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2021-ųjų pabaigoje viltingai žvelgėme į 
ateinančius metus, būdami tikri, kad susitelkusi 
Mykolo Romerio universiteto (MRU) bendruomenė 
suvaldė didžiausius pandemijos iššūkius ir 
sėkmingai įveikė dar vieną svarbų etapą, 
įgyvendindama  savo misiją bei strateginius 
prioritetus. Metinė veiklos ataskaita liudija 
nuosekliai vykdomą mūsų įsipareigojimą stiprinti 
demokratinę Lietuvos valstybę, skatinti darnią, 
novatorišku mokslu grįstą visuomenės pažangą, 
ugdyti laisvas, kūrybingas, atsakingas, kritiškai 
mąstančias ir visą gyvenimą besimokančias 
asmenybes, kiekvienam bendruomenės nariui 
atveriant kelius į asmeninę ir profesinę sėkmę. 

Tai – ne tik mūsų pareiga, bet ir didelė 
akademinės bendruomenės privilegija.  Šia 
privilegija – atiduoti savo žinias ir gebėjimus 
žmogui, visuomenei ir valstybei – naudojomės 
garbingai ir atsakingai. 

1990-aisais mūsų prioritetas buvo parengti 
reikalingiausius pareigūnus ir specialistus laisvę ir 
nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai. Daugiau kaip 
40 tūkstančių mūsų universiteto absolventų dirba 
Lietuvos valstybės institucijose, savivaldybėse, 
verslo įmonėse, nevyriausybiniame sektoriuje. 
2021 m. jų gretas papildė 1 187 bakalaurai, 
magistrai, profesines studijas ir doktorantūrą baigę 
absolventai.  

Šiandien mūsų universitetas skiria savo 
išteklius ir savanorišką   paramą ukrainiečiams, kad      

padėtų jiems atremti agresorius, o radusiems 
prieglobstį Lietuvoje –  lengviau integruotis į mūsų 
bendruomenę, įgyti žinių ir kompetencijų, 
reikalingų siekiant atkurti laisvą ir nepriklausomą 
Ukrainą  po niokojamo karo, stiprinti valstybę ir 
kurti gerovę drauge su tarptautine demokratine 
bendrija. Tai Mykolo Romerio universiteto indėlis į 
saugumą, demokratiją ir taikią kaimynystę regione 
ir visoje Europoje. 2021 metais Mykolo Romerio 
universitete studijavo apie 100 Ukrainos piliečių, 
puoselėjome glaudžią partnerystę su 26 
akademiniais partneriais Kyjive,  Charkive, Lvive, 
Zaporožėje ir kituose Ukrainos miestuose, tad mus 
vienija laiko užgrūdinta bičiulystė.  

Skaičiai ir faktai apie Mykolo Romerio 

socialinių mokslų universiteto,  akademinę veiklą 
praėjusiais metais - iškalbingi.  Juos rasite šioje 
ataskaitoje.  

Tačiau sausa statistika ir faktai – tik kuklus 
didelio bendro darbo, kurį mūsų akademinis ir 
administracinis personalas atliko profesionaliai, su 
kūrybiniu polėkiu ir atsidavimu, o dažnai  ir savo 
laisvalaikio sąskaita, neskaičiuodamas darbo 
valandų ir asmeninės naudos, atspindys.  

Daugiau kaip 20 metų būdama šios 
bendruomenės nare didžiuojuosi savo 
bendruomene ir galimybe dirbti drauge su tokiais 
žmonėmis. Mūsų susitelkimas padėjo 
ekstremaliomis sąlygomis pasitelkti lanksčius ir   
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modernius valdymo bei technologinius 
sprendimus nenutrūkstamam studijų ir mokslinių 
tyrimų procesui užtikrinti, nacionaliniams ir 
tarptautiniams projektams vykdyti.  Patirtinis 
mokymasis ir mokymasis visą gyvenimą, 
mentorystė puikiai prigijo mūsų universiteto 
studijose –  buvusi naujovė tampa įprasta praktika.  

Pirmą kartą Lietuvos aukštojo mokslo 
istorijoje dalykiniame QS World University 
Rankings by Subject 2020 reitinge tarp 250 
geriausių pasaulio universitetų patekusi MRU teisės 
kryptis ir 2021 metais išlaikė bei pagerino šias 
aukštas pozicijas (210 vieta). 

2021 m. MRU buvo vienintelis UI GreenMetric 
vertintas Lietuvos universitetas, užėmęs 197 vietą 
tarp tvariausių universitetų Europoje.   

Pasitikėjimą MRU kaip solidžiu akademiniu 
partneriu, galinčiu ne tik dalyvauti, bet ir 
koordinuoti tarptautinius projektus, rodo 
laimėjimai projektinėje veikloje. Ženkliai padidėjęs 
užsienio studentų, ypač doktorantūros, skaičius 
taip pat atspindi augantį MRU konkurencingumą 
tarptautinėje erdvėje. Pasirašyta 15 dvišalio 
bendradarbiavimo sutarčių su užsienio 
universitetais, 36 bendradarbiavimo sutartys su 
vietos ir tarptautinio lygmens viešojo ir privačiojo 
sektoriaus partneriais,  22 naujos akademinių 
mainų sutartys. 

Vilniaus Karaliaus Sedžiongo institutas 
įgyvendino išmaniosios klasės projektą, buvo 
išrinktas vienu iš trijų geriausių institutų Europos, 
Vidurio ir Afrikos regione, pelnė apdovanojimą už 
nepriekaištingą veiklą (angl. Excellence Award).   

MRU ekspertai aktyviai dalyvauja 
visuomeninėse diskusijose aktualiais Lietuvos ir 
tarptautinės politikos, teisės, ekonomikos, 
socialinės raidos, lygių galimybių užtikrinimo ir 
kitais klausimais, konsultuoja Vyriausybės, 
savivaldos institucijas, verslą ir NVO, kuria socialines 
inovacijas ir padeda jas taikyti praktiškai. Mūsų 
akademinė bendruomenė inicijavo ir dalyvavo 
nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose, publikavo savo darbus solidžiuose 
moksliniuose leidiniuose. Tai pagerino MRU 
reputaciją ir vertinimą, žinomumą viešojoje 
erdvėje. Remiantis Lietuvos mokslo tarybos  

2021 m. atliktu vertinimu, esame vienas geriausių 
Lietuvos universitetų socialinių mokslų srityje. 

