Rita Žukauskienė.

Teisėsaugos fakultetas (2005 m. vasario 18 d.)
Senato 2005 m. vasario 18 d.  nutarimu docentas dr. Petras Ancelis patvirtintas Teisėsaugos
fakulteto dekanu. Fakultete įsteigtos 6 katedros:
Policijos teisės ir veiklos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Raimundas Kalesnykas.
Kūno kultūros katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Robertas Veršinskas.
Operatyvinės veiklos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Kęstutis Šimkus.
Kriminalistikos katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Hendryk Malevski.
Kriminologijos katedra, katedros vedėja – profesorė dr. Genovaitė Babachinaitė.

Kauno policijos fakultetas (2005 m. vasario 22 d.)
Rektoriaus 2005 m. vasario 22 d. Antanui Butavičiui pavesta eiti Kauno policijos fakulteto
dekano pareigas. Fakultete įsteigtos 5 katedros:
Teisės katedra, katedros vedėja – docentė dr. Birutė Pranevičienė.
Humanitarinių mokslų katedra, katedros vedėja – docentė dr. Laimutė Ruibytė.
Policijos veiklos katedra, katedros vedėjo pareigas eiti laikinai paskirtas lektorius komisaras
inspektorius Egidijus Nedzinskas.
Valstybės sienos apsaugos katedra, katedros vedėjas – docentas komisaras inspektorius dr. Saulius Greičius.
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Muitinės veiklos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Alfonsas Laurinavičius.

Specialaus fizinio rengimo katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Algirdas Muliarčikas.
Vadovaujantis Senato 2005 m. vasario 18 d. nutarimu, studijų prorektoriumi patvirtintas
prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, mokslo prorektoriumi – prof. Vidmantas Egidijus Kurapka, plėtros prorektoriumi – dr. Rimantas Vaitkus, Universiteto sekretoriaus pareigoms
eiti patvirtintas doc. Antanas Keras.
Senato 2005 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 1SN-80 panaikintas Valstybinio valdymo fakultetas
ir įsteigti 3 nauji fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Strateginio valdymo ir politikos,
Viešojo administravimo.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (2005 m. birželio 10 d.)
Senato 2005 m. liepos 4 d. nutarimu Informatikos ir statistikos katedros profesorė dr. Vitalija
Rudzkienė patvirtinta Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekane. Fakultete įsteigtos 4
katedros:
Ekonomikos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Algis Dobravolskas.
Finansų ir mokesčių katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Algirdas Miškinis.
Muitinės veiklos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Alfonsas Laurinavičius.
Informatikos ir statistikos katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Rimantas Alfonsas Pet
rauskas.

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas (2005 m. liepos 4 d.)
Politikos mokslų katedros profesoriui habil. dr. Vygandui Paulikui nuo 2005 m. liepos 4 d.
pavesta eiti Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekano pareigas. Fakultete įsteigtos 4
katedros:
Valdymo teorijos katedra, katedros vedėjas – profesorius habil. dr. Stasys Puškorius.
Politikos mokslų katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Antanas Kulakauskas.
Aplinkos politikos ir valdymo katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Imantas Lazdinis.
Filosofijos katedra, katedros vedėjas – profesorius habil. dr. Bronislovas Kuzmickas.

Viešojo administravimo fakultetas (2005 m. liepos 4 d.)

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Senato 2005 m. liepos 4 d. nutarimu docentas dr. Tadas Sudnickas patvirtintas Viešojo administravimo fakulteto dekanu. Fakultete įsteigtos 4 katedros:
Viešojo administravimo katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Kęstutis Masiulis.
Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Jonas Jagminas.
Užsienio kalbų katedra, katedros vedėja – docentė dr. Ligija Kaminskienė.
Kalbos kultūros katedra, katedros vedėja – docentė dr. Vida Žilinskienė.

Socialinės politikos fakultetas (2005 m. liepos 5 d.)
Senato 2005 m. liepos 5 d. nutarimu Socialinio darbo fakulteto pavadinimas pakeistas į Socialinės politikos fakultetą.

Viešojo administravimo fakultetas (2005 m. liepos 5 d.)
Senato 2005 m. liepos 5 d. panaikintas Teisėsaugos fakultetas. Viešojo administravimo fakulteto dekanui dr. Tadui Sudnickui pavesta administruoti panaikinto fakulteto studijų programas,
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struktūrą ir etatus. Viešojo administravimo fakulteto struktūrą papildė šios (buvusio Teisėsaugos fakulteto) katedros:
Policijos teisės ir veiklos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Raimundas Kalesnykas.
Kūno kultūros katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Rimantas Minkevičius (senato 2006 m.
liepos 4 d. nutarimu).
Operatyvinės veiklos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Kęstutis Šimkus.
Kriminalistikos katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Hendryk Malevski.
Kriminologijos katedra, katedros vedėja – profesorė dr. Genovaitė Babachinaitė.

Teisės fakultetas (2005 m. lapkričio 7 d.)
Senato 2005 m. lapkričio 7 d. nutarimu Teisės fakultete panaikintas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos institutas, įsteigta Verslo teisės katedra.
Verslo teisės katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Egidijus Baranauskas (senato 2006 m.
liepos 4 d. nutarimu).

Viešojo administravimo fakultetas (2006 m. gegužės 2 d.)
Senato 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Viešojo administravimo fakultete panaikintos Policijos
veiklos ir Operatyvinės veiklos katedros. Kriminalistikos ir Kriminologijos katedros perkeltos
iš Viešojo administravimo fakulteto į Teisės fakultetą.

Socialinės politikos fakultetas (2006 m. gegužės 2 d.)
Senato 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Socialinės politikos fakultete įsteigta Edukacinės veiklos
katedra. Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedroje įsteigta Psichologijos laboratorija.
Edukacinės veiklos katedra, katedros vedėja – docentė dr. Brigita Kairienė (senato 2006 m.
liepos 4 d. nutarimu).

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (2006 m. gegužės 2 d.)

Bankininkystės ir investicijų katedra, katedros vedėjas – profesorius habil. dr. Antanas Buračas
(senato 2006 m. liepos 4 d. nutarimu).

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas (2006 m. gegužės 2 d.)
Senato 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Strateginio valdymo ir politikos fakultete įsteigta Strateginio valdymo katedra.
Strateginio valdymo katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Kostas Žymantas Svetikas (senato
2006 m. liepos 4 d. nutarimu).

Teisės fakultetas (2006 m. liepos 4 d.)
Civilinio proceso katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Stasys Vėlyvis (senato 2006 m. liepos 4 d. nutarimu).
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Senato 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete įsteigta Bankininkystės ir investicijų katedra.

Kauno policijos fakultetas (2006 m. liepos 4 d.)
Senato 2006 m. liepos 4 d. Kauno policijos fakulteto Teisės katedros pavadinimas pakeistas į
Administracinės teisės ir veiklos katedrą.
Senato 2006 m. liepos 4 d. nutarimu dr. Gintaras Aleknonis patvirtintas Mykolo Romerio
universiteto sekretoriaus pareigoms.

Viešojo administravimo fakultetas (2006 m. rugsėjo 20 d.)
Užsienio kalbų katedra, katedros vedėja – docentė dr. Irena Darginavičienė (nuo 2006 m. rugsėjo 20 d.).

Socialinės politikos fakultetas (2007 m. vasario 5 d.)
Psichologijos laboratorija, vedėjas – Vidminas Dauderys (nuo 2007 m. vasario 5 d.).
Senato 2007 m. birželio 11 d. nutarimu įsteigtas ūkio prorektoriaus etatas, Vladas Brakauskas patvirtintas ūkio prorektoriaus pareigoms. Senato 2007 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu ūkio
prorektoriaus pareigybės pavadinimas pakeistas į infrastruktūros prorektoriaus.

Teisės fakultetas (2007 m. birželio 11 d.)
Senato 2007 m. birželio 11 d.  nutarimu profesorius dr. Egidijus Jarašiūnas pavirtintas Teisės
fakulteto dekanu.
Konstitucinės teisės katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Gediminas Mesonis (senato
2007 m. birželio 11 d.  nutarimu).
Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Justinas Usonis (senato 2007 m. birželio 11 d.  nutarimu).

Viešojo saugumo fakultetas (2007 m. spalio 18 d., lapkričio 15 d.)
Senato 2007 m. spalio 18 d. nutarimu panaikintas Kauno policijos fakultetas ir įsteigtas Viešojo
saugumo fakultetas. Viešojo saugumo fakulteto dekanu senato 2007 m. spalio 18 d. nutarimu
patvirtintas docentas dr. Saulius Greičius.
Senato 2007 m. lapkričio 15 d. nutarimu patvirtinta Viešojo saugumo fakulteto struktūra. Fakultete įsteigtos 6 katedros:
Teisės katedra, katedros vedėja – docentė dr. Birutė Pranevičienė.
Humanitarinių mokslų katedra, katedros vedėja – docentė dr. Laima Ruibytė.
Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Petras Ancelis.
Policijos veiklos katedra, katedros vedėjo pareigas laikinai pavesta eiti lektoriui komisarui Dariui Urbonui.
Valstybės sienos apsaugos katedra, katedros vedėjos pareigas laikinai pavesta eiti lektorei vyresniajai inspektorei Danguolei Seniutienei.
Specialaus fizinio rengimo katedra, katedros vedėjas – docentas dr. Algirdas Muliarčikas.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (2008 m. gegužės 9 d.)
Senato 2008 m. gegužės 9 d. nutarimu Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete įsteigta Matematinio modeliavimo katedra.
Matematinio modeliavimo katedra, katedros vedėjas – profesorius dr. Aleksandras Krylovas.

Strateginio valdymo ir politikos fakultetas (2008 m. birželio 17 d.)
Mykolo Romerio universiteto senato 2008 m. birželio 17 d. nutarimu doc. dr. Gintaras Aleknonis patvirtintas Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanu.
Senato 2008 m. birželio 17 d.  nutarimu docentas dr. Stasys Stačiokas patvirtintas plėtros
prorektoriumi.
Senato 2008 m. birželio 17 d. nutarimu dr. Saulius Spurga patvirtintas Mykolo Romerio universiteto sekretoriaus pareigoms.

Socialinės politikos fakultetas (2008 m. birželio 17 d.)
Psichologijos katedra, katedros vedėja – docentė dr. Ilona Čėsnienė (senato 2008 m. birželio
17 d. nutarimu).

Socialinės informatikos fakultetas (2008 m. rugsėjo 29 d.)
Senato 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarimu įsteigtas Socialinės informatikos fakultetas ir šiame
fakultete įsteigtos 3 katedros:
Informatikos ir programų sistemų katedra, laikinai einanti katedros vedėjos pareigas – profesorė dr. Dalė Dzemydienė.
Elektroninio verslo katedra, katedros vedėjo pareigas pavesta laikinai eiti Elektroninio verslo
katedros profesoriui dr. Rimantui Alfonsui Petrauskui.
Matematinio modeliavimo katedra, laikinai einantis katedros vedėjo pareigas – profesorius dr.
Aleksandras Krylovas.

Specialaus fizinio rengimo katedra, katedros vedėjas – vyriausiasis komisaras docentas dr. Robertas Veršinskas (senato 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarimu).

Socialinės informatikos fakultetas (2008 m. lapkričio 7 d.)
Senato 2008 m. lapkričio 7 d. nutarimu Socialinės informatikos fakulteto dekanu patvirtintas
dr. Saulius Norvaišas.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas (2008 m. lapkričio 7 d.)
Senato 2008 m. lapkričio 7 d. nutarimu Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete panaikinta
Matematinio modeliavimo ir Informatikos ir statistikos katedros ir įsteigta nauja – Verslo ekonomikos katedra.
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Viešojo saugumo fakultetas (2008 m. rugsėjo 29 d.)

Verslo ekonomikos katedra, katedros vedėja – docentė dr. Rima Žitkienė (senato 2009 m. sausio 26 d. nutarimu).

Teisės fakultetas (2009 m. sausio 26 d.)
Teisės fakultete panaikinta Kriminalistikos katedra, studijų dalykus perduodant Baudžiamojo
proceso katedrai.

Viešojo administravimo fakultetas (2009 m. sausio 26 d.)
Viešojo administravimo katedra, katedros vedėjas – dr. Vainius Smalskys (senato 2009 m. sausio 26 d. nutarimu).

Socialinės politikos fakultetas (2009 m. rugpjūčio 18 d.)
Socialinio darbo katedra, laikinai einanti katedros vedėjos pareigas – profesorė dr. Valdonė
Indrašienė (2009 m. rugpjūčio 18 d.).

PROJEKTŲ VALDYMAS

Pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą ES struktūrinių fondų
lėšos buvo skirtos 9-iems Mykolo Romerio universiteto projektams. Visi šie projektai baigti įgyvendinti 2008 m.
Dalis projektų buvo skirti Universiteto studijų ir mokslo kokybei gerinti („Socialiniai
mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“, „Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose“,
„Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra: Jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo
kūrimas Mykolo Romerio universitete“), kiti – personalo kvalifikacijai kelti („Mykolo Romerio
universiteto administracijos darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“,
„Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete“). Įgyvendinus projektą „Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias
informacines ir komunikacines priemones“ sukurti nuotolinio mokymo moduliai, o įgyvendinant
projektą „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“ sukurtos metodikos Universitetui vertinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas. Projektai sustiprino Universiteto konkurencingumą ir mokslo bei studijų kokybę.
Devynių 2008 metais baigtų įgyvendinti Mykolo Romerio universiteto projektų vertė siekė
15 005 832 litų. Šias lėšas sudarė Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo
finansavimo lėšos (14 266 628 Lt) bei Mykolo Romerio universiteto nuosavas indėlis (739 204
Lt).
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Mykolo Romerio universiteto mokslininkai aktyviai naudojasi ES, tarptautinių programų ir fondų, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo teikiamomis galimybėmis įgyvendinti savo idėjas gavus finansavimą projektams. Pagal Lietuvos 2004–2006
m. Bendrąjį programavimo dokumentą ES struktūrinių fondų lėšomis buvo finansuoti 9 Mykolo Romerio universiteto projektai.

ESF finansuotų projektų kompensuotos ir neįsisavintos lėšos 2005–2008 m.
Projekto vertė
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

Projekto pavadinimas

„Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio
universitete“
„Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros
ir doktorantūros studijose“
„Mykolo Romerio universiteto
administracijos darbuotojų projektų
vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“

Parama,
Lt

MRU
indėlis,
Lt

804.159,00

178.920,00

Kompen- Pripažintos
suotos
netinkaišlaidos
momis
iki
išlaidos,
2008-09-01, Lt
Lt

807.022,60

0,00

Projekto
pabaigos
data

2008.08.29

2.626.987,00 324.684,00 2.583.786,71 41.850,07 2008.08.29

706.800,00

235.600,00

906.465,56

3.517,27

2008.05.30

„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš
laisvės atėmimo vietų, socialinės
adaptacijos ir integracijos į visuomenę
skatinimas“

2.978.179,00

0,00

2.867.133,46

0,00

2008.07.31

„Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas
universitetinėse studijose“

1.300.142,00

0,00

1.230.105,10

838,54

2008.04.30

„Inovatyvių priemonių ir me-todų
taikymas užsienio kalbų mokymuose
Mykolo Romerio universitete“

1.699.242,00

0,00

1.697.585,77

0,00

2008.06.30

800.605,00

0,00

769157,43

0,00

2008.07.31

1.729.876,00

0,00

1.570.577,73

0,00

2008.04.30

„Europos socialinių mokslų tyrimų
erdvės plėtra: Jaunųjų mokslininkų
kompetencijos forumo kūrimas
Mykolo Romerio universitete“
„Universitetinių studijų prieinamumo
gerinimas taikant naujausias informacines ir komunikacines priemones“

Mykolo Romerio universitetas pagal BPD 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“, bendradarbiaudamas su kitais Lietuvos universitetais bei institucijomis, 2006–2007 m. dalyvavo įgyvendinant tris projektus.
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Projektai pagal BPD 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų
ir inovacijų srityje“
1.

„Visuomenės darnaus vystymosi tarpdalykinė jungtinė magistrantūra (DARNA)“

Projektą vykdė Kauno technologijos universitetas

2.

„Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir
Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityje“

Projektą vykdė Lietuvos
pramonininkų asociacija

3.

„Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“

Projektą vykdė Lietuvos
mokslo taryba

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai aktyviai naudojasi Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijų fondo teikiama parama. Šio fondo remiami mokslininkai gali atlikti mokslinius
tyrimus, eksperimentinę plėtrą, rengti mokslines publikacijas, daryti pranešimus seminaruose ir
įgyvendinti kitas veiklas, kurios yra remiamos šio fondo.

Eil.
Nr.

Padalinio
pavadinimas

Projekto
pavadinimas

Projekto vykdytojai
ir partneriai

MRU atsakingi
asmenys

Pradžia–
pabaiga
(metai)

MRU
tenkanti
dalis
(Lt)

1.

Socialinės politikos
fakultetas

„Ikimokyklinio amVykdytojas – MRU
žiaus vaikų aktyvumo Partneris – VU
ir dėmesio sutrikimo
(ADS) raiška ir įvertinimo galimybės“

Projekto vadovė
– R. Jusienė

2007

33 000

2.

Viešojo
administravimo
fakultetas

„Lietuvos savivaldybių Vykdytojas – MRU
bei nevyriausybinių
organizacijų sąveika“

Projekto vadovas – doc. dr. A.
Guogis

2007

25 000

3.

Teisės fakultetas

„Prekybos žmonėmis
ikiteisminio tyrimo
ir nagrinėjimo teisme
praktika Lietuvoje“

Vykdytojas – MRU

Projekto vadovas – doc. dr. R.
Burda

2007

28 200

4.

Ekonomikos ir
finansų valdymo
fakultetas

„E. valdžia piliečiams:
plėtros gairių Lietuvai
nustatymas naudojant
ateities įžvalgų metodologiją“

Vykdytojas – MRU
Partneriai – asociacija
Žinių ekonomikos
forumas, Zagrebo
universitetas

Projekto vadovė
– prof. V. Rudzkienė

2007– 403 401
2009

5.

Ekonomikos ir
finansų valdymo
fakultetas

„Mokslo valdymas
globalizacijos sąlygomis: prioritetų koordinavimo ir administravimo priemonės“

Vykdytojas – MRU
Partneriai – Mokslo ir
studijų stebėsenos ir
analizės centras, VšĮ
Viešosios politikos ir
vadybos institutas

Projekto vadovas
– prof. A. Augustinaitis

2008

28 000

6.

Socialinės politikos
fakultetas

„Multikultūrinė paradigma socialiniame
darbe“

Projekto vykdytojas
– MRU

Projekto vadovė 2008
– dr. J. Šinkūnienė

10 000
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Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoti projektai 2007–2009 m.

7.

Socialinės politikos
fakultetas

„Politinės socializaci- Vykdytojas – MRU
jos raida nuo paauPartneris – Klaipėdos
glystės iki jaunystės: universitetas
piliečių politinio
tapatumo formavimosi mechanizmai
Lietuvoje“

Projekto vadovė
– prof.
R. Žukauskienė

8.

Viešojo administravimo fakultetas

„Demokratija žinių
visuomenėje: iššūkių
ir galimybių analizė“

Vykdytojas – VU
Partneriai – KTU,
MRU

Koordinatorius
MRU – dr.
D. Gudelis

2007– 32 663
2009

9.

Strateginio valdymo
ir politikos fakultetas

„LDK paveldo „daly- Vykdytojas – VU
bos“ II. Lietuvos Di- Partneris – MRU
džiosios kunigaikštijos
tradicija: modernių
valstybių tautų ir etninių mažumų tapatybės
istoriniuose kontekstuose“

Koordinatorius
MRU – prof.
Š. Liekis

2007– 26 974
2008

10.

Teisės fakultetas

„Nusikalstamumo
grėsmės ir žmogaus
saugumo vadybos
technologijos“

Vykdytojas – MRU
Projekto
2008– 315 000
Partneriai – VU, Teisės vadovas – prof. V. 2009
institutas
E. Kurapka

11.