Itin didelis žingsnis įgyvendinant 2021–2023 
metų darnios plėtros strategiją – parengtas 
investicijų projektas „Darni aplinka bendruomenei: 
Mykolo Romerio universiteto nekilnojamojo turto 
atnaujinimas ir modernizavimas“, kurį savo 
nutarimu jau patvirtino Vyriausybė. Tai bus pirmoji 
didelė Lietuvos valstybės investicija į MRU 
infrastruktūros atnaujinimą, padėsianti pasiekti 
esminių pokyčių ir ilgam užtikrinti kokybiškas, 
naujas studijų ir mokslinių tyrimų sąlygas, atverti 
naujas galimybes įgyvendinti universiteto lygių 
galimybių politiką, derinti studijas ir mokslinį darbą 
su šeiminiu gyvenimu. 

MRU darbuotojai ir studentai jau pajuto 
pirmuosius 2021 m. įsteigto Bendruomenės 
gerovės centro darbo rezultatus. Rūpestingumas, 
atidumas kiekvienam mūsų darbuotojui ir 
studentui, dėmesys bendruomenės poreikiams ir 
motyvacijai sukuria tą ypatingą „Riomerio“ 
atmosferą, kurią jaučia ir itin vertina visi čia 
studijuojantys ir dirbantys žmonės. 

Tai ypač svarbu krizinėse situacijose, kuriose 
privalome išlikti stiprūs ir padėti tiems, kuriems to 
šiandien labiausiai reikia. 

Atvirumas pokyčiams, gebėjimas modeliuoti 
veiklą pagal naujus visuomenės poreikius yra 
esminis akademinės bendruomenės bruožas. 
Mykolo Romerio universiteto vaidmuo yra ir bus 
svarbus, nes esame motyvuoti ir galime ugdyti 
kompetentingus ateities lyderius, gebančius įveikti 
visuomenės saugumo ir ekonominio stabilumo, 
socialinės atskirties, diskriminacijos, nelygybės 
problemas bei kartu su tarptautine akademine 
bendruomene padėti spręsti globalius iššūkius, 
susijusius su terorizmo ir karų, radikalizmo ir 
antidemokratinių jėgų grėsme, migracija, klimato 
kaita ir kitais nerimą keliančiais reiškiniais.   
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Esame didžiausias socialinių mokslų universitetas Lietuvoje ir  suteikiame studijas kokybiškam gyvenimui 
sparčiai kintančių profesinių poreikių ir iššūkių laikais.

UNIVERSITETO VIZIJA
Atvira, pažangi, veržli ir darni akademinė bendruomenė, socialinių mokslų lyderė Europos 
aukštojo mokslo erdvėje. 

UNIVERSITETO MISIJA
Stiprinti demokratinę Lietuvos valstybę, skatinti darnią, novatorišku mokslu grįstą 
visuomenės pažangą, ugdyti laisvas, kūrybingas, atsakingas, kritiškai mąstančias ir visą 
gyvenimą besimokančias asmenybes, kiekvienam bendruomenės nariui atverti kelius į 
asmeninę ir profesinę sėkmę.

MŪSŲ TAPATYBĖ
Dinamiškas ir tarptautiškas žmogaus, visuomenės ir valstybės universitetas. 
 

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE MUS:
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PAGRINDINIAI 2021 M. MRU SKAIČIAI:

70%

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO 
DARBUOTOJŲ AMŽIAUS 
VIDURKIS

44 M.

>40 000

6182

UNIVERSITETE
 STUDIJUOJA

STUDENTAI 2569
Magistrantūros
studijose

176
Doktorantūros
studijose

Profesinėse
studijose

50

Bakalauro
studijose 

3052

Klausytojai
335

ALUMNI
BENDRUOMENĖ

ABSOLVENTAI
1197

IŠ JŲ LAIPSNIO SIEKIANČIŲ STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO 513

MAGISTRO

BAKALAURO

DOKTORANTŪROS

PROFESINIŲ STUDIJŲ

2916

638
514

IŠ JŲ:

434 DĖSTYTOJAI IR MOKSLO
DARBUOTOJAI IŠ KURIŲ:

225 ADMINISTRACIJA IR KITI DARBUOTOJAI

SU DAKTARO
LAIPSNIU

VYRAI

59%

VYRAI

34%

MOTERYS

41%

MOTERYS

66%
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Tarptautinėje akademinėje bendruomenėje universitetai vertinami pagal jų indėlį į naujas mokslo žinias, 
eksperimentinę plėtrą, inovacijas (toliau – MTEPI). Ši sritis  – strateginis universiteto prioritetas. Universitetas 
vykdo aukšto tarptautinio lygio kryptinius ir tarpkryptinius, fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

-
jos, komunikacijos ir informacijos, psichologijos, sociologijos, teisės, vadybos, ekonomikos, politikos mokslų 
kryptis. Programas įgyvendina socialinių inovacijų laboratorijų tinklas MRU LAB, fakultetai kiti akademiniai 
padaliniai. 

Universiteto MTEPI rezultatais siekiama aukšto tarptautinio lygio kokybės ir socialinio 
bei ekonominio poveikio visuomenei. Siekiama didinti publikacijų užsienio recenzuo-
jamuose leidiniuose skaičių, pirmenybę teikiant publikavimui tarptautinėje akademi-
nėje bendruomenėje pripažintose leidyklose arba leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate 
Analytics ir Scopus duomenų bazes, ir gerinti MRU mokslininkų ir tyrėjų citavimo rodi-
klius.  

-
laikio ir sporto valdymas ir administravimas“ (angl. – Governance & Administration of Leisure and Sports 
International Master (GOALS)). Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais iš Liuksemburgo, Lenkijos 
Portugalijos, Prancūzijos (International University of Health, Exercise & Sports SA, Liuksemburgas; Uniwersy-
tet Mikolaja Kopernika w Torunu – Lenkija; Universidade de Lisboa – Portugalija; Université de Lille – Prancūzi-
ja). Tai jau antrasis Erasmus Mundus programos projektas per pastaruosius 2 metus - 2020 metais pirmą kartą 

(Mykolo Romerio universitetas). Šie laimėjimai parodo, kad nuoseklus darbas, bendras įdirbis ir sutelktumas 
įvertinamas tarptautiniu mastu, kas labai svarbu ne tik Lietuvos gerovės valstybės idėjos įgyvendinimui, bet 
ir pridėtinės vertės visuomenei kūrimui, sprendžiant aktualias socialines problemas. 

MTEPI

MRU mokslininkai ir tyrėjai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurie leidžia 
integruotis į tarptautinius profesinius tinklus, mokslo žurnalų redakcines kolegijas, 
nacionalinių ir tarptautinių mokslo programų ekspertines veiklas. Sprendžiamos Euro-
pos ir Lietuvos visuomenei aktualios problemos, kuriamos socialinės inovacijos. Tarp-
tautiniai projektai taip pat padeda pritraukti į Lietuvą iškilių užsienio mokslininkų, 

-
kaciją ir tarptautinį pripažinimą. 

Universitetas kuria patrauklias akademinės karjeros sąlygas jauniesiems mokslininkams. Į doktorantūros ir 
podoktorantūros studijas siekiama pritraukti daugiau užsienio studentų ir tyrėjų. Siekiama užtikrinti, kad 
universiteto infrastruktūra atlieptų tarptautinio lygio mokslinių tyrimų poreikius.  

TARPTAUTINIAI 
PROJEKTAI
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Pagal 2021 m. Lietuvos mokslo tarybos atliekamo 2020 m. kasmetinio mokslo (ir meno) veiklos vertinimo 
rezultatus, už 2020 m. mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityse skirta 2738,43 įskaitytų 
formaliojo vertinimo mokslo (meno) darbų svertinė taškų suma, kas sudaro 35,8 proc. augimą. Socialinių 
mokslų srityje MRU patenka į geriausių valstybinių universitetų trejetuką Lietuvoje.  Už publikavimą žurnaluo-
se, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) IF Clarivate Analytics žurnalų citavimo ataskaitose (CA 
JCR) ar pagal šaltinį normalizuotą žurnalo citavimo rodiklį (Source-Normalized Impact per Paper) SNIP 
SCOPUS duomenų bazėje socialinių mokslų srityje, MRU surinko 2021 m. – 4526 taškus, kai  2020 m.  buvo 
3193 taškai. Pokytis sudaro 41,7 proc. Ženkliai augo ir universiteto pajamos už įgyvendinamus mokslinius 
projektus ir sutartis.

11

ESMINIAI PASIEKIMAI IR POKYČIAI 2021 M.

IŠAUGO UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ SKAIČIUS DOKTORANTŪROS STUDIJOSE  11,36 PROC. 
VISŲ DOKTORANTŲ.

MOKYMŲ IR KITOS EKSPERTINĖS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ VERTĖ 
PADIDĖJO 20 PROC.

FIKSUOJAMAS 33,3 PROC. PATEIKTŲ IR FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SANTYKIO 
SĖKMĖS RODIKLIS.

AUGO UNIVERSITETO MOKSLO PUBLIKACIJŲ DALIS, PRIEINAMA ATVIRĄJA PRIEIGA, 
IKI 79 PROC. VISŲ PUBLIKACIJŲ.

PALYGINUS SU PRAĖJUSIŲ TREJŲ METŲ DUOMENIMIS, Į WEB OF SCIENCE DUOMENŲ BAZĘ 
ĮTRAUKTŲ MRU MOKSLO PUBLIKACIJŲ SKAIČIUS DIDĖJO 12,20 PROC., O CITAVIMAS AUGO 38,03 
PROC., SCOPUS DUOMENŲ BAZĖJE ESANČIŲ MOKSLO PUBLIKACIJŲ CITAVIMAS AUGO 44,85 
PROC., O SKAIČIUS DIDĖJO 12,44 PROC. 

•

•

•

•

•
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2021 m. didėjo mokslinių publikacijų, paskelbtų 
konkrečios mokslo krypties leidinyje, įtrauktame į 
Web of Science ir (arba) Scopus duomenų bazes, 
dalis nuo visų straipsnių, paskelbtų leidiniuose, 
įtrauktuose į minėtas duomenų bazes ir 
sudarė 53,4  proc.

2021 m. MRU mokslo publikacijų 
dalis Web of Science ir (ar) Scopus 
duomenų bazėse nuo visų recen-
zuojamų mokslo publikacijų 
sudarė 49 proc.

MRU mokslo publikacijų, įtrauktų į 
Web of Science ir (arba) Scopus 
duomenų bazių Q1 ir Q2 kvartiles, 
dalis nuo visų straipsnių, įtrauktų į 
minėtas duomenų bazes, sudarė 
56 proc.

12

RODIKLIAI

CA WoS ir/arba Scopus duomenų bazėje esančių 
recenzuojamų straipsnių citavimo augimo procentas 
per 3 metus nuolat augo. Fiksuojamas pokytis 2020 
metais 17,1 proc., o 2021 metais net 41,7 proc.

49% 56%

tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų, dalis 

45% 53,4%
2020 2021

44%
2020 2021

2020

2021

CITAVIMO AUGIMAS

17,1 %

41,7 %

2020

2021

2019 2726 CITAVIMAI

3193 CITAVIMAI

4526 CITAVIMAI
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MRU leido 8 mokslo žurnalus, 3 iš jų – Viešoji politika ir administravimas, Intelektinė ekonomika ir 
International Comparative Jurisprudence – įtraukti į Scopus duomenų bazę.

13

RODIKLIAI

Narysčių mokslinių žurnalų, 
įtrauktų į Web of Science ir 
(arba) Scopus duomenų bazes, 
tarptautinėse redakcinėse 
kolegijose dalis nuo visų narys-
čių sudaro 23,7 proc. 

23,7%Kasmetinio (formaliojo) verti-
nimo socialinių ir humanitari-
nių mokslo darbų svertinė 
taškų suma augo 35,8 
procentais.

35,8%

Nors doktorantų skaičius neženkliai 
mažėjo, tačiau augo užsieniečių dalis 
doktorantūros studijose. 2021 m. jie 
sudarė 11,36 proc. visų doktorantų.

183 176
2020 2021

DOKTORANTAI 176

2019 m. buvo įtvirtinta galimybė siekti Europos Užsieniečių dalis doktorantūros studijose. 

0% 8,52 %
2020 2021

9,29 % 11,36 %

2020 2021

5%
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RODIKLIAI

2021 m. aukšto tarptautinio lygio įgyvendinamų 
projektų procentas nuo bendro projektų skaičiaus 
didėjo nuo 28 iki 38 proc.  

Daugėjo ir teikiamų projektinių paraiškų. 2021 m. 
jų pateikta 5 proc. daugiau nei 2020 m.