Socialinės informatikos fakultetas

„Ginčų su vartotojais
sprendimas elektroninėje komercijoje“

Vykdytojas – MRU

Projekto vadovas
– prof. Š. Liekis

2007– 597 000
2009

2009

30 000

Vis aktyvėjantys akademiniai mainai sudarė sąlygas Universitetui dalyvauti reikšminguose
šiuo metu vykdomuose tarptautiniuose ilgalaikiuose projektuose:
Mykolo Romerio universitetas partnerio teisėmis dalyvavo įgyvendinant du Europos Bend
rijos iniciatyvos EQUAL projektus.

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

EQUAL projektai
1.

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „IN CORPORE“ (MRU – partneris)

2.

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas „Probleminių regionų atgimimas Utenos apskrityje: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė (ATGIMIMAS)“ (MRU – partneris)

Nuo 2004 m. Mykolo Romerio universitetas dalyvauja šeštojoje Bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje (6BP), kurios tikslas – prisidėti
prie Europos mokslinių tyrimų zonos kūrimo gerinant mokslinių tyrimų Europoje integravimą ir
koordinavimą. Pagal šeštąją Bendrąją programą Mykolo Romerio universitetas dalyvavo MERIPA, CONNEX, E-GOV Rtd-2020 mokslinių tyrimų projektuose, o šiuo metu dalyvauja įgyvendinant projektą LLL-2010.
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Tarptautiniai moksliniai projektai 2004–2009 m. (šeštoji Bendroji programa)

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

LLL2010 – Mokymasis visą gyvenimą

2.

MERIPA – Europos regionų inovacijų vertinimas

3.

E-GOV Rtd 2020 – Ateities viešasis sektorius: mokslinių tyrimų planai ir gairės e. valdžios srityje siekiant inovatyvaus ir modernaus viešojo valdymo 2020 m.

4.

CONNEX – Europos valdymo kompetencijos tinklas

Dalyvavimas akademiniuose tarptautiniuose projektuose
Vis aktyvėjantys akademiniai mainai sudarė sąlygas Universitetui dalyvauti reikšminguose
šiuo metu vykdomuose tarptautiniuose ilgalaikiuose projektuose:

1.

2.

3.

Padalinio
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Ekonomikos ir
finansų valdymo fakultetas,
Informatikos ir
statistikos
katedra

„LEGIS IP – teisiniai informacinės
visuomenės aspektai“
(„Intensive Programme on Legal
Aspects of Information Society“)

Ekonomikos ir
finansų valdymo fakultetas,
Informatikos ir
statistikos katedra

„Institucijų mokymai Kroatijoje – e.
valdžia“ („Courses for Institution
Building in Croatia e-Government“)

Ekonomikos ir
finansų valdymo fakultetas,
Informatikos ir
statistikos katedra

„Bendro virtualaus universiteto
miestelio kūrimas ir informacinių
bei komunikacinių technologijų
srityje“ („LAW&ICT Shared Virtual
Campus“)

Pagal ES Erasmus programą
Akronimas: IP LEGIS

Pagal ES Tempus II programą
Akronimas: eGovCRO

Projekto vykdytojai ir partneriai
Projekto koordinatorius: Isik University
(Turkija)
MRU – projekto partneris. Kiti partneriai:
University of Zaragoza, Spain, University of Warwick, UK, Vienna University,
Austria, Queen’s University of Belfast, UK,
Polytechnic University of Beja, Portugal,
University of Wroclaw, Poland, Orebro
University, Sweden, Aristotle University of
Thessaloniki, Greece
Projekto koordinatorius: Zagrebo universitetas (Kroatija)
MRU – projekto partneris
Partneriai: UNI Paris 1 Pantheon Sorbonne
(FR) GRANT HOLDER,
UNI Žilina, Faculty of Management Science
and Informatics (SK),
UNI Karlsruhe, Institute of Applied Informatics (DE),
Mykolas Romeris University Department of
Informatics (LT),
London Metropolitan University, Department of Law, Governance & International
Relations (UK),
Higher Education Consultancy and Services
(FR)
Projekto koordinatorius: Saragosos universitetas (Ispanija)
MRU – projekto partneris

Pagal ES Erasmus programą
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Eil.
Nr.

4.

Socialinės politikos fakultetas,
Socialinio darbo
katedra

„Naujų Europos socialinės politikos,
teisinių ir socialinių paslaugų teikimo
būdų paieška“ („Tracking New European Ways in Social Policy, Legal
and Social Services“)

Projekto koordinatorius: MRU
Partneriai: Inhollando universitetas (Nyderlandai), Plantijn Hogeschool (Belgija) ir
Porto universitetas (Portugalija)

Pagal ES Erasmus programą
Akronimas: IP WASPOLSS
5.

Socialinės politikos fakultetas,
Socialinio darbo
katedra

„Šiaurės ir Baltijos šalių aukštojo
mokslo institucijų bendradarbiavimo
stiprinimas švietimo srityje, kuriant
modulį „Supervizija socialiniame
darbe“

Koordinatorius – MRU
Partneriai: Tamperės universitetas (Suomija), Latvijos universitetas (Latvija), Goteburgo universitetas (Švedija), Stavangerio
universitetas (Norvegija)

Pagal NordPlus programą
6.

Socialinės politikos fakultetas

„Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė“
(„EU Comparative Social Policy and
Welfare“)

Koordinatorius: MRU

Pagal ES Jean-Monnet programą
7.

Socialinės politikos fakultetas,
Socialinio darbo
katedra

„Aktyvaus mokymosi skatinimas
socialinio darbo švietimo srityje“
(„Promotion of Active Learning in
Social work Education“)
Pagal ES Erasmus programą
Akronimas: IP PAL

8.

Teisės fakultetas,
Baudžiamosios
teisės katedra

„POLIFORME – bendruomenės
policijos pareigūnų kompetencijos
vertinimo metodikos sukūrimas“
Pagal ES Leonardo da Vinci programą

9.

Viešojo saugumo
fakultetas

Jungtinė Europos magistrantūros
studijų programa „Kriminalistika ir
ekspertiniai tyrimai“

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Pagal ES Erasmus programą

Koordinatorius:
Katolieke Hogeschool Kempen (Geel,
Belgija)
Partneriai: MRU, Suomijos,
Danijos, Švedijos, Ispanijos ir Turkijos
aukštosios mokyklos
Projekto koordinatorius: Regione Campania
– Settore Scoula Regionale Polizia Locale
– Benevento Centro de investigacion para el
desarrollo
Partneriai: Turkijos policijos viešosios tvarkos departamento vadovas,
Europos miestų saugumo forumas, MRU
Projekto koordinatorius: MRU
Partneriai: Olštyno Varmijos Mozūrų universitetas (Lenkija),
Prahos policijos akademija (Čekija)

10.

Viešojo administravimo fakulteto
Užsienio kalbų
katedra

„Autonominis kalbų mokymasis“
(„Autonomour Language Learning“)
Pagal ES Lingua programą
Akronimas: ALL

Projekto koordinatorius: CNAI (Ispanija)
MRU – partneris

11.

Viešojo administravimo fakulteto
Užsienio kalbų
katedra

„Pilietinės savimonės ugdymas per
anglų kalbą“ („Raising Civil Awareness Through English Language“)

Projekto koordinatorius: Workers’ Educational Association (JK)
MRU – partneris
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Pagal ES Grundtvig programą
Akronimas: RaCATEL

12.

Socialinės politikos fakultetas, Socialinės politikos
katedra

„Jungtinės Europos magistrantūros
studijų programos „Lyginamoji
socialinė politika ir gerovė“ kūrimas“
(„Development of European master
degree programme in Comparative
Social Policy and Welfare“)

Projekto koordinatorius: MRU
Partneriai: Johano Keplerio Linco universitetas (Austrija), Tamperės universitetas
(Suomija)

Pagal ES Erasmus programą
13.

Socialinės politikos fakultetas, Socialinės politikos
katedra

„Intensyvi lyginamosios socialinės
politikos ir gerovės programa“ („Intensive programme on comparative
social policy and welfare“)

Projekto koordinatorius: Tamperės universitetas (Suomija)
Partneriai: MRU, Johano Keplerio Linco
universitetas (Austrija)

Pagal Erasmus programą
14.

Socialinės
politikos fakultetas, Edukacinės
veiklos katedra

„Migrantų asmeninių mokymosi
galimybių sustiprinimas“ („PASS
– influence on personal Access to
education for people with migrant
background“)

Projekto koordinatorius: Speha Fresia Societa Cooperativa (Italija)
MRU – partneris

Pagal ES Grundtvig programą
15.

Teisės fakultetas

„Gera valdymo praktika ir žmogaus
teisės Mongolijoje ir Indonezijoje“
(„Good Governance and Human
Rights in Mongolia and Indonesia“)
Pagal ES Asia-Link programą

Projekto koordinatorius: Utrechto universitetas (Nyderlandai)
Partneriai: MRU, Nacionalinis Mongolijos
universitetas, Indonezijos universitetas,
Belfasto universitetas.

16.

Teisės fakultetas

„Teisė į gynybą vykstant ikiteisminiam tyrimui, procedūrų ir praktikos
Europoje harmonizavimas: lyginamoji valstybių narių procedūrų,
lengvinančių policijos ir teisėsaugos tarptautinį bendradarbiavimą,
analizė“

Projekto koordinatorius: Aukštoji Sant’Anna
mokykla (Italijos Respublika)
Partneriai: MRU, Adomo Mickevičiaus
universitetas (Lenkija), tarptautinė asociacija
Droit au Droit

Nuo 2009 m. sausio 1 d. Universitetas kartu su Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuru įgyvendina Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programos lėšomis finansuojamą projektą „Supratimo link“. Projekto trukmė – 12 mėn.
2009 m. buvo pateiktos dvi paraiškos, kurių vertinimas vyksta šiuo metu, bendrai Lietuvos
Respublikos ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti
pagal subsidijų schemą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“:
1. „Kūrybinis regiono problemų sprendimas“. Pareiškėjas – Kūrybinių industrijų ir inovacijų institutas, partneris – MRU. Prašoma suma – 292 982 Lt.
2. „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų gebėjimų stiprinimas regionų ekonomikos plėtros strateginio planavimo srityje“. Pareiškėjas – MRU, partneriai – Socialinių investicijų valdymo centras, Lietuvos savivaldybių asociacija. Prašoma paramos suma – 59 370,80 Lt.
Švietimo ir mokslo ministerijai ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūrai pakvietus teikti paraiškas finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų pagal 2007–2013 metų perspektyvą:
1. MRU 2009 m. sausio 16 d. su Vilniaus universitetu ir dar 22 partneriais pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, kuria numatyta parengti valstybės projekto „Aukštųjų mokyklų studentų

87

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Pagal ES Agis programą
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ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotės ir įdiegimo, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo, jiems skirtų priemonių sukūrimo I ir
II etapai“ (pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“) ir valstybės projekto „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“ (pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“) aprašus.
2. MRU 2009 m. liepos 20 d. pateikė projekto „Vidaus valdymo tobulinimas Mykolo Romerio universitete“ paraišką pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Paramos fondo Europos
socialinio fondo agentūros 2009 m. gegužės 20 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. Šiuo metu vyksta
tinkamumo finansuoti vertinimas.
3. MRU rengia dviejų projektų – „Mykolo Romerio universiteto pastatų (žym. schemoje
1C3/p, 2B3/p, 3B5/p) komplekso Ateities g. 20 Vilniuje dalinė renovacija (sienų šiltinimas)“ (prašoma paramos suma – 2 302 086 Lt) ir „MRU Viešojo saugumo fakulteto pastato (žym. schemoje
1C3p) Donelaičio g. 68/Maironio g. 27 Kaune dalinė renovacija (sienų šiltinimas)“ (prašoma
paramos suma – 1 119 994 Lt) paraiškas.
4. MRU ruošiasi teikti projekto paraišką pagal 2009 m. liepos 20 d. Švietimo ir mokslo
ministerijos paskelbtą išankstinį kvietimą teikti paraiškas pagal Nacionalinės studijų programos
veiklų grupę „Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas, optimizuojant
valstybinių universitetų ir jų padalinių struktūrą“.
5. 2009 m. rugpjūčio 26 d. MRU pasirašė jungtinės veiklos sutartį su Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus ir Kauno kolegijomis dėl projekto „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir
dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ pagal 2009 m.
liepos 31 d. Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtą išankstinį kvietimą teikti paraiškas pagal
Nacionalinės studijų programos veiklų grupę „Nacionalinės aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo programos įgyvendinimas“.
6. MRU ruošiasi teikti projektų paraiškas pagal 2009 m. rugpjūčio 7 d. Švietimo ir mokslo
ministerijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę
„Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Tikslas – pagrindinių ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas tobulinant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant
studentų praktinius įgūdžius.

88

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

IŠTEKLIAI IR GALIMYBĖS

89

90

MY KO LO RO MERI O U NI VE RSI TETAS 20 0 4– 20 0 9 m .

BIBLIOTEKA

Mykolo Romerio universiteto biblioteka siekia tapti viena iš moderniausių Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų, taikančia šiuolaikines informacijos technologijas, pasižyminčia aukšta
teikiamų paslaugų kokybe, užtikrinančia Universiteto poreikius atitinkančios informacijos įvairovę ir prieigą prie jos.
2007 m. rugsėjo pradžioje biblioteka perkelta į daug erdvesnes patalpas naujuose Universiteto rūmuose. Bibliotekoje sukurtas šiuolaikiškas interjeras, įrengtos 6 skaityklos – Bendroji,
Periodikos, Europos Sąjungos literatūros, 3 grupinių studijų skaityklos bei abonementas. Skaitytojai gali pasirinkti sau tinkamą darbo vietą – erdvią Bendrąją skaityklą, jaukią aplinką Europos
Sąjungos literatūros skaitykloje, kurioje yra vienviečiai staliukai, arba grupinių studijų skaityklas,
kur gali kartu diskutuoti, rengti projektus ir pristatymus.
Biblioteka tapo prieinama skaitytojams su negalia – prie įėjimo įrengti modernūs keltuvai,
visose bibliotekos patalpose galima važiuoti vežimėliu. Be to, įrengtos dvi specializuotos kompiuterinės darbo vietos. Regėjimo negalią turintiems skaitytojams darbo vietoje yra elektroninė
lupa, daug kartų didinanti tekstą monitoriaus ekrane. Kad nepavargtų akys, galima nusistatyti
norimą vaizdo spalvų toną. Įrengta speciali vieta judėjimo negalią turintiems asmenims.
Nuo 2009 m. kovo mėn. prie visų užsienio visateksčių duomenų bazių Universiteto bendruomenės nariai gali jungtis nuotoliniu būdu.
Bibliotekoje įdiegta radijo dažnių (RFID) knygų apsaugos sistema. Nuolat daugėja leidinių
atviruose fonduose – šiuo metu jie sudaro daugiau kaip 70 proc. visų bibliotekos leidinių. Visoje bibliotekoje veikia bevielis internetas, staluose įmontuoti kištukiniai lizdai nešiojamiesiems
kompiuteriams. Įvedus autorizaciją, skaitytojai gali savarankiškai naudotis bibliotekos kompiuteriniais ištekliais.
2009 m. rugsėjo 1 d. bibliotekos fondą sudarė 216,5 tūkst. egz. knygų, prenumeruojami
280 pavadinimų periodiniai leidiniai ir 46 duomenų bazės.
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Mykolo Romerio universiteto biblioteka siekia tapti viena iš moderniausių Lietuvos
aukštųjų mokyklų bibliotekų. 2007 m. ji perkelta į naujas erdvias patalpas. 2009 m.
rugsėjo 1 d. bibliotekos išteklius sudarė 216,5 tūkst. egzempliorių knygų, prenumeruojami 280 pavadinimų periodiniai leidiniai ir 46 duomenų bazės. Biblioteka aptarnauja 23,1 tūkst. skaitytojų. 2008 m. studentų pageidavimu bibliotekoje buvo pradėta
teikti nauja paslauga: skaityklos dirba iki 5 val. ryto.

Mykolo Romerio universiteto bibliotekos fondai 2004–2009 m. (tūkst. egz.)

Fondo dydis (tūkst. egz.)

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

MRU biblioteka

156

163,5

169,1

176,5

173,1

173,6*

VSF biblioteka

37,9

39,3

40,1

41,2

42,2

43,5*

Iš viso:

193,9

202,8

209,2

217,7

215,3

217,1*

* Planuojama įsigyti iki 2009 m. pabaigos.

Universiteto bibliotekoje per metus gautos ir nurašytos knygos 2004–2009 m.

Fondo kaita (tūkst. egz.)

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Gauta MRU bibliotekoje

12

13,5

11,2

8,5

13,8

9*

Gauta VSF bibliotekoje

2,4

1,5

2,9

2

2,6

2,6*

Iš viso gauta per metus:

14,4

15

14,1

10,5

16,4

11,6*

Nurašyta MRU bibliotekoje

5,5

6

5,5

1,2

17,2

8,5*

Nurašyta VSF bibliotekoje

-

0,1

2,1

0,9

1,6

1,3

Iš viso nurašyta per metus

5,5

6,1

7,6

2,1

18,8

9,8*

* Planuojama nurašyti iki 2009 m. pabaigos.

Prenumeruojami periodiniai leidiniai ir duomenų bazės 2004–2009 m.

Prenumeruojama

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Periodinių leidinių

193

191

211

273

259

282

Duomenų bazių

18

26

36

47

46

41
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Mykolo Romerio universiteto bibliotekos informacijos išteklių įsigijimo šaltiniai ir sumos (tūkst. Lt)

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

418,2

736,8

888

920,1

1648,1

1022,5*

Projektų bei fondų lėšos

12,8

48,2

139,6

155,2

483,6

2,6

MRU leidiniai

121,2

130,4

72,7

46,4

44,0

58,3

Gauta dovanų iš įvairių organizacijų ir asmenų

62,6

60,3

35,3

59,2

39,8

59,9

Iš viso lėšų bibliotekos išteklių
formavimui (tūkst. Lt)
Iš jų:
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* Planuojama įsisavinti lėšų iki 2009 metų pabaigos.
Komplektavimui skirtų lėšų 2004–2009 m. panaudojimo pokyčiai skirtingų kategorijų
dokumentams įsigyti (tūkst. Lt)

2008 metais knygų pirkimas išaugo ženkliai, nes labai daug knygų buvo nupirkta Universiteto vykdomų projektų lėšomis. Už projektų lėšas buvo nupirkta Vakarų šalių leidyklų knygų.

Projekto pavadinimas

Suma
tūkst. Lt

Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos
tobulinimas Mykolo Romerio universitete

Leidinių
pavadinimai

Leidinių
egzemp
lioriai

10

75

75

E. valdžia piliečiams: plėtros gairių nustatymas naudojant ateities
įžvalgų metodologiją

3

11

11

Efektyvios Mykolo Romerio universiteto magistrantų praktikos/doktorantų stažuotės įgyvendinimo sistemos sukūrimas

7,2

25

25

Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra: Jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo kūrimas Mykolo Romerio universitete

223,5

620

890

Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir
doktorantūros studijose

60,5

136

414

Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete

28,1

182

612

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas
universitetinėse studijose

69,1

209

967

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės
adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas

74,1

37

500

Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos C-05/2008

7,5

39

39

Prancūzijos ambasados subsidijos lėšomis

0,6

3

3

483,6

1289

3488

Iš viso:
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Projektų lėšomis pirkti leidiniai MRU bibliotekoje 2008 m.
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Be tradicinių spausdintų leidinių, biblioteka kiekvienais metais skaitytojams siūlo susipažinti bei naudotis visatekstėmis duomenų bazėmis, suteikiančiomis galimybę skaityti pažangiausių pasaulio leidėjų leidinius, gauti naujausią pasaulio mokslinę, statistinę ir teisinę informaciją.