2021 m. teikiamų nacionalinių ir tarptautinių 
projektų paraiškų sėkmės rodiklis padidėjo iki 33,3 %

20 proc. augo  sutarčių iš ekspertinės veiklos ir 
mokymų paslaugų vertė.

28% 38%
2020 2021

20
20

20
20

20
21

20
21

33,3%

31%

310 000 EUR

372 000 EUR

18
PUBLIKACIJŲ

28
PUBLIKACIJOS

Per du metus mokslo populiarinimo publikacijų 
skaičius išaugo 55,5 procentais.

2020 2021

55,5%

121
PARAIŠKA

129
PARAIŠKOS

2020 2021

5%

2021 m. įgyvendinamų projektų skaičius padidėjo 
nuo 83 iki 100.

83
PROJEKTAI

100
PROJEKTŲ

2020 2021

produkcijos ir pasiekimų 
paminėjimai viešojoje erdvėje. 

124 88
2020 2021

PAMINĖJIMAI 88

14
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Studijų raida universitete siejama su ilgalaikiais Lietuvos visuomenės ir darbo rinkos poreikiais. Studijų 
turinio aktualizavimas ir studijų pritaikymas nuotoliniam mokymuisi yra universiteto veiklos prioritetas 

asmeninę sėkmę ir pilietiškumo ugdymą orientuotos studijos neatsiejamos nuo technologinės pažangos ir 
tarptautinio judumo galimybių, aukščiausio lygio tarptautinių dėstytojų integravimo, bendrų studijų su 
įvairių šalių studentais ir kitų veiksnių, padedančių rengti atvirus, tolerantiškus, kūrybingus, puikiai pasiren-
gusius iššūkiams ir darbui absolventus. Atnaujintas studijų programų turinys, akademiniai mainai, integruo-
tas tarptautinis judumas (studijoms ar praktikai) turi tapti sisteminiu studijų elementu universitete, kuris net 
ir esant nepalankioms sąlygoms (pvz., COVID-19 pandemijos metu) būtų įgyvendinamas mišriu arba nuoto-
liniu būdu. Universitetas skatina tarptautinių studijų programų, realizuojamų kartu su užsienio partneriais, 
įgyvendinimą. Šios programos studentams suteikia daugiau galimybių įgyti aktualių kompetencijų ir 
sėkmingiau įsitraukti į nacionalinę ir tarptautinę darbo rinką.  

Poreikį mokytis visą gyvenimą universitetas atliepia ne tik siūlydamas įvairaus pobū-
džio ir trukmės mokymosi (studijų) veiklą skirtingoms besimokančių asmenų 

mokymų, užsakomųjų tyrimų, ekspertinių konsultacijų, užsienio kalbų mokymų. Šiuo 
tikslu universitetas bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio viešojo ir priva-
taus sektoriaus institucijomis, tobulina mokymų ir užsakomųjų tyrimų pardavimo 
platformą www.mokymulab.eu ir tenkina vis didėjantį trumpalaikio mokymosi poreikį.  

Atliepdamas dirbančių asmenų norą studijuoti, universitetas siūlo lanksčias studijų 

asmenims, siekia sudaryti galimybes pripažinti darbinėje veikloje įgytas neformaliąsias 
kompetencijas ir taip sutrumpinti studijų procesą ir padidinti tiek studijų patrauklumą, 
tiek galimybes studijuoti asmenims, jau įgijusiems aukštąją išsilavinimą. Universitetas 
siekia geriau suprasti ir atliepti studentų, turinčių negalią, poreikius, rūpintis jų porei-
kius atitinkančios studijų aplinkos pritaikymu ar pagerinimu.  

NEFORMALIOS
KOMPETENCIJOS

ŠVIETIMAS BE
SLENKSČIŲ

STUDIJŲ TURINIO AKTUALIZAVIMAS IR STUDIJŲ 
PRITAIKYMAS NUOTOLINIAM MOKYMUISI YRA 
UNIVERSITETO VEIKLOS  PRIORITETAS
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Studentų nubyrėjimo po pirmų 
studijų metų dalis 2021 m. 
buvo 0,21 proc.

Studijas susistabdžiusių studentų dalis mažėjo 
iki 0,27 proc. 

0,31% 0,27%
2020 2021

2021 m. spalio 1 d. duomenimis 
universitete studijavo 6182 
studentai ir klausytojai. 

6182

0,21%

UNIVERSITETO ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMO VIDURKIS PRAĖJUS 1 METAMS PO STUDIJŲ BAIGI
MO IŠLIKO AUKŠTAS IR SUDARĖ 75,22 PROC.  

DAUGIAU NEI PUSĖJE STUDIJŲ PROGRAMŲ ĮDIEGTAS PATIRTINIS MOKYMAS.

MENTORIŲ IR STUDENTŲ, DALYVAUJANČIŲ MENTORYSTĖS PROGRAMOJE, SKAIČIUS AUGO 65 
PROC.

GAUTI LEIDIMAI VYKDYTI 5 STUDIJŲ PROGRAMAS KITOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESAN
ČIAME PADALINYJE KAUNE, UTENOJE, MARIJAMPOLĖJE. 

MAKSIMALIAM 7 METŲ LAIKOTARPIUI AKREDITUOTA VERTIMO STUDIJŲ KRYPTIS.

ESMINIAI PASIEKIMAI IR POKYČIAI 2021 M.

Būdama socialiai atsakinga ir tvari aukštojo mokslo institucija, MRU siekia sukurti „antros galimybės“ pateki-
mo į universiteto studijas sistemą įprastinių kriterijų netenkinantiems motyvuotiems asmenims. Aukštojo 
universitetinio išsilavinimo prieinamumas didinamas įgyvendinant „4mm. Pasistiebk“ projektą, skirtą abituri-
entams, kurie, pasimokę papildomai, nori pagerinti savo brandos egzaminų rezultatus ir, perlaikę valstybi-
nius egzaminus, siekti aukštojo universitetinio išsilavinimo. Universitetas taip pat aktyviai dalyvauja mokyklų 
organizuojamuose renginiuose, skirtuose pažintinei, praktinei veiklai, organizuoja šviečiamąją popamokinę 
veiklą (akademijas), įtraukią žinių tobulinimo veiklą (olimpiadas). Universitetas kuria bendradarbiavimo su 
alumnais sistemą, alumnus įtraukia į universiteto studijų veiklą ir tęstinį ugdymą. Įgyvendinama ir tobulina-
ma MRU Mentorystės programa. 

•

•

•

•

•
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2021 m. didėjo studentų, turinčių mentorius, 
skaičius.

145 235
2020 2021

18

2021 metais buvo išduotas 
1831 Universiteto kompetenci-
jų tobulinimo pažymėjimas 
asmenims, kurie išklausė 
Universiteto organizuojamus 
kompetencijų tobulinimo 
mokymus.

41 % studijų programų buvo 
taikomas mišrus mokymasis.41%

2021 m. universitetas siūlė 11 
tarptautinių programų (dviejų 
diplomų, jungtinių).

11 
PROGRAMŲ

1821
PAŽYMĖJIMAS

Daugėjo studijų programų, kuriose įdiegtas patirti-
nis mokymas, dalis nuo visų studijų programų. Jų 
lyginant su 2020 m. buvo 53 proc. daugiau.

20
20

20
21 0,58

0,05

Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) duomenimis, universiteto absolventų įsidarbinimo rodikliai 
praėjus 1 metams po studijų baigimo išlieka aukšti. Atsižvelgiant į tai, kad KVIS neįtraukia savarankiškai 
dirbančių ir į užsienį išvykusių absolventų, neabejotina, kad dirbančių absolventų procentinė dalis yra gero-
kai didesnė. 

1376 75,22 proc.2020
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2021 m. Universitete buvo vykdomos 75 studijų programos iš 79 įregistruotų. Iš jų - 28 studijų programos 
buvo vykdytos anglų kalba. 

Universitetas vykdo studijų programas 19-oje studijų krypčių: Vertimas, Verslas, Viešasis administravimas, 
Turizmas ir poilsis, Viešasis saugumas, Filologija pagal kalbą (anglų), Finansai, Teisė, Vadyba, Informatika, 
Komunikacija, Politikos mokslai, Žmonių išteklių vadyba, Pedagogika, Psichologija, Apskaita, Edukologija, 

Aplinkotyros krypčių studijos.

19

664

668

25

Pirmosios pakopos studijos

Antrosios pakopos studijos

Profesinės studijos (pedagogikos)

73,95%

76,95 %

96%

2020

2020

2020

A
N

G
LŲ

 K
.

V
IS

O

A
N

G
LŲ

 K
.

V
IS

O75

28 40

79

VYKDOMOS PROGRAMOS REGISTRUOTOS PROGRAMOS 
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DARNI 
TARPTAUTIŠKUMO 
PLĖTRA
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VIENINTELIO IŠ LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO  INSTITUCIJŲ  MYKOLO ROMERIO 
UNIVERSITETO  TEISĖS KRYPTIS ANTRUS METUS DALYKINIAME QS WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS BY SUBJECT 2021 REITINGE YRA TARP 250 GERIAUSIŲ PASAULIO UNIVERSITETŲ.

PASIRAŠYTA 16 NAUJŲ DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIŲ SU UŽSIENIO 
UNIVERSITETAIS IŠ 12 VALSTYBIŲ, TAIP PAT 27 NAUJOS AKADEMINIŲ MAINŲ SUTARTYS.

ASMENŲ, STOJANČIŲ Į UNIVERSITETĄ IŠ UŽSIENIO, SKAIČIUS IŠAUGO 20,3 PROC., PALYGINTI 
SU 2020 M. 

VILNIAUS KARALIAUS SEDŽIONGO INSTITUTAS IŠRINKTAS VIENU GERIAUSIŲ INSTITUTŲ 
EUROPOS, VIDURIO RYTŲ IR AFRIKOS REGIONE

•

•

•

•

MRU tarptautiškumas jau yra tapęs integraliu ir organišku procesu, lemiančiu visą universiteto veiklos ir 
paslaugų spektrą, reputaciją konkuruojant su kitais aukštojo mokslo sferos dalyviais, taip pat universiteto 
studentų studijų patirtį ir tolesnę jų profesinės karjeros sėkmę. 2021 metais pasaulis vis dar gyveno 
COVID-19 pandemijos pasekmių situacijoje, kuri stipriai stabdė tarptautinį (ypač trumpalaikį) mobilumą. 
Nepaisant to, universitetas sėkmingai prisitaikė prie šių aplinkybių ir kartu su esamais ir naujais partneriais 
tvariai plėtojo virtualiu ir mišriu mobilumu, hibridiniais renginiais ir kitokiais kūrybiškais sprendimais parem-
tas bendradarbiavimo formas. Toliau buvo plėtojama tvari ir patikima partnerystė su Ukrainos universitetais 
įgyvendinant jungtines ar dviejų diplomų studijų programas ir bendrus projektus, dalį veiklos (studijas, 
renginius) vykdant mišriu būdu. Užmegzti nauji ryšiai su trimis Ukrainos, viena Azerbaidžano ir viena Sakar-
tvelo aukštojo mokslo institucija, tai aktualu platesniam akademinių padalinių įsitraukimui į bendradarbiavi-
mą su Rytų partnerystės šalimis. Susitarimai buvo pasirašyti su dviem universitetais Kazachstane, vienu 
universitetu Tadžikistane stiprinant tarptautinių studijų plėtros galimybes vidurinės Azijos regione. 2021 m. 
ir toliau intensyviai bendradarbiauta su Azijos, ypač Pietryčių Azijos, regionu, kuris vertinamas kaip pažan-
gos, inovacijų ir sėkmingo vystymosi pavyzdys. Taip pat sudarytos naujos partnerystės sutartys su JAV, 
Australijos ir Lotynų Amerikos regiono universitetais (Brazilijoje, Meksikoje). Ypač palankias sąlygas šioms 
partnerystėms plėtoti sudarė universiteto dalyvavimas Azijos universitetų prezidentų forumuose (angl. 
Asian University Presidents Forum, AUPF), Tarptautinės universitetų asociacijos (angl. International Associa-
tion of Universities, IAU) veikloje ir įgyvendinami Erasmus+ programos remiami tarptautinio kreditinio mobi-
lumo ir gebėjimų stiprinimo projektai. 