Prenumeruojamos duomenų bazės 2004–2009 m.

Universiteto Informacinių technologijų centrui įdiegus duomenų perdavimo apsaugos programą Stunnel, Universiteto bendruomenės nariams sudaryta galimybė prie visų prenumeruojamų
užsienio visateksčių duomenų bazių jungtis nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad skaitytojai, turėdami
namie kompiuterį ir interneto prieigą, gali ieškoti informacijos bibliotekos prenumeruojamose
duomenų bazėse ir naudotis surasta medžiaga (skaityti, išsisaugoti ir pan.).

Kai kurių duomenų bazių vartojimo 2006–2008 m. statistika
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Metai
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EBSCO

Oxford Journals Online

Emerald

Atlikta
paieškų

Atsisiųsta
visateksčių
dokumentų

Atlikta
paieškų

Atsisiųsta
visateksčių
dokumentų

Atlikta
paieškų

Atsisiųsta
visateksčių
dokumentų

2006

14045

4642

1736

3631

496

354

2007

30620

7405

861

2158

1230

903

2008

68492

10383

423

954

812

838

EBSCO atskirų bazių vartojimo statistika 2006–2008 m.

2006
Atlikta
Atsipaiešsiųsta
kų
visateksčių
dokumentų

2007
Atlikta
Atsipaieškų
siųsta
visateksčių
dokumentų

2008
Atlikta
Atsipaieškų
siųsta
visateksčių
dokumentų

Academic Search Premier (EBSCO)
nuo 2008 m.
Academic Search Complete (EBSCO)

5785

3197

4224

2088

8342

2457

Business Source Complete (EBSCO)

113

46

3325

2649

7930

5430

–

–

2332

83

4506

135

461

879

2147

1005

2065

674

–

–

2652

461

5144

442

Education Research Complete (EBSCO)
PsychArticles (EBSCO)
SocINDEX with Full Text (EBSCO)

2005 m. pradėta pildyti Universiteto Magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų
santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistema (ETD). 2009 m. rugsėjo 1 d. informacinėje sistemoje buvo 1861 Universiteto elektroninis dokumentas: 1817 magistro baigiamųjų darbų, 10 daktaro disertacijų ir 36 daktaro disertacijų santraukos.
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Universiteto Mokslo publikacijų duomenų bazėje iki 2009 m. rugsėjo 1 d. įregistruotos
5542 publikacijos.

* Planuojama įregistruoti iki 2009 m. pabaigos.
Įregistruotos publikacijos Universiteto Mokslo publikacijų duomenų bazėje (PDB) 2004–2009 m.
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2007 m. sausio 18 d. patvirtinta nauja MRU darbuotojų mokslo publikacijų registravimo
tvarka – numatytas privalomas Universiteto dėstytojų mokslinių publikacijų registravimas. Taip
pat nuo 2007 m. rengiamoms mokslinėms ataskaitoms, dėstytojų atestacijoms duomenys imami
iš Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazės, todėl gerokai padaugėjo įregistruotų publikacijų.
Dėstytojams periodiškai skelbiama informacija apie publikacijų registravimą, teikiamos individualios konsultacijos apie naudojimąsi Publikacijų duomenų baze, bibliografinių sąrašų spausdinimą joje. Parengtos naudojimosi Universiteto Mokslo publikacijų duomenų bazėmis instrukcijos
dėstytojams ir mokslo prodekanams.
Mykolo Romerio universiteto bibliotekos skaitytojų skaičius (tūkst.)

Skaitytojų skaičius

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

MRU bibliotekoje

14,3

15,6

16,8

19,1

20,4

21,5

VSF bibliotekoje

0,6

0,7

1

1,1

1,2

1,6

Iš viso:

14,9

16,3

17,8

20,2

21,6

23,1
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Bibliotekoje nuolat augo darbo vietų skaičius. 2009 m. rugsėjo 1 d. bibliotekoje buvo 428
darbo vietos, iš jų 143 kompiuterizuotos.
2008 m. bibliotekos patalpose buvo įrengta papildomai kompiuterinių darbo vietų ir atsisakyta atskirose patalpose buvusių interneto skaityklų-svetainių. Studentai mieliau dirba prie
kompiuterių bibliotekoje, nes šalia yra visos reikalingos knygos. Nors kompiuterinių darbo vietų
iš viso ir sumažėjo, tačiau jų užtenka, nes daugelis studentų naudojasi nešiojamaisiais kompiuteriais, bibliotekoje veikia bevielis internetas, staluose įrengti kištukiniai elektros lizdai nešiojamiesiems kompiuteriams.
Studentų pageidavimu nuo 2008 m. vasario 5 d. bibliotekoje buvo pradėta teikti nauja paslauga – pailgintas skaityklų darbo laikas. Skaityklos iki 2007–2008 mokslo metų pabaigos dirbo
iki 5 val. ryto. 2008–2009 m. m., išanalizavus lankomumą nakties metu, skaityklos dirbo iki 3 val.
nakties, o gruodžio–sausio ir gegužės–birželio mėnesiais nuolatinių studijų studentų rengimosi
sesijoms ir sesijų metu – iki 5.00 val. Ši paslauga sulaukė didelio populiarumo tarp studentų.

Skaitytojų, dirbusių skaityklose naktį, skaičius 2008 m. vasario – 2009 m. birželio mėn.

Iš viso 2008 m. vasario – 2009 m. birželio mėn. pailgintu laiku dirbo 14 067 studentai.
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Diagrama atspindi, kokiomis valandomis daugiausia skaitytojų būna skaityklose.

*Sekmadieniais pailgintas laikas skaičiuojamas nuo 17 val.
Skaitytojų skaičiaus skaityklose pasiskirstymas valandomis

*Sekmadieniais pailgintas laikas skaičiuojamas nuo 17 val.
Skaityklų lankomumas pailgintu darbo laiku savaitės dienomis

Nuo 2004–2005 m. m. bibliotekos Informacinių paslaugų skyrius organizavo bakalauro
nuolatinių studijų I kurso studentų mokymą tema „Bibliotekos informacijos ištekliai“. 2008–2009
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Didžiausias studentų antplūdis skaityklose pailgintu darbo metu būna sekmadieniais. Per
porą mėnesių sekmadieniais bibliotekos skaityklų darbo pailgintu laiku galimybe pasinaudojo
531 studentas. Kaip matyti diagramoje, daugiau skaitytojų sulaukiama savaitės pradžioje, t. y.
pirmadienį–trečiadienį, o ne baigiantis savaitei.
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m. m., pirmą kartą įtraukus į „Studijų įvadą“ bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus darbuotojų parengtas dvi temas, bibliotekai sudarytos sąlygos dalyvauti ugdymo procese. Parengtos
dvi Informacinių gebėjimų pagrindų temos: „Bibliotekos informaciniai resursai“ ir „Informacijos
šaltinių samprata: rūšys ir funkcijos. Bibliografinio aprašo pagrindai“. Iš viso vesti 173 akademinių valandų užsiėmimai. Nuolatinių studijų studentams vesti 140 akademinių valandų trukmės
mokymai, ištęstinių studijų studentams – 33 akademinių valandų mokymai.
Studentai užsiėmimų metu supažindinami su bibliotekos struktūra, skaitytojų aptarnavimo
abonemente ir skaityklose tvarka, bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, informacijos paieškos
priemonėmis.
2006 m. laimėtas Leonardo da Vinci fondo finansavimas MRU bibliotekos ir Tarptautinių
ryšių ir studijų centro rengtam mobilumo projektui „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos
sklaida bibliotekose“. Pagal šį projektą 7 jauni MRU bibliotekos darbuotojai 9 savaites stažavosi
užsienio šalių partnerių bibliotekose. Jie susipažino su Helsinkio universiteto (Suomija), Jyvaskylos universiteto (Suomija), Hamburgo-Harburgo technikos universiteto (Vokietija), valstybine
ir universitetine (Arhus, Danija) elektroninės informacijos bibliotekose organizavimo ir sklaidos
naudojant modernias informacines technologijas patirtimi.
Biblioteka nuolat organizuoja kultūrinius renginius, jais domisi daug skaitytojų. Rengiami
susitikimai su menininkais, parodos, poezijos vakarai, koncertai.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA

Fakultetų dekanatuose, direkcijose, centruose ir skyriuose esanti šiuolaikiška kompiuterinė
technika leidžia efektyviai naudotis kompiuterių tinklo paslaugomis ir Universiteto taikomosiomis programų sistemomis bei kitomis programomis, reikalingomis tiesioginiam darbui. Daugumoje katedrų įrengtos 2–3 kompiuterizuotos darbo vietos, dėstytojai naudojasi 2 nešiojamaisiais
kompiuteriais, tinkliniu spausdintuvu. Dekanatuose, direkcijose, centruose ir skyriuose beveik
visiems darbuotojams įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos.
Universitete palaikomos, administruojamos, plėtojamos ir teikiamos šios kompiuterių tinklo paslaugos:
Elektroninis paštas:
• studentų,
• darbuotojų.
WWW publikavimo paslaugos:
• baigtas diegti pagrindinis Universiteto tinklalapis ir TVS „BITRIX“,
• WWW publikavimo paslauga asmeniniams puslapiams kurti: tinklalapiai kuriami ir pub
likuojami naudojant atvirojo kodo TVS „WORDPRESS“,
• Universiteto darbuotojams teikiama WWW tinklalapių publikavimo paslauga, tinklalapių kūrėjams patiems pasirenkant tinklalapių kūrimo priemones.
Katalogų tarnybos paslaugos. Universitete įdiegta Windows Server Active Directory® katalogų tarnyba, kurioje registruojami ir administruojami Universiteto kompiuteriniai ištekliai bei
jų vartotojai (kompiuteriai, spausdintuvai, vartotojų paskyros, vartotojų teisės, bendro naudojimo ir asmeniniai katalogai ir kt.). Šiuo metu visi Universiteto studentai yra registruoti katalogų
tarnybos vartotojai, sinchronizuotos paskyros Katalogų tarnyboje ir studentų elektroninio pašto
sistemoje. Registruotiems katalogų tarnybos vartotojams teikiamos šios paslaugos:
• antivirusinė kompiuterių apsauga,
• spausdinimas tinkliniais spausdintuvais,
• bendri duomenų saugojimo ir apsikeitimo katalogai,
• asmeniniai duomenų saugojimo katalogai.
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Universitete nuolat ir daug dėmesio skiriama naujų informacinių technologijų diegimui, plėtojamas kompiuterių tinklas, diegiamos naujos kompiuterių tinklo paslaugos
ir kuriamos naujos kompiuterizuotos bei bendro naudojimo darbo vietos, diegiama
nauja technika.

Įdiegta „HP OpenView Storage Data Protector“ įranga, visi katalogai reguliariai kopijuojami, teikiama duomenų kūrimo paslauga.
Be to, Universitete teikiamos ir kitos kompiuterių tinklo paslaugos – vardų priskyrimo
(DNS), laikinų duomenų saugyklų („Proxy“), interneto informacinių išteklių filtravimo, Windows
operacinės sistemos pataisymų diegimo darbo vietų kompiuteriuose.
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Kaip ir visai Universiteto infrastruktūros plėtrai, informacinių technologijų plėtrai svarbus
postūmis buvo 2007 m. duris atvėrę naujieji rūmai:
• nutiestos pagrindinės optinės magistralės (ne mažesnė kaip 1 Gbps duomenų perdavimo
sparta), apimančios komutacinius mazgus,
• daugiau kaip 500 naujų duomenų perdavimo tinklo taškų,
• iš jų auditorijose ir bibliotekoje – daugiau kaip 200 taškų,
• darbo kabinetuose – daugiau kaip 150 taškų,
• konferencijų salėje ir didžiojoje auditorijoje – daugiau kaip 38 taškai,
• bevielis kompiuterių tinklas visame korpuse,
• šiuolaikiškas Universiteto duomenų centras,
• parengtos specifikacijos ir įdiegta kompiuterių technika.
2007 m. baigtas įgyvendinti Universiteto kompiuterių tinklo atnaujinimo ir pertvarkymo projektas. Jį įgyvendinant buvo atnaujinta kompiuterių tinklo įranga, padidinta Universiteto
kompiuterių tinklo greitaveika ir saugumas, įdiegtas jo atskyrimas nuo išorės nauja šiuolaikiška
ugniasiene, išplėstos bevielio kompiuterių tinklo zonos, o suvienodinus bevielio kompiuterių tinklo prieigos taškus, padidinta bevielio tinklo greitaveika ir stabilumas. Įdiegus tinklo valdymo
programinę įrangą atsirado galimybės valdyti ir stebėti tinklą.
2008 m. baigti optinio ryšio linijos tarp CR ir IR įrengimo darbai (pagal LITNET plėtros
projektą). Todėl dabar Universiteto pagrindiniai pastatai ir korpusai sujungti optinėmis linijomis.
Naudojant operacinių sistemų VPN (virtualus privatus tinklas) priemones Universiteto kompiuterių tinklai Vilniuje ir Kaune buvo sujungti saugia VPN jungtimi.
Universiteto kompiuterių tinklą su Litnet bei kitais Pasaulio ir Lietuvos kompiuterių tinklais jungia 1 Gps spartos kanalas. Kompiuterių tinklas sukurtas naudojant naujas duomenų perdavimo ir valdymo technologijas, pagrindinėse duomenų perdavimo magistralėse naudojamos
optinio ryšio linijos. Universiteto kompiuterių tinklas jungia visus padalinius bei Studentų namus.
Universiteto kompiuterių tinkle yra per 3000 duomenų perdavimo galinių tinklo taškų (Vilniuje
per 2800, Kaune – per 100). Universiteto studentų gyvenamuosiuose kambariuose yra įrengta po
vieną galinį duomenų perdavimo tinklo tašką. Belaidžio Universiteto kompiuterių tinklas aprėpia
visus Universiteto Centrinius, Pirmuosius rūmus, abejus Studentų namus (Didlaukio g. 57, Valakupių g. 5) bei dalį Viešojo saugumo fakulteto patalpų. Todėl studentai, būdami Universiteto arba
Studentų namų patalpose gali visą laiką naudotis visais interneto informaciniais ištekliais, skirtais
studijoms, moksliniam-tiriamajam darbui arba visapusiškam asmenybės ugdymui.
2008 m. visiškai parengtas naujas duomenų centras, siekiant duomenų saugojimo patikimumo įsigyta ir įdiegta tinklinė duomenų saugykla „HP StorageWorks 4400 Enterprise Virtual
Array“, tarnybinės stotys, diegiamas tarnybinių stočių virtualizacijos sprendimas, leidžiantis geriau panaudoti tarnybines stotis, padidinti aplikacijų prieinamumą ir sumažinti tarnybinių stočių
kiekį.
Universitete įdiegus akademinių institucijų tarptinklinio ryšio paslaugą „Eduroam“ (educational roaming), studentams ir dėstytojams atsirado galimybė naudotis bendrąja bevielio ryšio
vartotojų autentifikavimo sistema.
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2007 m. įgyvendintas naujos Universiteto svetainės projektas. Sukurtas naujas svetainės
dizainas. Naujoji svetainė pasižymi didesniu funkcionalumu, naujomis informacijos pateikimo
formomis, čia atsirado naujų rubrikų (tinklalapių), įdiegta pažangi turinio valdymo sistema. Ši sis
tema leidžia lengviau įgyvendinti principą, kad informacija turi būti įrašoma ten, kur ji atsiranda,
o ją skelbia tas asmuo, kuris už tą informaciją atsako. Be to, naujojoje svetainėje įgyvendinama
galimybė, be interneto ir intraneto tinklo vartotojų, apibrėžti naują vartotojų grupę – registruotus
svetainės lankytojus, kurie turi prisijungimo vardą, slaptažodį. Šių vartotojų (studentų) sąskaitos
aprašomos Universiteto katalogų tarnyboje. Įgyvendinant naujosios svetainės projektą įsigytos ir
įdiegtos 2 naujos tarnybinės stotys.
2008 m. buvo atnaujinta asmeninių svetainių publikavimo turinio valdymo sistema – pa
tobulintas vartotojų registravimas, sukurti nauji šablonai, įdiegtas daugiakalbystės modulis ir kt.
Duomenų saugumui ir informacijos prieinamumui padidinti buvo įdiegti du vienu metu veikian
tys WWW serveriai ir vienas kitą dubliuojantys WWW duomenų bazių serveriai bei paslaugų ir
serverių stebėjimo ir įspėjimo apie sutrikimus sistema.
Universitete palaikomos, plėtojamos (kuriamos naujos, pagal pasikeitusius reikalavimus
keičiamos ir tobulinamos anksčiau sukurtos programų sistemos) bei administruojamos šios taiko
mųjų programų sistemos ir duomenų bazės:
• IS studijos
• Universiteto patalpų registras ir Universiteto virtualus žemėlapis
• Priėmimas
• Finansai ir turtas
• Atlyginimai
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Universiteto kompiuterių tinklo struktūrinė schema ir ryšiai su kitais tinklais

•
•
•
•
•
•
•

Personalas
MRU norminiai aktai
Dokumentų valdymo sistema
Bibliotekos IS ALEPH
Mokslinių publikacijų duomenų bazė PBD
Teisinės informacijos paieškos sistema LITLEX
ORACLE, SQL ir MySQL duomenų bazių valdymo sistemos

Plėtojant „IS studijos“ bei pasikeitus studijų tvarkai Universitete 2008 metais buvo pradėtas
kurti studijų plano valdymo modulis (šiuo metu jau įdiegtas kursinių darbų pasirinkimas), įdiegtas
paraiškų dalyvauti Erasmus atrankos konkurse (atvykstantiems studentams) registracijos modulis, auditorijų paskirstymo planas, plėtojama studentų elektroninė studijų knygelė ir baigiamųjų
dokumentų formavimo bei spausdinimo moduliai. „IS studijos“ naudojasi per 16000 studentų ir
per 150 fakultetų dekanatų, katedrų ir kitų struktūrinių padalinių darbuotojų.
2008 m. konkurso būdu buvo parinkti tiekėjai ir pradėtas naujų Personalo valdymo, Apskaitos ir darbo apmokėjimo, Finansų apskaitos, Biudžeto planavimo ir vykdymo, Materialinių
vertybių ir Turto apskaitos sistemų diegimas.
Universitetas yra sudaręs „Microsoft“ programų nuomos sutartį, kuri leidžia legaliai naudoti „Windows OS“, „Office“ ir kitas „Microsoft“ programas. Darbo vietose naudojama antivirusinės apsaugos Symantec AntiVirus programinė įranga bei kitos legaliai įsigytos programos. Taip
Universitete naudojama tik legali programinė įranga.
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2009 m.

Bendras Universiteto kompiuterių skaičiaus augimas 2004–2009 m.

Šiuo metu Universiteto studentai ir darbuotojai naudojasi daugiau kaip 1000 stacionariųjų
ir mobiliųjų darbo vietų kompiuterių, per 180 spausdintuvų ir skaitytuvų. Visų darbo vietų kompiuteriai įjungti į kompiuterių tinklą, o nešiojamieji gali būti įjungti į bevielį tinklą beveik visose
Universiteto patalpose.
Nors kompiuterių skaičius Universitete nuolat auga, tačiau bendras kompiuterių ir studentų
skaičiaus santykis per paskutinius trejus metus mažai keitėsi.
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2009 m. Universiteto kompiuterių sudėtis pagal tipą
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santykio kitimas 2004–2009 m.

Universiteto naujame korpuse visose auditorijose įrengtos kompiuterizuotos dėstytojo darbo vietos.
2008 metais buvo įsigyta 11 auditorinių projektorių, 6 iš jų buvo įrengti auditorijose. Šiuo
metu 32 auditorijose įrengtos kompiuterizuotos dėstytojo darbo vietos.
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KULTŪRA IR ESTETINIS UGDYMAS

Universitete puoselėjamos meninės ir estetinės tradicijos, Universiteto bendruomenės
nariai yra skatinami dalyvauti kultūros veikloje. Veikia septyni kolektyvai: choras,
šokių studija, pop vokalinis ansamblis, džiazo ir folkloriniai ansambliai, vizualiųjų
menų ir teatro studijos.