Vilniaus karaliaus Sedžiongo institutas išrinktas vienu geriausių institutų Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos 
regione. 2021 m. birželio mėn. Vilniaus Lukiškių aikštės vasaros bibliotekos skaitykloje atidaryta korėjietiškų 
knygų lentyna. Institutas kuravo korėjiečių kalbos mokytojų rengimo kursus (organizatorius Karaliaus 
Sedžiongo instituto Fondas). Mokytojais tapo 6 dalyviai. Korėjiečių kalbos kursus lankė 200 asmenų, kurie 
studijavo įvairiais lygiais. Vyko nuotoliniai renginiai su Pietų Korėjoje gyvenančiais lietuviais. Vilniaus Kara-
liaus Sedžiongo institutas prisidėjo prie renginių, skirtų diplomatinių santykių tarp Korėjos Respublikos ir 

-
zuota korėjietiška vakarienė, Korėjos Respublikos Ambasadorės J.E. ponios Mira Sun paskaita „Švelnioji Korė-
jos galia“. Prisidėta prie 2021 m. spalio 29 d. tarptautinės konferencijos „Tvarumas kartu: Korėjos ir Lietuvos 
ateities vizija“, įgyvendinimo. Konferenciją moderavo Karaliaus Sedžiongo instituto Vilniuje direktorė doc. dr. 
Lora Tamošiūnienė. 
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Specialią apsaugą turinčių 
užsieniečių (pabėgėlių ir kt.) 
skaičius 16

2021 m. universitete studijavo 513 laipsnio siekian-
čių tarptautinių studentų. Jų dalis nuo visų studi-
juojančiųjų didėjo nuo 7,78 % iki 8,29 %.

505 513
2020 2021

Tarptautinių studentų dalis nuo 
visų studijuojančiųjų 8,29 %8,29%

16

ES piliečių arba nuolatinių 
gyventojų dalis nuo visų tarp-
tautinių studentų 18,7% 

Užsienio ir išeivijos lietuvių 
skaičius 5 5

18,7%

PIRMOSIOS PAKOPOS.
20

20
20

21 249

205

ANTROSIOS PAKOPOS.

20
20

20
21 245

284
PIRMOSIOS PAKOPOS.

41 46
2020 2021

Tarptautinių stojančiųjų, priimtų į laipsnį suteikian-
čias studijų programas, skaičius 2021 m. padidėjo 
7%.

ANTROSIOS PAKOPOS.

90 97
2020 2021

TREČIOSIOS PAKOPOS.

20
20

20
21 19

17
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2021 m. Užsienio ir išeivijos lietuvių skaičius 
didėjo 3.

2 5
2020 2021

244 285

2020 2021

16%

2021 m. specialią apsaugą turinčių užsieniečių 
(pabėgėlių ir kt.) skaičius didėjo 9.

7 16
2020 2021

Pagal „Erasmus+“ programą, kitas mainų programas 
ir universiteto dvišalio bendradarbiavimo sutartis 
2021 m. į universitetą dalinėms studijoms, praktikai 
ir intensyvioms programoms atvyko 285 studentai. 
Atvykusių studentų skaičius, lyginant su praeitais 
metais, padidėjo 16%.

Mažesnis negu įprastas kitų ES piliečių skaičius 
-

nių programų priėmimo cikliškumo, pvz., FRONTEX 
remiama ES valstybių sienų apsaugos vadybos 
magistrantūros programa, kurioje studijuoja visų ES 
valstybių piliečiai, priėmimo 2021 m. nevykdė).

20
20

20
21 59

95

2021 m. univeristete studijavo 
59  kitų ES šalių piliečiai (arba 
nuolatiniai gyventojai).  Jų dalis 
sudarė 11,5 proc. nuo visų tarp-
tautinių studentų, siekiančių 
laipsnio.

59
ES PILIEČIAI

54 98
2020 2021

13 71
2020 2021

PIRMOSIOS PAKOPOS.

ANTROSIOS PAKOPOS.

Pagal „Erasmus+“ programą, kitas mainų progra-
mas ir universiteto dvišalio bendradarbiavimo 
sutartis 2021 m. studijų mainuose (studijose, 
praktikose, intensyviose programose) dalyvavo 
210 universiteto studentų. Studentų, išvykusių 
dalinių studijų, nuo visų studijuojančiųjų didėjo 
nuo 2,24 % iki 2,91 %:
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39 61

2020 2021

14,05% PERSONALO

Tarptautinių dėstytojų ar mokslo darbuotojų, atvy-
kusių į vizitą trumpesniam negu 3 mėn. laikotarpiui 
dėstyti pagal mainų programas ar į stažuotes, dalis 
nuo viso akademinio personalo sudarė 14 %. 2021 
m. šiame mobilume dalyvavo 61 atvykstantys 
dėstytojai ir tyrėjai.

26 30

2020 2021

6.9% PERSONALO

2021 m. didėjo tarptautinių dėstytojų ar mokslo 
darbuotojų, atvykusių 3 mėn. ir ilgesniems vizitams 
(pagal darbo, paslaugų ar kitokias sutartis) nuo 26 iki 
30. Jų dalis nuo viso akademinio personalo 
sudarė 6,9 %.  

2021 m. universitetas ar atskiri akademiniai padaliniai aktyviai dalyvavo 14-oje tarptautinių organizacijų ir 
tinklų: Tarptautinėje universitetų asociacijoje (IAU); Europos universitetų asociacijoje (EUA); Frankofoniškų 
universitetų agentūroje (AUF); Azijos universitetų prezidentų forume (AUPF), Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
Asociacijoje “British Chamber of Commerce" (BCCL); Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūroje 
(CEPOL); Europos teisės fakultetų asociacijoje (ELFA); Europos akademinio sąžiningumo tinkle (ENAI); Jungtinių 
Tautų iniciatyvoje “United Nations Academic Impact” (UNAI); Europos sporto ir užimtumo observatorijoje 
(EOSE); Europos moterų universitetų rektorių asociacijoje (EWORA), Europos sienų ir pakrančių apsaugos agen-
tūroje (FRONTEX), NORDPLUS teisės tinkle; Europos teisinės praktikos integruotų studijų tinkle (ELPIS). 

38 116
2020 2021

2021 m. išaugo dėstytojų ir 
mokslininkų, išvykusių dėstyti ar 
vykdyti tyrimų į užsienio mokslo 
ar studijų instituciją, skaičius. Į 
116 vizitų (įskaičiuojant virtua-
lius vizitus) išvykę dėstytojai ar 
mokslininkai sudarė 26,7 % nuo 
bendro akademinio personalo 
skaičiaus.