Mišrusis choras (choro meno vadovė ir dirigentė Loreta Levinskaitė, chormeisterė ir koncertmeisterė – Vitalija Semeniukienė). Akademinis mišrusis choras yra sukaupęs didelį repertuarą
– nuo Renesanso vokalinės muzikos iki XXI a. modernistinio stiliaus lietuvių ir užsienio kompozitorių vokalinių bei vokalinių instrumentinių kūrinių. Kolektyvas gali pasidžiaugti, kad Lietuvių
liaudies kultūros centro meno taryba jį pripažino esant pirmosios (aukščiausios) meninio lygio
kategorijos. 2008 m. Pasaulio universitetų asociacijos išleistoje jubiliejinėje kompaktinėje plokštelėje skamba ir Mykolo Romerio universiteto mišriojo choro atliekamas Vytauto Miškinio kūrinys „Stans autem Jesus“. Į šią plokštelę įrašyta tik geriausių pasaulio universitetų meno kolektyvų
atliekama muzika. Mykolo Romerio universiteto mišrusis choras atlieka sudėtingus kūrinius su
simfoniniais ir kameriniais orkestrais, kameriniais ansambliais ir solistais. Kolektyvas dalyvauja
įvairiuose projektuose, festivaliuose, Dainų šventėse, koncertuoja šalyje bei užsienyje. Šio žanro
specialistai pozityviai vertina choro klasikinio repertuaro atlikimo stilistiką, sugestyvias ir kokybiškas šiuolaikinės muzikos interpretacijas. Mykolo Romerio universiteto mišrusis choras – vizualiai elegantiškas, originalių estetinių idėjų turįs mėgėjų meno kolektyvas.
Šokių studija (vadovė – Dalė Maskoliūnienė). Vienas iš didžiausių ir veikliausių yra choreografijos kolektyvas „Bolero“. Jo veikloje dalyvauja daug į mūsų universitetą iš užsienio at-
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Universitete veikia Šokių studija (sportinių, pramoginių šokių grupės), pop vokalinis ansamblis, instrumentinis lengvosios muzikos ansamblis „Jazz Band“, folklorinis ansamblis, mišrusis choras. Kolektyvai rengia koncertines programas, dalyvauja įvairiuose renginiuose Universitete bei visoje Lietuvoje, atstovauja Universitetui konkursuose bei festivaliuose.
2008 m. Universitete įkurta Vizualiųjų menų studija, susibūrė Mykolo Romerio universiteto Teatro studija bei tautinių šokių kolektyvas. Tai teikia studentams dar daugiau galimybių
dalyvauti mėgstamoje veikloje.

vykusių studentų. Kolektyvas nemažai koncertuoja šalies viešosiose koncertų salėse, dalyvauja
dainų šventėse ir respublikiniuose projektuose.
Pop vokalinis ansamblis (vadovas – Artūras Novikas) mėgstamas įvairiuose studentų renginiuose, konferencijose. Grupė išsiskiria ypatingu skambesiu, puikiu unisono valdymu, darniu
daugiabalsiškumu, subtilia įvairių stilių nuovoka, ansambliavimu, muzikalumu bei sceniškumu.
Pop vokalinės grupės repertuaras labai įvairus, autentiškas ir kartu novatoriškas. Kai kurios kompozicijos atliekamos be jokio instrumentinio pritarimo a cappella. Pop grupės koncertinę programą sudaro žinomų lietuvių ir užsienio kompozitorių džiazinės kompozicijos, populiarios dainos,
pačių studentų sukurtos dainos, kurias aranžuoja bei pritaiko grupei vadovas Artūras Novikas.
Visi pop grupės atlikėjai dainuodami jaučia didžiulį malonumą ir pasirodymų metu savo jaunat
višką džiaugsmą įtaigiai perteikia klausytojui. Kolektyvas aktyviai dalyvauja Mykolo Romerio
universiteto renginiuose, miesto šventėse, studentiškuose renginiuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose studentiškuose festivaliuose, Nacionalinės televizijos laidose, koncertuose. Vokalinis
ansamblis yra vienintelis šio žanro kolektyvas aukštosiose mokyklose.
Instrumentinis lengvosios muzikos ansamblis „Jazz Band“ (vadovas – Vytautas Čepėnas). Orkestras groja klasikines džiazo melodijas, Lotynų Amerikos šokius: bossa novas, ča ča,
sambas. 2004 m. orkestras įrašė kompaktinę plokštelę „You Jazz Band“. Mykolo Romerio universiteto „Jazz Band“ – nuolatinis studentų tarptautinių turnyrų, konferencijų, švenčių dalyvis.
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Folklorinis ansamblis. Ansambliui nuo įkūrimo pradžios vadovauja Gražina Tamošiūnienė. Folklorinio ansamblio repertuare – tradicinis lietuvių liaudies folkloras, tradicijos, papročiai.
Atliekamos įvairių regionų dainos, šokiai, rateliai ir žaidimai. Ansamblyje skamba senieji lietuvių
liaudies instrumentai – ragai, lumzdeliai, skudučiai, diatoninės kanklės. Šokių ir vakaronių metu
groja armonika, smuikas, basedlė ir mušamieji instrumentai. Per savo kūrybinės veiklos laikotarpį ansamblis surengė daug koncertų, vakaronių, aplankė ne vieną Lietuvos kampelį, dalyvavo
folkloro festivaliuose „Skamba skamba kankliai“, studentų šventėse „Gaudeamus“, dainavo ir
šoko Vokietijoje, Estijoje, Baltarusijoje, taip pat įrašė koncertinę programą Lietuvos televizijos
laidoje „Užeikit, sveteliai“. Folklorinis ansamblis – nuolatinis smagių vakaronių dalyvis, organizuojamų sutinkant pagal mainų programą atvykstančius užsienio studentus. Ansamblio nariai
švenčia kalendorines šventes, rengia koncertus socialinės paramos centruose, dalyvauja labdaros
projektuose, istorinių datų minėjimuose.
Vizualiųjų menų studija (vedėjas – Vidūnas Gelumbauskas). Studija įkurta 2008 m. pavasarį. Į studiją susibūrę bendraminčiai, ir Universiteto darbuotojai, ir studentai, organizuoja teminius seminarus, savo narių ir iškilių kitų šalių menininkų parodas.
Teatro studija A.R.T. (vadovai – Rimantas Giedraitis ir Viola Večerskienė) įkurta 2008 m.
rudenį. 2009 m. Studija surengė linksmąjį nominacijų šou „Auksinė žuvelė 2009“. Pirmą kartą
Mykolo Romerio universiteto istorijoje buvo apdovanoti studentų išrinkti ryškiausi Universiteto
bendruomenės nariai.
Be išvardintų meno kolektyvų veiklos, Estetinio ugdymo centras ir kiti Universiteto padaliniai organizuoja įvairius kultūrinius renginius Universitete. Universitetas tradiciškai dalyvauja
Muzikų rėmimo fondo organizuojamuose projektuose „Alma Mater Musicalis“ , „Vasara su M.
K. Čiurlioniu“ ir „Sugrįžimai“.
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SPORTAS

Universitete propaguojamas fiziškai aktyvus gyvenimo būdas, ugdomas poreikis
sportuoti. Studentų ir bendruomenės kūno kultūra yra orientuojama į sveikatinimo
skatinimą, pagrindinių žmogaus organizmo sistemų funkcionavimo tobulinimą. To
siekiama organizuota forma per akademines pratybas, sporto treniruotes, mėgėjų
turnyrus, savarankišką darbą. Aukšto sportinio meistriškumo pasiekę Universiteto
studentai savo laimėjimais garsina Lietuvą visame pasaulyje.
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Universiteto studentų ir darbuotojų kūno kultūra plėtojama įvairių sporto šakų turnyruose
(Rektoriaus krepšinio taurė, Prorektoriaus futbolo taurė, Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojų
krepšinio taurė ir kt. ), po darbo ar po paskaitų, šiokiadieniais bei savaitgaliais. Geriausi Universiteto studentai sportininkai atstovauja Universitetui įvairių sporto šakų rinktinėse, kurios dalyvauja Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose ir SELL studentų žaidynėse.
Universitetas vykdo sportinių talentų išsaugojimo programą, o perspektyviausi atletai kviečiami studijuoti Universitete.
2009 m. Mykolo Romerio universiteto studentas Giedrius Titenis pasaulio plaukimo čempionate Romoje iškovojo Lietuvai bronzos medalį.
2008 m. Lietuvos olimpinei rinktinei atstovavo trys Universiteto studentai. Jų startai šiose
žaidynėse buvo sėkmingi.

Universiteto studentai – Pekino olimpinių žaidynių dalyviai

Eil.
nr.

Vardas, pavardė

Sporto šaka

Iškovota vieta

1.

Mindaugas Griškonis

Irklavimas

8 vieta

2.

Giedrius Titenis

Plaukimas

12 vieta

3.

Laura Asadauskaitė

Šiuolaikinė penkiakovė

15 vieta
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Sportinis meistriškumas ne vienam mūsų studentui leido įsitvirtinti Lietuvos rinktinėse.
Tai E. Šulčiūtė, S. Valužytė, G. Petronytė, R. Valentienė, A. Bimbaitė (krepšinis), R. Leleivytė
(dviračių sportas ), L. Stančiūtė (lauko tenisas), K. Barauskaitė (plaukimas), J. Šakovič (lengvoji
atletika ), M. Čiuplytė (kiokušin karatė) ir kt.
Ryškiomis pergalėmis džiugina Mykolo Romerio universiteto merginų krepšinio komanda
(treneris Gintaras Vaitkus), ji 2008 ir 2009 m. iškovojo čempionių titulus Lietuvos studentų krepšinio lygoje.
2009 m. laimėjimai. Šiame sezone ryškiausiai spindėjo Viešojo saugumo fakulteto magistrantė Margarita Čiuplytė, tapusi Europos ir pasaulio kiokušin karatė čempione. Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės vicečempione tapo Strateginio valdymo ir politikos fakulteto magistrantūros
studijų studentė Laura Asadauskaitė. Šiame sporto forume vyrų komandų įskaitoje Strateginio
valdymo ir politikos fakulteto IV kurso studentas Justinas Kinderis su MRU absolventais Edvinu
Krungolcu ir Andrejumi Zadneprovskiu iškovojo 3-iąją vietą. Geriausiai vyrų grupėje startavo J.
Kinderis (6-oji vieta), o kartu su E. Krungolcu estafetės rungtyje jis užėmė taip pat šeštąją vietą.
Šie sportininkai sėkmingai startavo ir Europos čempionate, kuriame iškovojo 1-ąją vietą
komandinėje įskaitoje, o J. Kinderis individualiai finišavo 5-as.
Didžiausias per visą nepriklausomos Lietuvos plaukimo istoriją laimėjimas užfiksuotas
planetos pirmenybėse. Universiteto Viešojo administravimo fakulteto studentas Giedrius Titenis
iškovojo bronzos medalį. Tokį pat medalį Lietuvai jis pelnė ir Pasaulio universiadoje Belgrade.
Šiame studentų sporto forume dalyvavo dar 7 MRU studentai: Aina Valatkevičiūtė ir Jekaterina Šakovič (lengvoji atletika, estafetė 4 x 400 m. – 5 vieta), Strateginio valdymo ir politikos
fakulteto II kurso studentas Radvilas Matukas (dziudo imtynės – 5 vieta), krepšininkai Teisės
fakulteto ir Viešojo administravimo fakulteto studentai Gediminas Žylė ir Arnas Labuckas (5
vieta) bei dziudo imtynių meistrai Ainis Vencevičius ir Marius Labalaukis. Pastarieji pralaimėjo
pirmąsias kovas ir į dešimtuką nepateko.
Pasaulio irklavimo čempionate Viešojo administravimo fakulteto magistrantūros studijų
studentas Mindaugas Griškonis iškovojo 7-ąją vietą, o Belgijoje vykusiame Europos dviračių
plento čempionate (iki 23 m.) Viešojo administravimo fakulteto studentė Rasa Leleivytė iškovojo
4-ąją vietą. Ši sportininkė tapo ir Lietuvos dviračių plento čempionato grupinių lenktynių nugalėtoja.
Europos lengvosios atletikos čempionate (iki 23 m.) Paulius Luožys rutulio stūmimo sektoriuje buvo 8-as, o Jolanta Verseckaitė trišuolio rungtyje užėmė 10-ąją vietą. Šie Universiteto
studentai tapo Lietuvos čempionais, o A. Valatkevičiūtė (400 m – 2 vieta, 800 m. – 3 vieta) ir
Mindaugas Viršilas (3000 m. – 3 vieta) tapo čempionato prizininkais.
Graikų–romėnų imtynių Lietuvos čempionais tapo Universiteto studentai A. Audickas (iki
55 kg) ir A. Jankauskas (iki 90 kg).
XXV SELL žaidynėse Universiteto delegacija iškovojo 14 medalių: 5 aukso, 4 sidabro, 5
bronzos, tai daugiausia mūsų sportininkų apdovanojimų per visą SELL žaidynių istoriją. Šiose
žaidynėse dalyvavo 1482 sportininkai iš 59 Europos universitetų. Tarp jų Mykolo Romerio universitetas iškovojo 8 komandinę vietą, o tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų užimta 5-oji vieta.
Čempionais tapo dziudo imtynių atstovai Radvilas Matukas (Strateginio valdymo ir politikos fakulteto I kursas), Marius Labalaukis (Viešojo saugumo fakulteto magistrantūros I kursas) ir
Eglė Macijauskaitė (Viešojo saugumo fakultetas, IV kursas) bei lengvaatlečiai Strateginio valdymo ir politikos fakulteto magistrantūros I kurso studentė Ieva Stasytytė (ieties metimas) ir Viešojo
administravimo fakulteto II kurso studentė Jolanta Verseckaitė (trišuolis).
Sidabro medalį iškovojo Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto I kurso studentė Kristina Barauskaitė (50 m. plaukimas nugara), Strateginio valdymo ir politikos fakulteto absolventė
Jekaterina Šakovič (800 m. bėgimas), moterų bėgimo estafetės 4 × 400 m komanda: Toma Žilytė
(Viešojo saugumo fakulteto I kursas), Aina Valatkevičiūtė (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, magistrantūros I kursas), Anastazija Pydyk (Socialinės politikos fakulteto I kursas) ir
Jekaterina Šakovič (Strateginio valdymo ir politikos fakulteto absolventė).
Sidabro medaliu pasipuošė ir dziudo imtynininkas Justinas Gramba (Strateginio valdymo
ir politikos fakultetas, III kursas).
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2008 m. laimėjimai. 2008 m. Pekino olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovavo 3 MRU studentai: Mindaugas Griškonis (irklavimas, 8 vieta), Giedrius Titenis (plaukimas, 12 vieta) ir Laura
Asadauskaitė (šiuolaikinė penkiakovė, 15 vieta).
Vienu reikšmingiausių Universiteto sporto įvykių 2008 m. tapo merginų krepšinio komandos pergalė Lietuvos studentų krepšinio lygoje (treneris Gintaras Vaitkus). Tai pirmasis iškovotas
čempionių titulas per visą MRU sporto laikotarpį.
Taip pat labai sėkmingai kovojo merginų tinklinio komanda (treneris Jonas Adomaitis),
Lietuvos studentų tinklinio čempionate pirmą kartą iškovojo prizinę 3-iąją vietą.
Laura Asadauskaitė Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate tapo šių varžybų vicečempione. Šiame čempionate Justinas Kinderis iškovojo sidabro medalį šiuolaikinės penkiakovės
komandinėje įskaitoje. Dviratininkas Evaldas Šiškevičius Pasaulio universiadoje iškovojo bronzos medalį.
Sambo imtynių atstovai jau šeštus metus iš eilės tapo Lietuvos studentų čempionais, o merginos pelnė sidabro medalius (3 ir 4 lentelės).
Lietuvos aukštųjų mokyklų jėgos trikovės čempionate Mykolo Romerio universiteto jėgos
trikovės rinktinei teko antroji vieta. Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose Universiteto fechtuotojai ir kulkinio šaudymo meistrai iškovojo trečiąsias vietas.
Šie laimėjimai Lietuvos atskirų sporto šakų studentų čempionatuose 2008 m. mūsų universitetui leido užimti trečiąją vietą. Nuo II vietos (KTU) atsilikta tik 6 taškais. Čempionų įskaitoje
aplenkti LKKA, VPU, VGTU ir kt. sporto kolektyvai. Tai gana svarus mūsų universiteto sporto
laimėjimas.
Ypač sėkmingai Universiteto sportininkai pasirodė XXIV SELL studentų žaidynėse Suomijoje. Komandinėje įskaitoje tarp 57 universitetų iškovota 5 vieta, o tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų – 4 vieta. Šiame studentų sporto forume mūsų atletai iškovojo 12 medalių: 7 aukso, sidabro
ir 4 bronzos medalius.
XXIV SELL studentų žaidynėse čempionais tapo dziudo meistrai: Socialinės politikos fakulteto I kurso magistrantas Saulius Gadišauskas, to paties fakulteto magistrantūros absolventė
Svetlana Vetrova, šio fakulteto I kurso studentas Ainis Vencevičius ir Viešojo saugumo fakulteto
III kurso studentė Vita Vapsvaitė. Bronzos medaliais apdovanoti Ekonomikos ir finansų valdymo
fakulteto magistrantūros studijų I kurso studentas Artemij Sitenkov ir Viešojo saugumo fakulteto
II kurso studentė Eglė Macijauskaitė.
Neoficialioje dziudo komandinėje įskaitoje mūsų rinktinė užėmė 1-ąją vietą.
Aukso medaliais taip pat buvo apdovanotos Viešojo administravimo fakulteto krepšininkės
Aušra Bimbaitė, Lina Bražinskaitė, Šarūnė Jasiunskaitė, Gintarė Petronytė, Šarūnė Povilionytė,
Eglė Šulčiūtė, Rasa Valašimaitė, Marta Venclavovič.
Labai sėkmingai teniso aikštyne kovojo Strateginio valdymo ir politikos fakulteto I kurso
studentė Lina Stančiūtė. Žaisdama vieneto varžybose ji iškovojo čempionės titulą, buvo nepralenkiama ir poroje su VPU atstovu.
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Dukart bronzine prizininke tapo lengvaatletė Aina Valatkevičiūtė – 400 ir 800 m. bėgimo.
Bronzos medalius dar iškovojo lengvaatletis rutulio stūmikas Artūras Gurklys (Strateginio valdymo ir politikos fakulteto I kursas) bei dziudo atstovai Vita Vapsvaitė (Viešojo saugumo fakulteto
III kursas) ir Saulius Gadišauskas (Socialinės politikos fakulteto magistrantūros II kursas).
Taigi visų spalvų medalių iškovota po lygiai – po penkis.
Labai nedaug iki medalių trūko lengvaatlečiui Strateginio valdymo ir politikos fakulteto III
kurso studentui Pauliui Luožiui (dvi 4-osios vietos – rutulio stūmimas ir disko metimas), Strateginio valdymo ir politikos fakulteto IV kurso studentui Dmitrijui Jaruševičiui (dvi 4-osios vietos
plaukimo rungtyse) ir Viešojo administravimo fakulteto I kurso studentui Aivarui Keliočiui (stalo
tenisas).
Lietuvos aukštųjų mokyklų atskirų sporto šakų čempionatuose Universiteto atstovai pateko
į geriausių komandų trejetą, į priekį praleisdami VU ir LKKA sportininkus. Nugalėtojais tapo
sambo merginų ir vaikinų komandos, jėgos trikovės ir vaikinų dziudo atletai. Antrąsias vietas
iškovojo fechtavimo, graikų–romėnų imtynių ir dziudo merginų komandos.
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Lengvosios atletikos atstovai į Mykolo Romerio universiteto komandos taupyklę įnešė tris
apdovanojimus. Vaikinų rutulio stūmimo rungtyje sidabro medalį iškovojo Strateginio valdymo
ir politikos fakulteto II kurso studentas Paulius Luožys, o trečiaisiais prizininkais liko Viešojo
saugumo fakulteto II kurso studentas Mindaugas Viršilas (5000 m kroso rungtyje) ir šio fakulteto
III kurso studentė Ieva Stasytytė (ieties metimas).
Nedaug iki 3-iosios prizinės vietos trūko mūsų tinklininkėms, treniruojamoms lektoriaus
Jono Adomaičio. Kovoje dėl 3-osios vietos jos pralaimėjo Nižnij Novgorodo atstovėms. Tačiau
šis rezultatas buvo geriausias iš Lietuvos merginų komandų.
2007 m. laimėjimai. Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose iš 23 sporto šakų mūsų
atletai dalyvavo 18-oje. Geriausiai universiteto sportininkai pasirodė sambo imtynių čempionate
– iškovojo pirmąsias vietas merginų ir vaikinų grupėse komandinėje įskaitoje. Jėgos trikovės atstovai buvo treti, o irklavimo, kulkinio šaudymo bei badmintono komandos iškovojo ketvirtąsias
vietas.
Atskirų sporto šakų čempionais tapo šie universiteto studentai: G. Mačėnas, P. Luožys, J.
Šakovič (lengvoji atletika), S. Vetrova, V. Vapsvaitė, A. Sitenkov, J. Gramba, A. Pagojus (sambo imtynės), T. Burba (jėgos trikovė), G. Valeika (graikų-romėnų imtynės). Lietuvos aukštųjų
mokyklų atskirų sporto šakų prizininkais tapo dar 30 universiteto sportininkų.
Galutinėje Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatų suvestinėje MRU komandai teko ket
virtoji vieta.
Kaune vykusiose XXIII SELL žaidynėse tarp 57 dalyvavusių universitetų MRU komanda
iškovojo septintą vietą, o tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų – 5 vietą.
Šiose žaidynėse mūsų Universiteto sportininkai iškovojo 12 medalių. Individualioje įskaitoje čempionais tapo J. Šakovič, I. Stasytytė (lengvoji atletika), S. Gadišauskas, E. Macijauskaitė
(dziudo imtynės), antrąsias vietas iškovojo S. Vetrova (dziudo), P. Luožys, M. Viršilas (lengvoji atletika), o trečiaisiais prizininkais tapo P. Drižas, J. Lupašku, R. Fokas, E. Vencevičius, V.
Vapsvaitė (dziudo).
Labai sėkmingai pasirodė Universiteto merginų tinklinio komanda (treneris J. Adomaitis)
– iškovojo ketvirtą vietą ir pasirodė geriausiai iš visų Lietuvos universitetų rinktinių.
Bankoke vykusioje pasaulio universiadoje Lietuvos rinktinei atstovavo du mūsų Universiteto sportininkai. J. Šakovič moterų estafečių 4 x 400 m. bėgimo rungtyje su komandos draugėmis
iškovojo ketvirtą vietą, o 800 m. rungtyje buvo devinta. Dziudo imtynininkas E. Vencevičius taip
pat buvo devintas.
Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate komandinėje įskaitoje J. Kinderis tapo vicečempionu, o Europos kiokušin karatė čempionate M. Čiuplytė tapo trečios vietos laimėtoja.
N. Petrauskaitė Europos šotokan karatė čempionate komandinėje įskaitoje laimėjo antrą vietą, o
pasaulio čempionate – penktą vietą.
Universiteto studentai, atskirų sporto šakų Lietuvos rinktinių nariai (suaugusiųjų grupė):
Krepšinis (moterys): Eglė Šulčiūtė, Sandra Valužytė, Gintarė Petronytė, Rima Valentienė,
Aušra Bimbaitė.
Lauko tenisas: Lina Stančiūtė – 300-oji WTA reitinge.
Šiuolaikinė penkiakovė: Justinas Kinderis, Laura Asadauskaitė.
Irklavimas: Saulius Ritter.
Lengvoji atlektika: Jekaterina Šakovič, Paulius Luožys.
Kiokušin karatė: Margarita Čiuplytė.
Šotokan karatė: Nomeda Petrauskaitė.
Jaunimo rinktinės (iki 20 m.):
Krepšinis (merginos): Šarūnė Jasiunskaitė, Šarūnė Pavilionytė, Indrė Dudėnaitė.
Dviračių sportas: Marius Kukta, Edgaras Kovaliovas, Gediminas Kaupas, Rasa Leleivytė,
Evaldas Šiškevičius.
Kandidatai į Lietuvos studentų vaikinų krepšinio rinktinę: Renaldas Seibutis, Arnas Labuckas.
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2005 m. laimėjimai. Išsiskyrė Viešojo administravimo fakulteto II kurso studentas Renaldas Seibutis – jis Rusijoje kartu su Lietuvos jaunimo (gim. 1985 m. ir vėliau) rinktine tapo
Europos krepšinio vicečempionu ir pateko į simbolinį čempionato penketuką, o Argentinoje tapo
pasaulio jaunimo (iki 21 metų) krepšinio čempionu ir buvo išrinktas naudingiausiu šio čempionato žaidėju.
Socialinės politikos fakulteto II kurso studentė Renata Urbanaitė Maskvoje Pasaulio dziudo taurės varžybose laimėjo devintą vietą svorio kategorijoje iki 78 kg.
Rygoje vykusiose XXI SELL žaidynėse, kuriose dalyvavo 54 komandos, MRU sportininkai laimėjo 9 medalių komplektus: tris antrąsias ir tris trečiąsias vietas iškovojo dziudo atstovai,
orientacinio sporto merginų estafetės dalyvės iškovojo antrą vietą, trečią vietą lengvosios atletikos rungtyje (400 m bėgimas) laimėjo Antanas Musvydas ir vaikinų krepšinio komanda. Tarp
trylikos Lietuvos aukštųjų mokyklų bendroje įskaitoje užimta šešta vieta.
Lietuvos aukštųjų mokyklų atskirų sporto šakų čempionatuose Universiteto komandos ir
atskiri sportininkai tapo čempionais. Tai – pirmos vietos laimėtojai: lengvoji atletika – Antanas
Musvydas, Giedrius Mačėnas; dziudo – Svetlana Vetrova, Rasa Urbšytė, Julija Lupašku, Renata
Urbanaitė; graikų–romėnų imtynės – Artūr Stankevič; jėgos trikovė – Vismantas Matulas; sambo
imtynės – Svetlana Vetrova, Erika Liubinaitė, Artemij Sitenkov, irkluotojai Eglė Bobelytė ir Donatas Varnaitis.
Dziudo šalies aukštųjų mokyklų čempionate moterų rinktinė iškovojo pirmą komandinę
vietą, graikų–romėnų imtynių komanda laimėjo antrą vietą, o MRU vaikinų krepšinio komanda
– trečią vietą.
Dziudo atstovai Erika Liubinaitė ir Miroslavas Mečkovskis šalies čempionate iškovojo
antrąsias vietas, o Linas Švambarys buvo penktas.
Tai gražūs Universiteto laimėjimai tarptautiniame sporto sąjūdyje.