10%
PERSONALO
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2021 m. universitetas įveiklino 17 studijų partnerys-
čių. Pagal pasirašytas galiojančias dviejų daktaro 
diplomų (cotutelle) sutartis su Bazelio universitetu, 
Groningeno universitetu, Antverpeno universitetu, 
Bordo universitetu, Bolonijos universitetu studijuo-
ja 5 doktorantai. Taip pat pagal 12 susitarimų dėl 
jungtinių ar dviejų diplomų (JSP/DD) bakalauro ar 
magistrantūros programų šiose studijų programose 
studijuoja studentai. 

14 17
2020 2021

Universitetas aktyviai dalyvavo InclusU – 7 Europos 
universitetų tinklo veikloje. Konsorciumą sudaro:
Lilio universitetas (Prancūzija), Malmės universite-
tas (Švedija), Minho universitetas (Portugalija), 
Vroclavo universitetas (Lenkija), Babeș-Bolyai 
universitetas (Rumunija), European University 
Viadrina (Vokietija), Mykolo Romerio universitetas 
(Lietuva).

25

2021 m. daugėjo įveiklintų partnerysčių su Univer-
sitetais iš trečiųjų šalių (t. y. matuojant ne mažiau 
kaip 3 bendras veiklas per 3 metų laikotarpį). 

Įveiklintų mokslo partnerysčių, t.y. užsienio institu-
cijų, turinčių 3 ir daugiau bendrų Scopus duomenų 
bazėje referuojamų publikacijų su Universiteto 
tyrėjais, skaičius 2017-2021 m. buvo 52.

50 52
20162020 20172021

20 23

2020 2021

BENT 3 VEIKLOS PER 3M.

2021 m. universitete siekiančių studijuoti užsienio 
piliečių paraiškų skaičius išaugo 20,3 proc.

998 1201

2020 2021

UNIVERSITETAS ĮVEIKLINO     
  17   PARTNERYSČIŲ 

20,3%
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DARBUOTOJŲ 
GEROVĖS DIDINIMAS
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Metai buvo paženklinti pandemijos ir jos nulemtų suvaržymų žyme, todėl universitete buvo skirta daug 
dėmesio studentų ir darbuotojų gerovei, psichologinei sveikatai, rekreacijai. 2021 m. universitete buvo 
įkurtas Bendruomenės gerovės centras, kuris siūlo personalo politikos sprendimus, rūpinasi psichologiniu 
konsultavimu, socialiniais reikalais ir sveikatingumo bei sporto veikla.

-
kuoti tolimesnės veiklos kryptis ir numatyti konkrečias priemones. Buvo stiprinama bendruomenės emocinė 
sveikata: nemokamai teikiamos psichologo konsultacijos, vedami teoriniai-praktiniai užsiėmimai psichikos 
sveikatos stiprinimo temomis, įkurta relaksacijos erdvė universiteto bendruomenės nariams, atliktas MRU 
darbuotojų psichosocialinės rizikos tyrimas, organizuoti psichosocialinės rizikos mokymai ir pateiktos reko-
mendacijos, patvirtinta ir pradėta įgyvendinti Mykolo Romerio universiteto Lygių galimybių ir įvairovės 

siūloma daug įvairių užsiėmimų: bendruomenės nariai nemokamai sportavo treniruoklių salėje, dalyvavo 

vietoje didinimo programoje, trukusioje tris mėnesius.

Darbo užmokesčio fondo 
pokytis didėjimas (su projek-
tais) – 14,3 proc.

14,3%

1%

Didėjimas be projektų – 7,7 
proc.7,7%

kėlimo fondo pokytis – didėji-
mas 99,5 %

Sveikatingumo ir sveikos 
gyvensenos veikloje dalyvau-
jančių bendruomenės narių 
dalis padidėjo 1 proc.

99,5%

GALIMYBĖ TAM TIKRĄ LAIKO TARPĄ 
DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU NE KARANTI
NO METU, 

LANKSTUS DARBO GRAFIKAS, 

PAPILDOMAS SVEIKATOS DRAUDIMAS, 

ĮVAIRIŲ NUOLAIDŲ SISTEMA. 

•

•

•

•

2021 M. ATLIKUS IŠSAMŲ DARBUOTOJŲ 
NUOMONĖS TYRIMĄ BUVO NUSTATYTOS 
PAGRINDINĖS  MOTYVACINĖS SISTEMOS 
PLĖTOJIMO KRYPTYS: 
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KVALIFIKACIJA 2020 2021

95

85

178

6

106

72

202

7

Profesorius

Docentas

Lektorius

Asistentas

KVALIFIKACIJA 2020 2021

17

6

6

9

38

20

8

6

13

47

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Mokslo darbuotojas

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Iš viso

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO MOKSLO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINĖ 
SUDĖTIS 20202021 M.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACINĖ SUDĖTIS 
20202021 M.  

2021     Mykolo Romerio universiteto metinės veiklos ataskaita



DARNIOS APLINKOS 
IR MODERNIOS 
INFRASTRUKTŪROS 
VYSTYMAS



30

Generuojamos žaliosios energijos dalis nuo 
bendro energijos sunaudojimo universitete 
(1 125 000 kWh).

0% 4%
2020 2021

studentų namų stogų. Atlikus elektrinių įrangos darbus, žaliosios energijos dalis nuo bendro energijos suna-
udojimo universitete sieks 4 proc.

Rodiklį buvo planuota pasiekti dalyvaujant viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje, 
tačiau Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos naujoji redakcija buvo patvirtinta tik 2021 
m. rugsėjo 15 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 750, energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų atranka 
2021 m. nebuvo paskelbta.

Renovuoto aukštesnio energetinio efektyvumo universiteto valdomo nekilnojamojo turto 
ploto dalis nuo bendro valdomo ploto (61 846,30 m²) (%).

COVID-19 pandemijos sąlygomis vykdant nuotolinį mokymąsi universitetas buvo pritaikytas hibridinėms 
studijoms (auditorijos aprūpintos aukštos raiškos pranešėją sekančiomis kameromis ir jautriais mikrofonais). 
Gerinant studentų gyvenimo sąlygas bendrabučiuose buvo įvykdytas valstybės investicijų programos 
projekto (viso projekto vertė – 1,15 mln. eurų) paskutinis etapas, kurio metu atliktas inžinerinių tinklų remon-
tas, įrengtos dušo patalpos prie kambarių. Įdiegta bendrabučių valdymo ir rezervacijos sistema, kuri sudaro 
galimybę ir Lietuvos, ir užsienio studentams patiems pasirinkti kambario tipą ir atvykimo datą. Buvo inicijuo-
tas projektas dėl istorinio universiteto valdomo pastato Maironio g. 27 Kaune pritaikymo neįgaliesiems, 
pradėti projektavimui būtini geologiniai tyrimai. 