111

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

2006 m. laimėjimai. Grupė Universiteto studentų atstovauja Lietuvai šalies rinktinėse. Tai
– Giedrius Mačėnas (lengvoji atletika), Antanas Musvydas (lengvoji atletika), Eglė Macijauskaitė (dziudo imtynės), Andžela Burbo (dziudo imtynės), Liucina Račkovska (savigynos imtynės),
Margarita Čiuplytė (kiokušin karatė).
Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose geriausiai sekėsi studentams, atstovavusiems
Universitetui savigynos imtynių ir dziudo rungtyse. Mūsų merginų rinktinės komandinėje įskaitoje iškovojo pirmąsias vietas, o savigynos imtynių merginų rinktinė čempione tapo penktąjį kartą
iš eilės. Ši komanda tapo ir Lietuvos čempionato nugalėtoja.
Lietuvos aukštųjų mokyklų atskirų sporto šakų čempionais tapo Universiteto studentai:
Giedrius Mačėnas (lengvoji atletika), Eglė Macijauskaitė (dziudo imtynės), Andžela Burbo (dziudo imtynės), Artemijus Sitenkovas (savigynos imtynės), Tadas Burba (jėgos trikovė), Erika Liubinaitė (dziudo imtynės), Svetlana Vetrova (dziudo imtynės), Donatas Varnaitis (irklavimas), Eglė
Bobelytė (irklavimas). Dar 18 Universiteto sportininkų tapo Lietuvos aukštųjų mokyklų atskirų
sporto šakų prizininkais.
Krepšinio komanda „Akademija-MRU“ tapo Nacionalinės krepšinio lygos 2006 m. čempione.
Tartu mieste vykusiose XXII SELL žaidynėse mūsų Universiteto sportininkai tarp 86 universitetų užėmė 11-ąją vietą, o tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų – 4-ąją vietą. Žaidynėse Mykolo
Romerio universiteto atletai iškovojo 7 medalių komplektus: čempionėmis tapo Eglė Macijauskaitė (dziudo imtynės) ir Svetlana Vetrova (dziudo imtynės); antrąsias vietas iškovojo Antanas
Musvydas (lengvoji atletika) ir Andžela Burbo (dziudo imtynės), o treti liko Aleksandras Lavrinovičius (graikų ir romėnų imtynės), Julija Lupašku (dziudo imtynės) ir Dmitrijus Jaruševičius
(plaukimas).
Universitetas pripažintas viena iš labiausiai sportuoti skatinančių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pagal kompleksinį vertinimą (sportuojančių studentų skaičių, atstovavimą atskirų sporto
šakų miesto ir respublikos rinktinėms bei pasiektus rezultatus, dėstytojų dalyvavimą rengiant
sportininkus, kūno kultūra užsiimančių studentų skaičių ir sportinės bazės plotą, tenkantį vienam
studentui) antrajame studentų sporto forume mūsų Universitetui pripažinta trečioji vieta.
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SOCIALINĖS PASLAUGOS

Universitete daug dėmesio skiriama bendruomenės narių sveikatos stiprinimui, kultūrinėms priemonėms ir socialinei rūpybai.
2009 m. Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atlikto tyrimo duomenimis, Mykolo Romerio universiteto valgykla studentų pripažinta maitinanti geriausiai, skaniausiai ir pigiausiai.
Universiteto bendruomenės nariai turi galimybę stiprinti sveikatą bei fizinį pajėgumą:
• Norintiems stiprinti sveikatą, fizinį pajėgumą sudarytos sąlygos nemokamai treniruotis
sporto ir treniruoklių salėse, lankytis Universiteto sveikatingumo centre.
• Po darbo darbuotojoms moterims organizuojami aerobikos užsiėmimai.
• Aktyviai veikia jungtinė darbuotojų ir magistrų („MRU magistrai“) vyrų krepšinio komanda, kuri dalyvauja įvairiuose turnyruose, pvz., Sostinės taurei laimėti, kalėdiniame
aukštųjų mokyklų turnyre.
• Suburtos futbolo, stalo teniso komandos.
• Kartą per savaitę suteikta galimybė lankytis Universiteto sveikatingumo komplekse.
• Užkrečiamųjų ligų profilaktikos tikslais darbuotojams ir studentams organizuota vakcinacija prieš gripą ir erkinį encefalitą Universitete.
• Osteoporozės profilaktikos tikslais bendruomenės nariams, kuriems per 50 metų, buvo
rekomenduojama nemokamai išsitirti kaulų tankį. Tuo pasinaudojo nemaža dalis darbuotojų.
• Universiteto bendruomenės nariai turi galimybę gydytis Vilniaus širdies chirurgijos
centre įsikūrusioje šeimos klinikoje, kurioje teikiamos nemokamos pirminės sveikatos
priežiūros paslaugos. Be to, pacientams sudarytos galimybės, esant reikalui, skubiai be
eilės gauti antrinio ir tretinio lygio medicinos paslaugas su ligonių kasos kompensacija.
• Bendruomenės nariai turi galimybę gauti psichologinę pagalbą Universitete.
Universiteto bendruomenės nariai, norintys pagelbėti ligoniams, sergantiems sunkiomis
ligomis, šią kilnią misiją gali atlikti per Universitete organizuojamas Donoro dienas.
Įrengtas ir aprūpintas inventoriumi Vaiko dienos centras, kuriame Universiteto bendruomenės nariai gali laikinai palikti savo vaikus.
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Universiteto bendruomenės nariams sudarytos galimybės stiprinti sveikatą bei fizinį
pajėgumą, teikiamos kultūros ir laisvalaikio paslaugos. Universitetas nuolat skiria
paramą socialiai remtiniems studentams ir studentams, turintiems specialiųjų poreikių. Kiekvienais metais daliai studentų sumažinamas mokestis už studijas arba studentai nuo jo visai atleidžiami. Taip pat sumažinamas mokestis arba atleidžiama nuo
mokesčio už gyvenimą Studentų namuose.
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Universiteto bendruomenės nariams suteikiamos kultūros ir laisvalaikio paslaugos:
• Pageidaujantys aprūpinami bilietais į teatrus, o prieš prasidedant teatrų sezonui sudaroma galimybė įsigyti abonementų su nuolaidomis.
• Palaikomas ryšys su Muzikos rėmimo fondu, kuris dovanoja nemokamų abonementų.
• Besidomintiems krašto istorija bei jos gamta organizuojamos ekskursijos po Lietuvą,
organizuojamos išvykos ir po užsienio šalis.
• Vasaros atostogų metu darbuotojų vaikams siūlomos dienos ir savaitinės stovyklos.
• Rengiamos kalėdinės popietės darbuotojų vaikams.
Universiteto Socialinių reikalų komisija daug dėmesio skiria studentams. Kiekvienais metais daliai studentų sumažinamas mokestis už studijas arba studentai nuo jo visai atleidžiami.
Taip pat mažinamas mokestis arba atleidžiama nuo mokesčio už gyvenimą Studentų namuose.
Remiant studentus atsižvelgiama ne tik į šeimos pajamas, bet ir į studento dalyvavimą visuomeninėje veikloje. Mokesčių mažinimas, pašalpos – tai ženkli parama Universiteto našlaičiams,
neįgaliesiems.
Universitete aktyviai dirba Studentų labdaros ir paramos fondas, kurio tikslas – remti studentus vykdant švietimo, mokslo, profesinio tobulinimo, sporto, kultūros, socialines programas,
teikti finansinę paramą studentams iš socialiai remtinų šeimų. Universiteto Studentų labdaros ir
paramos fondas teikia finansinę paramą studentams, vykstantiems studijuoti į užsienio šalių universitetus, mokslines konferencijas, seminarus, vasaros stovyklas. Fondo pajamų šaltinis – Universiteto bendruomenės narių rėmėjų skirtos lėšos, gautos iš sumokėto 2 proc. pajamų mokesčio.
Kasmet paremiama 30–40 studentų, parama siekia 30–40 tūkst. litų.
Universiteto studentai gyvena Studentų namuose ir bendrabučiuose, kuriuose yra 1197 vietos.

Sumažintas mokestis už studijas (tūkst. Lt) 2005–2009 m.

Apie 66 proc. Universiteto studentų aprūpinti gyvenamuoju plotu Studentų namuose ir
bendrabučiuose. Pirmumo teisę turi našlaičiai, studentai, turintys specialiųjų poreikių, studentai,
kurių šeimos gauna mažas pajamas. Studentai našlaičiai ir invalidai Studentų namuose ir bendrabučiuose gyvena nemokamai, o mažas pajamas gaunantiems taikomos nuolaidos.
Ypač daug dėmesio Universitete skiriama studentams našlaičiams ir studentams, turintiems
specialiųjų poreikių. Gyvenantiems Studentų namuose studentams sudaromos visos jiems reikalingos gyvenimo sąlygos. Studentai remiami ir materialiai, jiems skiriami nemokami abonementai į Muzikos rėmimo fondo rengiamus koncertus. Studentams, turintiems specialiųjų poreikių,
organizuojami susitikimai su Universiteto rektoriumi, sprendžiamos jiems svarbios problemos.
Jie remiami ir materialiai.
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ŪKIO VEIKLA IR FINANSAI

Universiteto gautos įplaukos 2004–2008 m. (tūkst. Lt)

Programos pavadinimas

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.

Iš valstybės biudžeto skirti asignavimai

23198

23430 28859,9 30474,6 26312,3

Pajamos už teikiamas paslaugas

20003 24179,4 26280,0 32550

Gautos pavedimų lėšos

1736,2 2506,6 5293,6 8844,7 9736,8

Iš viso

44937,2 50116,0 60433,5 71869,3 77819,1

41770

Iš valstybės biudžeto Universitetui skirti asignavimai 2004–2008 m. (tūkst. Lt)

Kodas

Programos pavadinimas

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.

1.1

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Iš viso biudžetas

19183 19247 25009,9 26178,6 21019,3

1.2

4015

4183

3850

4296

5293

23198 23430 28859,9 30474,6 26312,3

Gauta pajamų už teikiamas paslaugas 2004–2008 m. (tūkst. Lt)

Už teikiamas paslaugas (pervesta į valstybės iždą, naudojamos specialiajai programai finansuoti)
Iš jų:
– studentų studijų įmokos

– valgyklos pajamos
– papildomos įmokos už studijas (studijų dalyko
kurso kartojimo mokestis, už kreditus)

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.
20003 24179,4 26280,0 32550 41770
17923,8 21767,1 23420,1 27214,2 36170
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

572,7

1748,5 1852,9
715,4

894,0

– stojančiųjų įmokos už dokumentų tvarkymą ir pri- 736,7 700,1 624,2 733,6 867,0
ėmimo organizavimą
–
–
–
–
–
–

už paslaugas studentų namuose

905,3 1045,2 1022,7 1214,6 1350,7

už realizuotus spaudinius

238,5

310,6

316,4

320,8

274,9

spausdinimo paslaugos

115,3

77,5

(-)

(-)

(-)

už kvalifikacijos kėlimo paslaugas

(-)

(-)

327,0

256,1

135,6

bibliotekos pajamos

(-)

(-)

66,4

62,9

81,7

83,4

278,9

257,5

318,3

143,2

kitos pajamos
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Pavadinimas

Gautos pavedimų lėšos 2004–2008 m. (tūkst. Lt)

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.

Pavadinimas
Pavedimų lėšos

1736,2 2506,6 5293,6 8844,7 9736,8

Iš jų:

–
–
–
–
–
–

pagal vykdomus projektus, programas, sutartis

1321

1891,7 4956,8 8382,8 9227,0

dotacija leidybai

(-)

(-)

193,6

115,4

109,1

lėšos konferencijoms

(-)

(-)

94,9

63,2

64,0

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšos

(-)

(-)

38,0

38,0

84,6

už kvalifikacijos kėlimo paslaugas

159,0

232,4

(-)

(-)

(-)

kitos lėšos

256,1

382,5

337,3

245,3

252,1

kėlimo
Kitos lėšos Kvalifikacijos
paslaugos
0,4%
0,2%

Valstybės
biudžetas
33,4%
Pajamos už
teikiamas
paslaugas
52,8%

Kitos lėšos
0,6%

Valstybės
biudžetas
34,6%

Specialioji
programa
52,8%

Lėšos, gautos iš
ŠMM

Projektai
11,7%

1,5%
Projektai 10,5%

2008 m. pajamų struktūra
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Kitos lėšos 0,7%

Valstybės
biudžetas
42%

Projektai
11%

Lėšos, gautos iš ŠMM
2%

2007 m. pajamų struktūra
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2008 m. išlaidų struktūra

Kitos lėšos
2%

Kvalifikacijos kėlimo
paslaugos 0,3%

Pajamos už
teikiamas
paslaugas
43%

Lėšos, gautos iš ŠMM
1,5%

Valstybės
biudžetas
43%

Specialioji
programa
41%

Projektai
11%

Lešos, gautos
iš ŠMM
3%

2007 m. išlaidų struktūra

Kitos lėšos 2%

Pajamos už
teikiamas
paslaugas
43%

Valstybės
biudžetas
47%

Projektai 8%

2006 m. pajamų struktūra

2005 m. pajamų struktūra

2006 m. išlaidų struktūra

2005 m. išlaidų struktūra

Vienam studentui tenkantys asignavimai 2008 m.

Aukštoji mokykla

Tūkst. Lt Studentų Vidutiniškai vienam
skaičius
studentui, Lt

1.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

23510

1169

20112

2.

Kauno medicinos universitetas

86044

5175

16627

3.

Vilniaus dailės akademija

29957

2097

14286

4.

Lietuvos veterinarijos akademija

23422

1871

12518

5.

Kauno technologijos universitetas

168405

17590

9574

6.

Vilniaus universitetas

190634

24502

7780

7.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

123836

16812

7366

8.

Lietuvos kūno kultūros akademija

16927

2461

6878

9.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

49383

7719

6398

10.

Klaipėdos universitetas

54952

9340

5884

11.

Vytauto Didžiojo universitetas

51239

8898

5759

12.

Vilniaus pedagoginis universitetas

63491

11545

5499

13.

Šiaulių universitetas

54148

11752

4608

14.

Mykolo Romerio universitetas

67052

19662

3410
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Eil.
Nr.
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Išlaidos vienam studentui pagal perkamosios galios standartą JAV doleriais

Mykolo Romerio universitetas, pasitelkęs racionalią vadybą, minimizavo išlaidas ir vienam studentui išleidžia mažiausiai lėšų, lyginant su kitais Lietuvos universitetais. 2008 m. Mykolo Romerio universitetas vienam studentui išleido vidutiniškai 3400 Lt – mažiau, nei kiti Lietuvos
universitetai, taip pat ir tie, kurie specializuojasi socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.
2007 m., tęsiant Mykolo Romerio universiteto plėtrą, buvo iki galo įgyvendintas investicijų
projektas „Mykolo Romerio universiteto pastato Ateities g. 20 rekonstravimas (III eilė), automobilių stovėjimo aikštelė Didlaukio g. 86 E (be požeminės automobilių stovėjimo aikštelės) dalies
I etapas“. Statybos kaina – 31 248,784 tūkst. litų.
Baigtas keturių aukštų pastatas su cokoliniu aukštu. Pastato statybos vertė – 29 492,439
tūkst. litų. Bendras plotas – 10 094,81 m². Bendro ploto 1 m² kaina – 2922 litų.
Pagrindinės patalpos:
• 20 auditorijų su šiuolaikiško dizaino baldais bei kompiuterizuotomis dėstytojų darbo
vietomis;
• skaityklos su atvirais knygų fondais ir moderniomis technologijomis;
• šiuolaikiško interjero konferencijų salė, turinti sinchroninio vertimo įrangą;
• moderni amfiteatrinė auditorija, skirta bendroms srautinėms paskaitoms, konferencijoms, bendruomenės susirinkimams, įvairaus pobūdžio renginiams;
• administracijos patalpos, kavinė, profesoriumas, rekreacinė patalpa įvairaus pobūdžio
nedideliems renginiams, sporto salė.
Įgyvendinant projektą buvo naudojamos naujausios statybos ir informacinės technologijos.
Šalia naujojo pastato įrengta 325 vietų automobilių aikštelė. Jos statybos vertė – 1756,345
tūkst. Lt, 1 vietos kaina – 5404 litų.
2008 m. itin svarbią progą džiaugtis turėjo Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto teismo medicinos ekspertai, mokslininkai tyrėjai: atidaryti nauji, modernūs Mykolo
Romerio universiteto Teismo medicinos instituto rūmai, kuriuose įrengtos šiuolaikinės europinius
standartus atitinkančios laboratorijos ir sukurtos palankios darbo sąlygos ilgai jų neturėjusiems
darbuotojams. Statybos užtruko trejus metus, projekto vertė – beveik 22 mln. litų, o dar apie 23
mln. litų skirta moderniai įrangai.
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798,4

1123,1

273,2

38002,9 38801,3

54419,5 56614,2

8812,5

63232,0 66110,2

Pastatai, statiniai

Kitas ilgalaikis
15261,4 16384,5
materialusis turtas

1155,2

2

Nematerialusis
turtas

Ilgalaikis turtas,
iš viso

Trumpalaikis
turtas

Iš viso

1

1.

2.

3.

4.

5.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

9496

1428,4

4

2878,2

683,5

2194,7

5
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3
7

1586

36443

157,6

20030,4

923,1

8

10

11

12

13

1586

36443

2095,1

509,1

2095,1

2292,5

22394,6 -14048,4 19676,8 20832,5

39396,3 66574,5 26878,2 66574,5 68348,3

9

9990,5

494,5

9990,5

11431,1

1440,6

14148,9 15405,5

1256,6

3126,9

1974

1155,7

1773,8

14

16

17

2366,8

74,3

-501,7

15405,5

15654

248,5

91473,3 113131,5 21658,2

2292,5

20832,5 20330,8

68348,3 90433,9 22085,6

15

66110,2 87715,8 21605,6 87715,8 102495,3 14779,5 102495,3 106878,8 4383,5 106878,8 128785,5 21906,7

9496

56614,2 77725,3 21111,1 77725,3 91064,2 13338,9 88346,4 91473,3

1428,4

16412,6

38773,2 39696,3

6

Metų Metų pa- Pokytis
Metų Metų pa- Pokytis
Metų Metų pa- Pokytis
Metų Metų pa- Pokytis
Metų 08 mėn. Pokytis
pradžioje baigoje
pradžioje baigoje
pradžioje baigoje
pradžioje baigoje
pradžioje

Pavadinimas

2005 m.

Eil.
Nr.

Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas 2005–2009 m. (tūkst. Lt)

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pokytis 2005–2009 m. (tūkst. Lt)
Eil.
Nr.

Pavadinimas

2005 m. sausio 1 d.

2009 rugsėjo 1 d.

Pokytis

Pokytis
procentais

Pastatai, statiniai

38002,9

90433,9

52431

138

2.

Kitas ilgalaikis materialusis
turtas

15261,4

20330,8

5069,4

33,2

3.

Nematerialusis turtas

1155,2

2366,8

1211,6

104,9

4.

Ilgalaikis turtas iš viso

54419,5

113132

58712

107,9

5.

Trumpalaikis turtas

8812,5

15654

6841,5

77,6

Iš viso

63232

128785,5

65553,5

185,5
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1.
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SVARBIAUSI UNIVERSITETO ĮVYKIAI 2004–2009 m.

2004 m.
Spalio 28 d. LR Seimas nutarė pakeisti Lietuvos teisės universiteto pavadinimą ir toliau jį
vadinti Mykolo Romerio universitetu. Kartu Seimas patvirtino Mykolo Romerio universiteto
statutą ir įpareigojo iš naujo suformuoti Universiteto valdymo struktūras.
Gruodžio 12 d. Mykolo Romerio universiteto senato pirmininku išrinktas prof. dr. Vytautas
Pakalniškis, Senato pirmininko pavaduotoju – prof. habil. dr. Stasys Puškorius, Senato sekretoriumi – doc. dr. Antanas Keras.
Gruodžio 16 d. įvyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis, kuriame prof. Alvydas
Pumputis vienbalsiai išrinktas Universiteto rektoriumi.
Mykolo Romerio universiteto senato gruodžio 28 d. nutarimu patvirtinta Universiteto struktūra ir etatų sąrašas. Patvirtinti Teisės, Valstybinio valdymo, Socialinio darbo, Teisėsaugos ir
Kauno policijos fakulteto dekanai, katedrų, padalinių vadovai.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro gegužės 23 d. įsakymu patvirtinta Mykolo
Romerio universiteto taryba, kurios pirmininkas – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas dr. Egidijus Kūris.
Tarybos nariai: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja doc. Dangutė Ambrasienė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sekretorius dr. Algirdas
Astrauskas, „NORD/LB Lietuva“ valdybos pirmininko pavaduotojas dr. Vygintas Bubnys,
Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, monsinjoras Gintaras Grušas, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas prof. Rimvydas
Jasinavičius, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius dr. Rimantas Kairelis, koncerno „MG BALTIC“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius dr. Algimantas
Rimkūnas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas dr. Virgilijus Valančius,
Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, Mykolo Romerio universiteto mokslo
prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. Juozas Žilys.
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2005 m.

Ypač ryškūs Universiteto struktūros pokyčiai įvyko birželio mėnesį. Reorganizavus labai
padidėjusį Valstybinio valdymo fakultetą buvo įsteigti trys nauji fakultetai: Ekonomikos ir
finansų valdymo, Strateginio valdymo ir politikos bei Viešojo administravimo. Universiteto
struktūra patvirtinta gruodžio 22 d. Senato nutarimu. Universitete veikia 6 fakultetai, 40 katedrų. Studijos ir mokslo tyrimai Ekonomikos ir finansų valdymo, Teisės, Strateginio valdymo ir politikos, Socialinės politikos, Viešojo administravimo ir Kauno policijos fakultetuose
atitinka plačiausias socialinių mokslų kryptis: ekonomiką, teisę, viešąjį administravimą, politikos mokslus, socialinį darbą, psichologiją, sociologiją.
Kokybiškai naują, svarbų posūkį Lietuvoje socialinių mokslų ir verslo sanglaudos link žymi
mokslo metų pradžioje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos pramonininkų konfederacija. Mokslininkų ir pramonininkų bendradarbiavimas – labai svarbi sąlyga įgyvendinant Lisabonos strategijoje numatytą tikslą – geros kokybės mokslo ir studijų bei inovacijų
pagrindu sukurti konkurencingiausią ir dinamiškiausią pasaulyje Europos Sąjungos žinių
ekonomiką. Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariai daug prisidėjo kuriant Ekonomikos
ir finansų valdymo fakultetą bei šiuolaikiškas jo studijų programas. Lietuvos pramonininkų
konfederacijos prezidiumas Mykolo Romerio universitetą priėmė tikruoju Konfederacijos
nariu.
Naujas bendradarbiavimo galimybes visam Universitetui, ypač Strateginio valdymo ir politikos bei Viešojo administravimo fakultetams, atvėrė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
savivaldybių asociacija, pagal kurią vietos savivaldos institucijų tarnautojai turi galimybę
Mykolo Romerio universiteto tęstinėse, nuotolinėse arba neakivaizdinėse studijose įgyti naujausių šiuolaikinės viešosios vadybos žinių, ugdyti savo administracinius gebėjimus, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą, susipažinti su geriausia užsienio ir Lietuvos savivaldos institucijų patirtimi.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos prekybos įmonių asociacija. Numatyta bendradarbiauti studijų, mokslo tyrimų ir kitose srityse ugdant ir plėtojant visuomenės intelektinį
kapitalą, skleidžiant ir taikant mokslo žinias, būtinas prekybai ir ekonomikai plėtoti.

MY KOLO RO MER IO UNI V ER SI TE TAS 20 0 4– 20 0 9 m .

Lapkričio viduryje pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis su Aplinkos apsaugos ministerija patvirtina bendrą siekį bendradarbiauti kuriant naujas studijų programas, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą bei kvalifikacijos kėlimo programą, padedant valstybei siekti
didesnio konkurencingumo Europos ir pasaulio rinkose, siekiant, kad jaunimas sėkmingai
integruotųsi į savo šalies darbo rinką.

2006 m.
Vienas svarbiausių 2006 m. Universiteto įvykių buvo Europos universitetų asociacijos ekspertų vertinimas. Autoritetingų žinovų žvilgsnis ir patarimai iš šalies sustiprino bendruomenės ryžtą išeiti į tarptautinę studijų ir mokslo rinką. Ataskaitoje ekspertai pabrėžė, kad vadovaudamasis vertinimo rekomendacijomis Mykolo Romerio universitetas neabejotinai pasieks
savo tikslą tapti vienu reikšmingiausių Europos socialinių mokslų universitetų.
Gegužės 2 d. Mykolo Romerio universiteto senatas už reikšmingą indėlį puoselėjant Europos
universitetų vertybes, remiant Lietuvos pastangas plėtoti Bolonijos procesą, skatinant Mykolo Romerio universiteto dalyvavimą bendrojoje Europos mokslo ir studijų erdvėje, stiprinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vaidmenį Lietuvos universitetuose Europos
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universitetų asociacijos Prezidentui prof. dr. Georgui Winkleriui suteikė Mykolo Romerio
universiteto Garbės daktaro vardą.
Birželio 15 d. vykusiame iškilmingame Mykolo Romerio universiteto senato posėdyje prof.
dr. Georgui Winkleriui įteiktos Garbės daktaro regalijos.
Gegužės 19 d. Mykolo Romerio universiteto senatas už reikšmingą indėlį puoselėjant laisvės, teisingumo, orumo ir solidarumo vertybes universitetuose, remiant Mykolo Romerio
universiteto pastangas plėtoti prasmingą Universiteto ir pasaulio akademinės bendruomenės
bendradarbiavimą, stiprinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vaidmenį Mykolo
Romerio universiteto Garbės daktaro vardą suteikė Pasaulio universitetų asociacijos Prezidentui prof. dr. Goolamui Mohamedbhai.
Birželio 29 d. iškilmingame Mykolo Romerio universiteto senato posėdyje Pasaulio universitetų asociacijos prezidentui prof. dr. Goolamui Mohamedbhai įteiktos Mykolo Romerio
universiteto Garbės daktaro regalijos.
Gegužės 19 d. Mykolo Romerio universiteto senatas, vadovaudamasis Profesoriaus Mykolo
Romerio vardinės premijos nuostatais, atsižvelgdamas į islandų tautos ir valstybės paramą
Lietuvai įtvirtinant valstybingumą, už pastangas plėtojant Lietuvos ir Islandijos mokslo institucijų ryšius Islandijos universiteto rektorę prof. Kristíną Ingólfsdóttir nutarė apdovanoti
Profesoriaus Mykolo Romerio vardine premija.
Gegužės 29 d. iškilmingame Mykolo Romerio universiteto posėdyje Islandijos universiteto
rektorei prof. Kristínai Ingólfsdóttir kaip simbolinis nuoširdžios padėkos aktas kukliai ir drąsiai islandų tautai, pirmajai pripažinusiai atkurtąją Lietuvos nepriklausomybę, įteikta Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė premija.
Gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seime pasirašyta Mykolo Romerio universiteto ir
Europos humanitarinio universiteto (EHU) bendradarbiavimo sutartis. Ši sutartis įtvirtino
prasmingą universitetų bendradarbiavimą, pagrįstą tarptautinio humanizmo, demokratijos ir
mokslininkų solidarumo principais.

Mykolo Romerio universiteto akademinė bendruomenė, pritardama humanizmo ir demokratijos principams, nuoširdžiai sutiko priimti EHU studentus ir mokslininkus ir dalytis su jais
auditorijų, skaityklų, informacinių technologijų ištekliais.
Patvirtintos ir pradėtos įgyvendinti Finansų ekonomikos ir Psichologijos pirmosios pakopos
studijų programos, Mykolo Romerio universitete suteikiama galimybė įgyti ekonomikos ir
psichologijos krypties bakalauro laipsnį. Patvirtintos ir pradėtos įgyvendinti Žemės tvarkymo
politikos ir Viešojo sektoriaus strateginio valdymo specializacijos. Taip pat pradėtos įgyvendinti Vaiko teisių apsaugos, Teisės edukologijos, Gerovės sociologijos magistrantūros studijų
programos. Pradėjus rengti studentus pagal šias studijų programas, Universitete suteikiami
edukologijos ir sociologijos krypties magistro laipsniai. Po teigiamų ekspertų vertinimų trys
magistrantūros studijų specializacijos perregistruotos kaip finansų teisės, intelektinės nuosavybės teisės ir verslo psichologijos programos.
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1992 m. įkurtas Minske, Baltarusijoje, nedidelės grupės intelektualų, kurie metė iššūkį konservatyvioms sovietinės aukštosios mokyklos tradicijoms, universitetas greitai virto vienu
svarbiausių nacionalinių aukštojo išsilavinimo internacionalizacijos ir liberalizacijos lyderių
Vidurio ir Rytų Europoje. 2004 m. universitetas buvo priverstas nutraukti savo veiklą Baltarusijoje.

Universiteto moksliniai recenzuojami žurnalai „Jurisprudencija“, „Viešoji politika ir administravimas“ ir „Socialinis darbas“ įtraukti į pripažintą tarptautinę duomenų bazę EBSCO
Social Index Full Text.

2007 m.
Lapkritį Malaizijoje, Penango mieste, vykusiame Pasaulio universitetų asociacijos kongrese,
kuriame buvo susirinkę per 500 dalyvių iš viso pasaulio universitetų, nutarta, kad 2010 m. kongresas vyks Mykolo Romerio universitete. Rengti kongresą – didelė garbė ir pripažinimas,
į kurį pretendavo 24 pasaulio universitetai. Šią malonią žinią bendruomenė suvokia ne tik
kaip savo veiklos įvertinimą, bet ir kaip svarbią priemonę, leidžiančią siekti strateginio tikslo
– tarptautinio pripažinimo.
Mykolo Romerio universiteto senatas rugpjūčio 30 d. nutarimu už reikšmingą indėlį skatinant pasaulinį aukštojo mokslo internacionalizacijos procesą bei stiprinant universitetų bendradarbiavimą, už paramą Mykolo Romerio universitetui integracijos į tarptautinę studijų erd
vę procese Pasaulio universiteto asociacijos generalinei sekretorei Evai Egron-Polak suteikė
Mykolo Romerio universiteto garbės nario vardą.
Mykolo Romerio universiteto senatas gegužės 17 d. nutarimu už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą Profesoriaus Mykolo Romerio premija apdovanojo aktyvų kovotoją už žmogaus teises
ir pilietines laisves sovietiniais metais, ilgametį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“
redaktorių Telšių vyskupą ordinarą Joną Borutą SJ.
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2007 m. baigtas svarbus Universiteto infrastruktūros plėtros etapas – rugsėjo mėnesį duris
atvėrė naujieji rūmai – keturių aukštų su cokoliniu aukštu pastatas, kurio bendras plotas per
10 tūkstančių kvadratinių metrų. Čia yra 20 auditorijų su šiuolaikiško dizaino baldais bei
kompiuterizuotomis dėstytojų darbo vietomis, skaityklos su atvirais knygų fondais ir moderniomis technologijomis, šiuolaikiško interjero konferencijų salė aukšto lygio konferencijoms,
turinti sinchroninio vertimo įrangą, ir moderni amfiteatrinė auditorija, skirta bendroms srautinėms paskaitoms, konferencijoms, bendruomenės susirinkimams, įvairaus pobūdžio renginiams, administracijos patalpos, kavinė, profesoriumas, rekreacinė patalpa pristatymams
bei nedideliems renginiams, sporto salė. Nors pastatas pradėtas projektuoti prieš dešimtmetį,
o statyti – 2000-aisiais metais, jame pavyko panaudoti naujausias statybos ir informacines
technologijas. Statybos vertė – beveik 30 milijonų litų, bendro ploto su apdaila ir įranga vieno
kvadratinio metro kaina – 2922 litų.
Spalio 18 d. Mykolo Romerio universiteto senatas panaikino Kauno policijos fakultetą ir
įsteigė Viešojo saugumo fakultetą. Fakulteto dekanu patvirtintas Valstybės sienos apsaugos
katedros doc. Saulius Greičius.

2008 m.
Mykolo Romerio universiteto senato sausio 14 d. nutarimu už demokratijos stiprinimą, demokratinių vertybių ir geros kaimynystės santykių puoselėjimą Lenkijos Respublikos Seimo
maršalkai Bronisławui Komorowskiui suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.
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Mykolo Romerio universiteto senatas birželio 17 d. nutarimu už indėlį įtvirtinant Lietuvoje
konstitucionalizmo vertybes Profesoriaus Mykolo Romerio vardine premija apdovanojo profesorių Egidijų Kūrį, buvusį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką.
Liepos 15–18 d. Utrechte (Nyderlandų Karalystė) vykusioje Pasaulio universitetų asociacijos
jubiliejinėje konferencijoje Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis
išrinktas šios organizacijos tarybos tikruoju nariu. Konferencijoje buvo galutinai patvirtinta,
kad 2010 m. Pasaulio universitetų asociacijos kongresas vyks Mykolo Romerio universitete.
Šis sprendimas reiškia tarptautinį Universiteto pripažinimą. Rengti Kongresą pretendavo 24
pasaulio universitetai.
Socialinės politikos fakultete atidaryta nauja jungtinės magistrantūros studijų programa ,,Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ su užsienio partneriais – Tamperės universitetu (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universitetu (Austrija).
2007 m. Nacionaline mokslo premija įvertintas taikomosios mokslinės veiklos darbas „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės
krizės sąlygomis“, kurio bendraautorės – Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos
katedros doc. Sarmitė Mikulionienė ir Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos
ir organizacijų plėtros katedros prof. Vlada Stankūnienė.
Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijoje premijuotas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros vedėjo prof. Mindaugo Maksimaičio mokslo darbų cik
las „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos“.
Universitetas įsijungė į naujus Europos universitetų tinklus: Europos kultūros sostinių universitetų tinklą (UNECC – University Network of European Capitals of Culture), Europos
universitetų Dorich House grupę (The Dorich House group of European Universities), Europos ir Viduržemio jūros regiono universiteto (EMUNI – Euro-Mediterranean university)
tinklą, taip pat į tarptautines organizacijas: Europos įstatymų leidybos asociaciją (EAL – European Association of Legislation); Tarptautinę administravimo mokyklų ir institutų asociaciją (IASIA – International Association of Schools and Institutes of Administration).

Universiteto veiklos decentralizacija tapo ryškia strategine Universiteto vadybos kryptimi.
Decentralizacija buvo vykdoma ne tik keičiant vidines Universiteto veiklos reguliavimo nuostatas, bet ir koreguojant administravimo praktiką, centralizuotai vykdomas veiklas nuosekliai
perduodant fakultetams. Fakultetai turi būti atsakingi už studijų kokybę, už naujų programų
rengimą bei jų populiarumą tarp studentų, už tarptautiškumo įtvirtinimą.
Studentų pageidavimu nuo vasario 5 d. bibliotekoje buvo pradėta teikti nauja paslauga – iki 5
val. ryto pailgintas skaityklų darbo laikas. Ši naujovė patiko studentams. Pavyzdžiui, gegužę
nakties valandomis skaitykloje dirbo daugiau kaip 1300 studentų.
Balandžio 21 d. Mykolo Romerio universiteto krepšininkės pirmą kartą tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionėmis.
Gegužės 21 d. Mykolo Romerio universitete pristatyta Mykolo Romerio universiteto Teisės
fakulteto mokslininkų parengta monografija „Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų
sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui“, skirta pagerbti Mykolo Romerio universiteto
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Per metus gerokai ūgtelėjo Universiteto kvalifikacijos ir intelektinis potencialas: akademinis
personalas sustiprėjo 10 profesorių ir 10 docentų.

garbės daktarą, 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės akto signatarą, Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininką Česlovą Juršėną. Ši monografija – pirmoji Liber Amicorum knyga, pradedanti gražią vakarietišką tradiciją pagerbti visuomenei nusipelniusius žmones.
Rugpjūčio 8–24 d. net 3 Universiteto studentai atstovavo Lietuvai Pekino olimpinėse žaidynėse. Mindaugas Griškonis irklavime užėmė 8-ą vietą, Giedrius Titenis plaukime 12-ą vietą,
o Laura Asadauskaitė šiuolaikinėje penkiakovėje – 15-ą vietą.
Rugpjūčio 28 d. Pristatyta Universiteto leidyklos išleista knyga „Teisė besikeičiančioje Europoje: Liber Amicorum Pranas Kūris“, skirta pagerbti žymų Lietuvos mokslininką, diplomatą, Europos Teisingumo Teismo teisėją Praną Kūrį. Leidinio autoriai, garsiausi užsienio bei
Lietuvos teisės mokslininkai bei praktikai, pristato savo darbus tarptautinės teisės, Europos
Sąjungos teisės ir žmogaus teisių apsaugos srityje.
Universitetas pagal studentų skaičių tapo antru didžiausiu šalies universitetu. 2007–2008 m.
m. studijavo apie 11 proc. daugiau studentų nei 2006–2007 m. m.: studentų padaugėjo daugiau nei dviem tūkstančiais ir jų skaičius pasiekė 20509.
Rugsėjo 11 d. atidaryti nauji, modernūs Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto rūmai, kuriuose įrengtos šiuolaikinės europinius standartus atitinkančios laboratorijos ir
sukurtos palankios darbo sąlygos ilgai jų neturėjusiems teismo medicinos ekspertams, mokslininkams tyrėjams. Naujieji instituto rūmai, kurių plotas 5500 kv. m., Didlaukio gatvėje buvo
projektuojami pagal panašaus instituto Suomijoje analogą. Statybos darbai užtruko trejus metus, projekto vertė – beveik 22 mln. litų. Dar apie 23 mln. litų skirta moderniai įrangai.
Rugsėjo 18 d. įkurtas Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubas, kurio prezidentu
išrinktas akademikas prof. Antanas Buračas, viceprezidentu – prof. Gediminas Mesonis. Profesūra – tai brandžiausia mūsų akademinės bendruomenės dalis, tai didžiausias Universiteto
turtas.
Rugsėjo 29 d. įkurtas Socialinės informatikos fakultetas, kuriame bus Elektroninio verslo
katedra, Informatikos ir programų sistemų katedra ir Matematinio modeliavimo katedra.
Lapkričio 7 d.   Senato nutarimu docentas dr. Saulius Norvaišas patvirtintas Socialinės informatikos fakulteto dekanu. Šio fakulteto įkūrimas žymi naują žingsnį Mykolo Romerio
universiteto veikloje.
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Spalio  7 d. senatas patvirtino naują Studijų tvarką, liberalizuojančią studijas Universitete.
Kur kas daugiau teisių suteikiama fakultetams. Kartu jiems tenka didesnė atsakomybė už
studijų kokybę.
Lapkričio 3 d. Universitete įkurta Teatro studija, kuriai vadovauja Nacionalinio dramos teatro renginių koordinatorė Viola Večerskienė ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius
Rimantas Giedraitis.
Lapkričio 21–22 d. Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas surengė tradicinį debatų
turnyrą „Vilnius Open 2008“. Tai buvo ypatingas turnyras, pasižymėjęs Lietuvoje dar nematyta kokybe. Tarp dalyvauti turnyre užsiregistravusių studentų iš užsienio buvo keletas
žinomų visai debatais užsiimančiai Europai. Turnyro nugalėtoja tapo komanda iš Suomijos.
Turnyre gerai pasirodė Mykolo Romerio universiteto komandos, jos pateko į finalą.
Gruodžio 11 d. senate pristatytas Universiteto reitingavimo sistemos projektas. Jį rengiant
įvertinti tarptautinėse – ir esamose, ir dar tik kuriamose – universitetų reitingavimo sistemose
naudojami rodikliai. Tai daroma suvokiant tarptautinę reitingavimo reikšmę – jau artimoje
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ateityje tarptautinis kiekvieno universiteto reitingavimas taps neišvengiamas ir būtinas. Kitas
reitingavimo uždavinys yra geriau išryškinti fakultetų, katedrų, dėstytojų laimėjimus, nustatyti jų indėlį į Universiteto veiklą.

2009 m.
Sausio 21 d. Mykolo Romerio universiteto konferencijų salėje įvyko Lietuvos Respublikos
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvažiuojamasis posėdis, kuriame buvo
aptartos Lietuvos regionų valdymo ir valstybės tarnybos sistemos teisinio reglamentavimo
perspektyvos. Į posėdį buvo pakviesti ir jame dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos atstovai. Posėdžio dalyviai išklausė Mykolo Romerio universiteto
dėstytojų pranešimus, diskutavo apie problemas, kylančias viešajame valdyme ir valstybės
tarnyboje, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.
Sausio 27 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis pasirašė bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Klaipėdos kolegijos, atstovaujamos
direktorės Antaninos Šereivienės, Panevėžio kolegijos, atstovaujamos direktoriaus Kęstučio
Gudo, Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijos, atstovaujamos direktorės Vandos
Dudėnienės, ir V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos, atstovaujamos direktorės Eugenijos Vagnerienės. Sutartimis siekiama įtvirtinti bendradarbiavimą organizuojant studijas,
skatinant abipusę partnerystę abiem šalims naudingose studijų tęstinumo, akademinėje, kultūrinėje ir kitose veiklos srityse.

Mykolo Romerio universitetas tapo tikruoju Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (European Doctoral Programmes Association in Management
and Business Administration, EDAMBA) nariu. 2008 m. tarptautiniai ekspertai iš Oksfordo ir
Mančesterio universitetų vertino ekonomikos bei vadybos ir administravimo krypčių doktorantūros studijas: teigiamai įvertino doktorantūros studijų programą ir organizavimo kokybę
bei rekomendavo priimti Universitetą į tarptautinį tinklą EDAMBA. Vasario mėnesį vykusio
EDAMBA Vykdomojo komiteto susitikimo metu buvo vieningai pritarta mūsų Universiteto
narystei EDAMBA tinkle.
Vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete buvo pasirašyta Mykolo Romerio universiteto
Alumni asociacijos steigimo sutartis. Steigiamojo susirinkimo metu buvo patvirtinti Asociacijos įstatai, suformuoti valdymo organai bei numatyti uždaviniai šiems metams. Asociacija
veiks visuomenės, mokslo, švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose srityse. Mykolo Romerio
universiteto Alumni asociacijos tarybos pirmininku išrinktas prof. Juozas Žilys. Jis taip pat
eis ir Asociacijos Prezidento pareigas. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra skatinti ir palaikyti
tvirtus Mykolo Romerio universiteto absolventų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Mykolo Romerio universitetu, kaip Alma mater, visapusiškai prisidėti prie Mykolo Romerio universiteto
veiklos ir plėtros.
Kovo 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos televizijos ir Mykolo Romerio universiteto projekto „Nacionalinis vilčių atžalynas“ baigiamasis renginys, kuriame buvo pa-
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Vasario 3 d. Mykolo Romerio universitete Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pristatė rengiamą mokslo ir studijų reformą: LR Vyriausybės
siūlymus Seimui dėl mokslo ir studijų įstatymo projekto bei galimus kompromisus. Buvo
pristatyti aukštojo mokslo reformos siekiai, numatytos aukštojo mokslo įstaigų valdymo naujovės, „studijų krepšelio“ principas.

gerbti projekto dalyviai. Renginyje dalyvavo projekto idėjos autorė Edita Mildažytė, Lietuvos
televizijos atstovai, projekto dalyvių mokytojai, akademinė bendruomenė. Padėkas projekto
dalyviams įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Kovo 14 d. Mykolo Romerio universiteto komanda tapo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų
jėgos trikovės čempionato nugalėtoja.
Kovo 30 d. kovodamos Lietuvos studentų krepšinio lygos finale Mykolo Romerio universiteto merginos apgynė čempionių titulą. Finale jos susikovė su Vilniaus universiteto atstovėmis.
Komandą į pergales vedė treneris Gintaras Vaitkus.
Gegužės 19 d. pasirašyta Mykolo Romerio universiteto ir Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimo sutartis. Mokslininkai ir ministerijos specialistai bendradarbiaus įgyvendinant
bendrus projektus, rengiant naujas studijų programas. Sutartį pasirašė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas.
Birželio 25 d. Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė Garbės daktaro vardą Europos
universitetų asociacijos Prezidentui profesoriui Jeanui-Marcui Rappui už reikšmingą indėlį
įgyvendinant Bolonijos procesą, kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, kokybės užtikrinimą ir inovacijas aukštajame moksle.
Rugpjūčio 18-23 d. Vilniuje vyko 14-oji Europos raidos psichologijos konferencija, kurią
organizavo Mykolo Romerio universitetas ir Europos raidos psichologijos draugija (ESDP).
Konferencijoje dalyvavo apie 700 psichologijos, edukologijos, psichiatrijos ir kitų sričių
mokslininkų ir praktikų iš įvairių Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos šalių.
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Spalio 22–23 d. prisidėdamas prie Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009 renginių Mykolo
Romerio universitetas organizavo europinio universitetų tinklo generalinę asamblėją ir tarptautinę mokslinę konferenciją, kurioje buvo aptartas universitetų bendradarbiavimas, inovacijų ir kultūros ryšys. Joje dalyvavo daugiau kaip 50 Europos universitetų ir kultūros įstaigų
atstovai.
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Mykolo Romerio universiteto struktūra 2009 m.
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Mykolo Romerio universiteto Taryba
Universiteto Taryba yra visuomeninės priežiūros ir globos institucija, sudaryta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.
ISAK-921

Nariai, skirti Mykolo Romerio universiteto senato:

• Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka – Mykolo Romerio universiteto mokslo prorekto•
•
•
•

rius
Prof. Justinas Sigitas Pečkaitis – Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius
Prof. Alvydas Pumputis – Mykolo Romerio universiteto rektorius
Saulius Urbonavičius – advokato padėjėjas
Prof. Juozas Žilys – Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros profesorius

Nariai, skirti bendru Mykolo Romerio universiteto rektoriaus ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sutarimu:

• Prof. Rimvydas Jasinavičius – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų-darbdavių kon•
•
•
•

federacijos prezidentas
Doc. Dangutė Ambrasienė – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja
Raimondas Kurlianskis – Koncerno „MG BALTIC“ viceprezidentas
Prof. Egidijus Kūris – Vilniaus universiteto Politikos teorijos katedros profesorius
Dr. Virgilijus Valančius – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas
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Nariai, skirti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro:

• Dr. Algirdas Astrauskas – Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldy•
•
•
•
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bių komiteto patarėjas
Dr. Vygintas Bubnys – „NORD/LB Lietuva“ valdybos pirmininko pavaduotojas
Dr. Gintaras Grušas – Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, monsinjoras
Dr. Rimantas Kairelis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
valstybės sekretorius
Dr. Algimantas Rimkūnas – ambasadorius

Mykolo Romerio universiteto Senatas
Senatas yra aukščiausioji akademinės savivaldos institucija.

Senato pirmininkas
• Prof. dr. Vytautas Pakalniškis – Civilinės ir komercinės teisės katedros vedėjas
Senato pirmininko pavaduotojas
• Prof. habil. dr. Stasys Puškorius – Valdymo teorijos katedros vedėjas

Senato nariai
• Prof. dr. Petras Ancelis – Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros vedėjas
• Doc. dr. Rima Ažubalytė – Baudžiamojo proceso katedros vedėja
• Prof. dr. Genovaitė Babachinaitė – Kriminologijos katedros vedėja
• Mikas Bukauskas – studentas
• Prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė – Darbo teisės ir socialinės saugos katedros profesorė
• Prof. dr. Gediminas Davulis – Ekonomikos katedros profesorius
• Prof. dr. Leta Dromantienė – Socialinės politikos fakulteto dekanė
• Prof. dr. Egidijus Jarašiūnas – Teisės fakulteto dekanas
• Prof. habil. dr. Viktoras Justickis – Psichologijos katedros profesorius
• Prof. dr. Saulius Katuoka – Tarptautinės teisės katedros vedėjas
• Prof. habil. dr. Adolfas Kaziliūnas – Valdymo teorijos katedros profesorius
• Prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka – mokslo prorektorius
• Prof. habil. dr. Bronislovas Kuzmickas – Filosofijos katedros vedėjas
• Prof. habil. dr. Juozas Lakis – Valdymo teorijos katedros profesorius
• Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis – Teisės istorijos katedros vedėjas
• Prof. dr. Kazys Meilius – Civilinio proceso katedros profesorius
• Prof. habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas – Politikos mokslų katedros profesorius
• Doc. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius – Teismo medicinos instituto direktorius
• Prof. dr. Justinas Sigitas Pečkaitis – studijų prorektorius
• Doc. dr. Birutė Pranevičienė – Teisės katedros vedėja
• Prof. dr. Alvydas Pumputis – Universiteto rektorius
• Aistis Ramanauskas – studentas
• Simonas Skukauskas – studentas
• Prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila – Teisės filosofijos katedros vedėjas
• Vytautas Vilys – Studentų atstovybės prezidentas
• Prof. dr. Juozas Žilys – Konstitucinės teisės katedros profesorius
• Prof. dr. Rita Žukauskienė – Psichologijos katedros profesorė
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Senato sekretorius
• Doc. dr. Antanas Keras – Elektroninio verslo katedros docentas

Mykolo Romerio universiteto Rektoratas
Rektoratas yra rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Rektoratą
sudaro rektorius, prorektoriai, Universiteto sekretorius, fakultetų dekanai, padalinių,
taip pat ir turinčių juridinio asmens teises, vadovai ir Studentų atstovybės deleguotas
narys
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Prof. Alvydas Pumputis – Universiteto rektorius
Prof. Justinas Sigitas Pečkaitis – studijų prorektorius
Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka – mokslo prorektorius
Vladas Brakauskas – infrastruktūros prorektorius
Doc. dr. Saulius Spurga – Universiteto sekretorius
Prof. Vitalija Rudzkienė – Ekonomikos fakulteto dekanė
Dr. Saulius Norvaišas – Socialinės informatikos fakulteto dekanas
Prof. Leta Dromantienė – Socialinės politikos fakulteto dekanė
Doc. dr. Gintaras Aleknonis – Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas
Prof. Egidijus Jarašiūnas – Teisės fakulteto dekanas
Doc. dr. Tadas Sudnickas – Viešojo administravimo fakulteto dekanas
Doc. dr. Saulius Greičius – Viešojo saugumo fakulteto dekanas
Doc. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius – Teismo medicinos instituto direktorius
Vytautas Vilys – Studentų atstovybės prezidentas

Mykolo Romerio universiteto dekanai, prodekanai, katedrų vedėjai
Ekonomikos ir finansų valdymo fakuletas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prof.
Doc. dr.
Doc. dr.
Prof. habil. dr.
Doc. dr.
Doc. dr.
Prof.
Doc. dr.

Vitalija Rudzkienė
Eugenija Martinaitytė
Irmantas Rotomskis
Antanas Buračas
Algis Dobravolskas
Algirdas Miškinis
Alfonsas Laurinavičius
Rima Žitkienė

/
/
/
/
/
/
/
/

Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanė
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas
Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjas
Ekonomikos katedros vedėjas
Finansų ir mokesčių katedros vedėjas
Muitinės veiklos katedros vedėjas
Verslo ekonomikos katedros vedėja

Socialinės informatikos fakultetas
1.
2.
3.
4.
5.

Dr.
Dr.
Prof.
Prof.
Prof. dr.

Saulius Norvaišas
Aelita Skaržauskienė
Rimantas-Alfonsas Petrauskas
Dalė Dzemydienė
Aleksandras Krylovas

/
/
/
/
/

Socialinės informatikos fakulteto dekanas
Socialinės informatikos fakulteto prodekanė
Elektroninio verslo katedros vedėjas
Informatikos ir programų sistemų katedros vedėja
Matematinio modeliavimo katedros vedėjas

Socialinės politikos fakultetas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prof.
Doc. dr.
Dr.
Doc. dr.
Dr.
Doc. dr.
Doc. dr.
Doc. dr.
Prof.

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Leta Dromantienė
Irena Žemaitaitytė
Jolanta Pivorienė
Sarmitė Mikulionienė
Brigita Kairienė
Julius Dermontas
Ilona Čėsnienė
Valdonė Indrašienė
Vida Kanopienė

Socialinės politikos fakulteto dekanė
Socialinės politikos fakulteto prodekanė
Socialinės politikos fakulteto prodekanė (0,5 et.)
Socialinės politikos fakulteto prodekanė (0,5 et.)
Edukacinės veiklos katedros vedėja
Penitencinės teisės ir veiklos katedros vedėjas
Psichologijos katedros vedėja
Socialinio darbo katedros vedėja
Socialinės politikos katedros vedėja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doc. dr.
Doc. dr.
Prof. habil. dr.
Prof.
Prof. habil. dr.
Doc. dr.
Doc. dr.
Prof. habil. dr.

Gintaras Aleknonis
Danguolė Jankauskienė
Vida Motiekaitytė
Imantas Lazdinis
Bronislavas Juozas Kuzmickas
Antanas Kulakauskas
Kostas Žymantas Svetikas
Stasys Puškorius

/
/
/
/
/
/
/
/
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Strateginio valdymo ir politikos fakultetas
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė
Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas
Filosofijos katedros vedėjas
Politikos mokslų katedros vedėjas
Strateginio valdymo katedros vedėjas
Valdymo teorijos katedros vedėjas

Teisės fakultetas
1.
2.

Prof.
Doc. dr.

Egidijus Jarašiūnas
Linas Baublys

/ Teisės fakulteto dekanas
/ Teisės fakulteto prodekanas

133

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Doc. dr.
Dr.
Prof.
Prof. habil. dr.
Doc. dr.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof. habil. dr.
Prof. habil. dr.
Doc. dr.

Dalia Vasarienė
Inga Žalėnienė
Algimantas Urmonas
Vytautas Piesliakas
Rima Ažubalytė
Jonas Juškevičius
Vytautas Pakalniškis
Stasys Vėlyvis
Justinas Usonis
Ignas Vėgėlė
Gediminas Mesonis
Genovaitė Babachinaitė
Saulius Katuoka
Mindaugas Maksimaitis
Alfonsas Vaišvila
Egidijus Baranauskas

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Teisės fakulteto prodekanė
Teisės fakulteto prodekanė (0,5 et.)
Administracinės teisės ir proceso katedros vedėjas
Baudžiamosios teisės katedros vedėjas
Baudžiamojo proceso katedros vedėja
Bioteisės katedros vedėjas
Civilinės ir komercinės teisės katedros vedėjas
Civilinio proceso katedros vedėjas
Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjas
Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas
Konstitucinės teisės katedros vedėjas
Kriminologijos katedros vedėja
Tarptautinės teisės katedros vedėjas
Teisės istorijos katedros vedėjas
Teisės filosofijos katedros vedėjas
Verslo teisės katedros vedėjas

Viešojo administravimo fakultetas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doc. dr.
Doc. dr.
Doc. dr.
Doc. dr.
Dr.
Doc. dr.
Dr.

Tadas Sudnickas
Aleksandras Minkevičius/
Vida Žilinskienė
Rimantas Minkevičius
Jonas Jagminas
Irena Darginavičienė
Vainius Smalskys

/
/
/
/
/
/
/

Viešojo administravimo fakulteto dekanas
Viešojo administravimo fakulteto prodekanas
Kalbos kultūros katedros vedėja
Kūno kultūros katedros vedėjas
Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros vedėjas
Užsienio kalbų katedros vedėja
Viešojo administravimo katedros vedėjas

Viešojo saugumo fakultetas
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1. Doc. dr.
2. Doc. dr.
3. Doc. dr.
4. Prof.
5. Dr.
8. Doc. dr.
6. Doc. dr.
7.		

134

Saulius Greičius
Algirdas Muliarčikas
Laima Ruibytė
Petras Ancelis
Darius Urbonas
Robertas Veršinskas
Birutė Pranevičienė
Danguolė Seniutienė

/
/
/
/
/
/
/
/

Viešojo saugumo fakulteto dekanas
Viešojo saugumo fakulteto prodekanas
Humanitarinių mokslų katedros vedėja
Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros vedėjas
Policijos veiklos katedros vedėjas
Specialaus fizinio rengimo katedros vedėjas
Teisės katedros vedėja
Valstybės sienos apsaugos katedros vedėja

Mykolo Romerio universiteto direkcijų, centrų ir
kitų padalinių vadovai
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Dr. Birutė Aleksandravičiūtė
• Studijų direkcijos direktorė
Algirdas Andreikėnas
• Gerbūvio skyriaus vedėjas
Daiva Astasevičiūtė
• Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos studijų centro vedėja
Dr. Janina Balsienė
• Vidurio ir Rytų Europos studijų centro vedėja
Doc. dr. Eglė Bilevičiūtė
• Mokslo direkcijos direktorė (l. e. pareigas)
Vidūnas Gelumbauskas
• Vizualiųjų menų studijos vedėjas
Valentina Jakimavičienė
• Viešųjų ryšių centro direktorė
Almonė Jakubčionienė
• Bibliotekos direktorė
Rimantas Kanopa
• Informacinių technologijų centro direktorius
Rūta Kizienė
• Projektų valdymo centro direktorė
Edmundas Krumpalcas
• Viešojo saugumo fakulteto Ūkio skyriaus vedėjas
Albinas Jonas Laniauskas
• Leidybos centro direktorius
Irena Linartienė
• Valgyklos vedėja
Regina Lukauskaitė
• Kanceliarijos vedėja
Antonis Mučinis
• Paslaugų skyriaus vedėjas
Juzefa Norvilaitė
• Archyvo vedėja
Jonas Pempė
• Finansų ir ekonomikos direkcijos direktorius
Ramutė Pukienė
• Personalo skyriaus vedėja
Giedrutė Račienė
• Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktorė
Edmundas Sakalauskas
• Karjeros centro direktorius
Dr. Nijolė Saugėnienė
• Nuotolinių studijų centro direktorė
Irena Snarskytė
• Viešojo saugumo fakulteto valgyklos vedėja
Loreta Tauginienė
• Doktorantūros studijų vedėja
Agnė Vilkončiūtė
• Estetinio ugdymo centro vedėja
Ramunė Žvirblytė
• Frankofoniškų šalių studijų centro vedėja
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MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY 2004–2009

Mykolas Romeris University is a dynamic and modern university, seeking to take its rightful place in the sphere of European Higher Education. The mission of the University is to educate youth, accumulate and foster intellectual potential, and train leaders capable of creating and
implementing innovations, while influencing progress in education, culture, technologies and
impacting change in modern society. The most important goals of the recently-begun higher education reform in Lithuania are acceptable to the University: upgrading of the quality of studies,
openness, accessibility, internationalization, and a reorganization of management. The Education
and Studies Law, passed on April 30, 2009, was not something new for Mykolas Romeris University. For a while now, the University has taken steps on the road to reform.
In its activities, the University is guided by the belief that only a competitive environment
breeds quality, and that universities are equal participants in the marketplace. The University is
in favour of more autonomy for universities, academic and administrative freedom, and has the
resolve to take responsibility for its decisions.
On October 28, 2004, the Seimas of the Republic of Lithuania, decided to change the name
of the Law University of Lithuania and call it Mykolas Romeris University. The Seimas also
approved the Statute of Mykolas Romeris University and obligated it to create new University
management structures. On December 12, Professor Vytautas Pakalniškis was elected Chairman
of the Senate of Mykolas Romeris University. On December 16, at a meeting of the University
Senate, Professor Alvydas Pumputis was unanimously elected University Rector. On December
28, the University Senate approved the University’s structure and staff rosters by resolution. The
Senate appointed the deans, department heads and section chiefs for the faculties of Law, State
Management, Social Work, Law Enforcement and Kaunas Police.
On May 23, 2005, the Mykolas Romeris University Council was approved by Order of the
Lithuanian Minister of Education and Science. The Chairman of the Constitutional Court of the
Republic of Lithuania, Egidijus Kūris, became chairman of the University Council.
Noticeable changes in the University’s structure took place in June of 2005. After reorganization of the enlarged State Management Faculty, three new faculties were established: Economics and Finance Management, Public Administration, and Strategic Management and Policy. The
Senate approved the new University structure on December 22.
As of 2009, the University has seven faculties: Economics and Finance Management; Law;
Public Administration; Public Security; Social Informatics; Social Policy; and Strategic Management and Policy.
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The last five years have been marked by increasing expansion, the growth of competitiveness, and bolstering of infrastructure. It is also a time for strengthening the University’s international prestige. The number of students has been steadily increasing. In 2008, according to student
numbers, the University became the second largest university in Lithuania.
Mykolas Romeris University is a member of many international higher education organizations and networks. The University academic community awaits the jubilee Conference of the
International Association of Universities, which will take place at Mykolas Romeris University
in 2010. There will be more than 500 university representatives from all over the world that will
take part in this conference. It is difficult to overestimate the meaning of this conference, not only
for higher education in Lithuania, but also for the entire Baltic region. Not only is it a unique opportunity to present our University and our country’s intellectual potential to the world, but also to
open many doors to the sphere of global education, to join higher education networks throughout
the world and expand international cooperation for the benefit of the students.
A strategic goal for the University’s management is the decentralization of University activities, which encompass studies and educational activity. Firstly, the goal is to establish the independence of Faculties. Decentralization was undertaken not only to change regulations concerning internal University activity, but also to optimize administration and delegate to the Faculties
centrally-implemented activities. Faculties must become responsible for the quality of studies, the
preparation of new programmes and their popularity among the student body. Directorates and
Centres should have the role of facilitators for the faculties.
In 2006, the University approached the European University Association, requesting a general University institutional audit report. Mykolas Romeris University became the first institution
of higher education in Lithuania to have such an audit conducted and widely disseminated to the
public. A group of experts evaluated the University’s management system favourably. The report
indicated that Mykolas Romeris University is a dynamic and growing University, student-oriented, thoughtfully managed and well-equipped. University employees are dynamic and unencumbered by preconceived notions and inflexible habits. The group of experts were convinced that the
University is set on becoming the best social and humanitarian science university in Lithuania and
an international university of the highest order, engaged in scientific research. Mykolas Romeris
University ranks second among Lithuanian universities engaged in international research in the
field of social science and first in executing research requests from private institutions.
The infrastructure of the University has been amply strengthened. This include the construction of new buildings. Modern auditoriums at Mykolas Romeris University are equipped with
the latest technology to provide excellent study conditions for students. In 2007, continuing expansion of Mykolas Romeris University saw the completion of a new, modern 4-story University
wing at the Vilnius campus (Ateities g. 20). Cost of the construction totalled 29,5 million litas.
The new wing contains 20 lecture halls equipped with the latest modern furniture and computer
workstations for lecturers. In addition, the Mykolas Romeris University Library is a contemporary, computerized library with openly accessible stacks, and handicapped access. The University
boasts a modern conference hall equipped with translation equipment for simultaneous interpretation during conferences and a modern, amphitheatre-type lecture hall for joint lectures, conferences, meetings and other events. The new wing also includes a café, administrative staff offices,
a professorial lounge and recreational facilities for smaller events and a sports hall. Alongside the
new building there is a parking lot with 325 parking places. The cost of the latter project totals
about 1,7 million litas.
In 2008, Mykolas Romeris University’s newly-built Institute of Forensic Medicine opened
its doors. Experts, academics and staff had cause for celebration. They finally had a new home.
Employees now have the latest, most up-to-date, contemporary laboratories that meet European
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standards with favourable working conditions for staff, which was lacking for many years. Construction work took three years. Project costs totalled almost 22 million litas and an additional 23
million litas was earmarked for modern equipment.
The University takes into account the changing needs of the modern marketplace. It continuously offers new study programmes, which is one of the reasons why studies at the University
and its programmes are so popular. From 2004 to 2005, the number of students at the University
rose by 34,1% , from 14,233 to 21,866. In the years 2005 - 2009, there were 8,022 undergraduate
students that graduated from Mykolas Romeris University. An additional 7,842 students completed Master’s degree studies, with a total of 15,864 graduates.
First steps have been taken at the University to liberalize studies. In 2008, new Study Regulations were approved, which in essence adjusted the structure of the study plans. Students have a
much wider choice of alternative subjects for study. They are now given the opportunity to create
individual study plans.
The most significant event for the University in 2008 was the establishment of the new
Social Informatics Faculty. This marks a new stage in the University’s development targeting the
promising area of social informatics. Among the Faculty’s offered programmes is that of physical
sciences, a scientific area that has not been offered at the University until now.
The University has also begun the noteworthy task of carrying out informal and independent learning achievement evaluations and recognition. Mykolas Romeris University is one of the
first in Lithuania to show initiative in this area. In Europe, as well as the rest of the world, the
importance of lifelong learning is continuously gaining more recognition. The University has
established a system of informal and independent learning achievement evaluation and recognition, which is composed of evaluation stages, procedures and evaluation models. From October 1,
2008, Mykolas Romeris University invites adults with informal or independently-gained learning
achievements to contact the University for their official recognition.
One of the priorities of Mykolas Romeris University is to channel the enormous potential
of distance learning to meet the needs of a dynamic society. Starting in the spring semester of
2008, undergraduate studies in Law and Administration are fully offered in the system of open
distance studies. This is the first Bachelor’s degree programme offered and adapted for distance
learning not only at Mykolas Romeris University, but in the whole of Lithuania. All in all, there
are 91 Bachelor’s degree study subjects and 41 Master’s degree subjects that are being prepared
or already prepared for distance learning.
More and more students, having completed their Bachelor’s degrees at other universities in
Lithuania, choose Mykolas Romeris University for continued studies. This is how the University
differs from other institutions of higher education in Lithuania. In 2009, almost 66,4% of all students accepted into University Master’s degree programme, had completed their undergraduate
studies at other universities.
The University is actively engaged in integrating graduates into the work force and furthering their careers. On average in 2009, employment of graduates reached 98,5% of those completing undergraduate (Bachelor’s degree) studies and 99% for those completing graduate (Master’s
degree) studies. Students graduating with degrees in the areas of Economics, Psychology and Law
were especially successful in finding jobs.
The University is active in expanding internationalization, particularly on the basis that it
is a participant of the European and global education and study marketplace. This effort manifests
itself in active participation in international organizations, mobility of students and lecturers,
and the creation of joint study programmes and joint scientific projects. The result of successful academic mobility implementation is the newly-established (September 2008) joint Master’s
degree programme “Comparative Social Policy and Welfare”. This programme was designed by
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the Social Policy Department at the Mykolas Romeris University Social Policy Faculty, along
with foreign partners, the Tampere University in Finland and Johannes Kepler University of Linz,
Austria.
The University emphasizes academic mobility based on the Lifelong Learning Erasmus
programme. In 2007, the University was awarded an expanded 2007-2013 Erasmus University
Charter, which allows the University the right to take part in all Lifelong Learning programme
projects. Thanks to the Erasmus programme, the University has ties with 164 universities from
28 countries. Mykolas Romeris University encourages as many students as possible, from undergraduate, full-time graduate and evening programmes, as well as doctoral students, to spend
at least one semester abroad in a foreign institution of higher learning. In large part, students are
attracted by the study programmes and the wide array of subjects to choose from, as well as, an
interesting event-packed introductory week at the University. Credit must be given to the very
knowledgeable and hard-working student-mentors and coordinators who help students get their
bearings during the first weeks. Faculties offer up to 165 modules in foreign languages.
Management decisions are also targeted at strengthening the University’s international character. During 2008-2009, the University also prepared and implemented a ratings system project.
The project started with an evaluation of indicators for rating universities, examining existing
international systems, as well as systems still under creation. This was done taking into account
the meaning of international ratings. The existing tendencies and processes taking place in Europe
show that in the near future, an international rating for every university will become necessary
and unavoidable. Another task of ratings is to highlight the achievements of faculties, departments and lecturers and determine their contribution to the University’s mission. The established
ratings system will become a great tool for self-evaluation of lecturers and faculties. Furthermore,
achievements ought to become the most important factor determining salary. A new feature is the
creation of an electronic questionnaire for rating lecturers, which will be used to evaluate lecturer
results beginning in 2009.
There are 1,155 employees on staff at Mykolas Romeris University. Among them, there is
823 in academic personnel and 332 administrative and other employees. The number of academic
employees at the University has been increasing in the last few years. It must be noted that from
2004 to 2009, there was a significant increase in the number of professors at the University, growing from 34 to 70. The ranks of associate professors also grew from 157 to 261.
Mykolas Romeris University remains a young University with the average age of a lecturer
being 41. The number of professors and associate professors at the University is increasing along
with the number of academic personnel. The number of administrative employees, however, has
shown a tendency to decrease.
Mykolas Romeris University is one of the leading universities in the area of social sciences
in Lithuania. In 2008, three of the University’s academics were awarded the highest national
honour in recognition of achievements in their fields, the National Science Prize. The academics
honoured included the Law Faculty’s Law History Department Head, Professor Mindaugas Maksimaitis, the Social Policy Faculty’s Social Policy Department Head, Associate Professor Sarmitė
Mikulionienė and the Public Administration Faculty’s Personnel Management and Organizational
Development Department Professor Vlada Stankūnienė.
There are five periodic scientific journals published at the University, of which three are
included in international database Soc-Index with Full-Text. Mykolas Romeris University engages
in doctoral studies in three areas: Law; Management & Administration; and Psychology. There
are 193 students studying in doctoral programmes. From 2004 to 2009 (up to September), there
were 103 dissertations defended at Mykolas Romeris University. In 2009, Mykolas Romeris Uni-
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versity became a fully-fledged member of the European Management and Business Administration Doctoral Studies Association (EDAMBA).
In 2007, the Mykolas Romeris University Senate approved faculty education programmes
for 2007-2011.
Major research areas of Mykolas Romeris University for 2007-2011 include:
• Strengthening Lithuanian Economic Competitiveness, Entrepreneurship and Social Cohesion;
• Development of Human Resources: Challenges for Social Policy;
• Multi-level Governance;
• Rule of Law and Social Cohesion in the XXI Century;
• Effective Public Administration.
From 2005 to 2009, the University’s Publishing Centre published 41 textbooks, 37 monographs, 44 teaching publications, 15 dictionaries and 94 volumes of academic periodicals. More
attention is given to the design and appearance of published works, including layout quality. The
value of the aforementioned publications amounts to 15 million litas.
The Mykolas Romeris University Library seeks to become one of the most modern libraries
among institutions of higher learning in Lithuania. In 2007, the library moved into a new, sunny,
spacious building. As of September 1, 2009, library resources include more than 216,500 books,
as well as 280 periodical publications and access to 46 databases. The library services more than
23,000 readers. In 2008, the library established Night Owl hours for students, at their request. The
library is now open until 5 a.m. and these new night hours have been very well-received among
the student body.
The University fosters artistic and aesthetic traditions. Students are encouraged to take
part in cultural activities. A dance studio (including ballroom dancing and folk dancing groups)
meets and rehearses on campus. The Pop Vocal Group, the University “Jazz Band,” the Folklore
Ensemble and University Choir also have their place in the University community. These groups
organize concert programmes and take part in various events at the University, as well as elsewhere throughout Lithuania. They represent the University in competitions and festivals. In 2008,
a visual arts studio was established at the University. A theatre studio was also established in 2008
and has attracted a lot of interest from students. This gives the students more opportunities to take
part in their favourite activities.
The University promotes a physically active lifestyle and encourages all to take part in
sports and fitness. In 2009, Mykolas Romeris University student Giedrius Titenis won a bronze
medal in the world swimming championships in Rome. In 2008, there were three University
students that represented Lithuania in the Olympics: Mindaugas Griškonis, Giedrius Titenis and
Laura Asadauskaitė. Their starts in the Olympics were successful.
The women’s basketball team of Mykolas Romeris University has also been victorious on
more that one occasion (with the help of coach Gintaras Vaitkus). In 2008 and 2009, the basketball team won championship titles in the Lithuanian Students’ Basketball League.
There are opportunities for members of the University staff to stay fit and remain physically active with leisure activities provided on campus. Mykolas Romeris University’s cafeteria,
in a 2009 survey conducted by Lithuania’s student representative bodies, came out on top with
the best tasting food and the lowest prices among university and college cafeterias. The University provides aid to students facing financial hardships and those with special needs. University
students live near the campus in student housing or in dormitories, which provide residence for
1,197.
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