Toliau įgyvendinant universiteto įsipareigojimus darniai plėtrai pateiktas projektas ir gauta 396,88 tūkst. 
eurų subsidija saulės elektrinių parkui įsigyti iš Aplinkos projektų valdymo agentūros pagal Klimato kaitos 
programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę.
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šaltinis – 2017–2022 m. Valstybės investicijų programa. Pakeisti karšto ir šalto vandens, nuotekų vamzdynai, 
vienuose studentų namuose užbaigtas remontas įrengiant dušo patalpas prie kambarių, neliko bendro 
naudojimo dušo patalpų.

Tarpkultūrinės integracijos ir asmeninės saviraiškos erdvės yra numatytos ir suprojektuotos Investicijų 
projekte „Darni aplinka bendruomenei: Mykolo Romerio universiteto nekilnojamojo turto atnaujinimas ir 
modernizavimas“, kuris bus įgyvendinamas pagal 2022 m. vasario 14 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 123 „Dėl 
valstybės turto investavimo ir Mykolo Romerio universiteto savininko kapitalo didinimo“. 

Pagerintų (suremontuotų) studentų 
namų  patalpų dalis nuo bendro 
studentų namų ploto (20 838,50 m²) (%).

16% 38%

2020 2021

20 838,50 M² %

Pažangiomis IT priemonėmis ITC aprūpintų 
kūrybinių erdvių sukūrimas (bendrai  3 vnt.).

Irengta pirmosios pagalbos suteikimo
įgudžių auditorija, įrengiama tinklalaidžių studija.

Aukštosios mokyklos bendras 
patalpų plotas, tenkantis 
vienam studentui, – 13,83 m2

0 2
2020 2021

13,83

konsultacijos su rinkos dalyviais, sudarytas siste-
mos diegimo planas.

Naujos universiteto duomenų talpyk-
los įsigijimas ir duomenų perkėlimas.

Talpykla įsigyta, duomenys perkelti.

0 50

2020 2021

Naujos personalo valdymo ir darbo užmokesčio 
sistemos diegimas (%).

TARPKULTŪRINĖS INTEGRACIJOS IR ASMENINĖS SAVIRAIŠKOS ERDVIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS 
AR ATNAUJINIMAS BENDRAI VNT..
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VIENUOSE STUDENTŲ NAMUOSE ATLIKTA 
VISIŠKA BELAIDŽIO RYŠIO TINKLO RENOVA
CIJA, KITUOSE STUDENTŲ NAMUOSE  SAVI
IZOLIACIJOS PATALPŲ WIFI BELAIDŽIO 
RYŠIO TINKLO RENOVACIJA.

DEKANATUOSE ĮRENGTI PAPILDOMI BELAI
DŽIO RYŠIO PRIEIGOS TAŠKAI. 

ATNAUJINTA UNIVERSITETO UGNIASIENĖ.

PRAPLĖSTOS DVS LICENCIJOS, ĮSIGYJAMAS 
PROJEKTŲ VALDYMO MODULIS. 

ATNAUJINAMA MOKSLINIŲ ŽURNALŲ
TVARKYMO IR PUBLIKAVIMO KOMPIUTERI
NĖ PROGRAMA „OPEN JOURNAL SYSTEMS".

SUKURTAS UNIVERSITETO MOKSLINIO 
KRŪVIO APSKAITOS ĮRANKIS. 

TOBULINANT STUDENTŲ PRIĖMIMĄ SUKUR
TOS DUOMENŲ MAINŲ SĄSAJOS TARP 
LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ASOCIACI
JOS BENDRAJAM PRIĖMIMUI ORGANIZUOTI 
LAMA BPO IR UNIVERSITETO SISTEMŲ. 

•

 

•

•

•

•

•

•
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IT infrastruktūros ir kompiuterinių darbo vietų 
įrangos atnaujinimas (eksploatacijos metai):

8 7,3
2020 2021

2021 m. nupirkti 125 kompiuterinės įrangos 
vienetai.

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ PLĖTRA
 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA
 

IŠMANAUS PASTATO PRINCIPAIS 
TVARKOMA INFRASTRUKTŪRA.

Parengta Išmanaus pastato studija ir 
išmanaus pastato sistemų įdiegimo 
planas bei priemonės.
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UNIVERSITETO 
MATOMUMO IR 
REPUTACIJOS STIPRINIMAS 



69 70
2020 2021

34

Žiniasklaidos analizės ir tyrimų bendrovės Mediaskopas 2021 m. metinių rodiklių tyrimų duomenimis, 
įvertinti didžiųjų šalies universitetų pagrindiniai komunikacijos rodikliai. Atlikta Lietuvos aukštųjų mokyklų 
išorinės komunikacijos monitoringo analizė parodė, kad Mykolo Romerio universitetas (MRU) pirmauja pagal 
ekspertinių pasisakymų ir universiteto komunikacijos įtakos rodiklius.

2021 M.  MRU PASIEKIMAI:

Pasak bendrovės Mediaskopas analizės, MRU 
bendras ekspertinių paminėjimų skaičius 2021 m. – 
1736, o tai sudarė 43 % (2020 m. – 35 %) visos 
universiteto paminėjimų viešoje erdvėje komunika-
cijos. Žiniasklaidos analizės ir tyrimų bendrovės 
atlikta aukštųjų mokyklų 2021 m. išorinės komuni-
kacijos monitoringo ekspertinių pasisakymų analizė 
rodo, kad tarp universitetų antroje vietoje – Vadybos 
ir ekonomikos universitetas (ISM) (39 %), trečioje – 
Vilniaus universitetas (VU) (34 %).

35% 43%
2020 2021

  2021 M.  DIDĖJO 
UNIVERSITETO
REPUTACIJOS 
INDEKSAS LT.

MRU DAR SYKĮ PATVIRTINO SAVO, KAIP SPECIALIZUOTO 
SOCIALINIŲ MOKSLŲ UNIVERSITETO, IŠSISKIRIANČIO 
AUKŠTU   EKSPERTIŠKUMU,   STATUSĄ

   NR. 1 
TARP LIETUVOS UNIVERSI
TETŲ PAGAL EKSPERTINIŲ 
PASISAKYMŲ PROC. DALĮ 
ORGANIZACIJOS KOMU
NIKACIJOJE.

   NR. 2 
PAGAL LIETUVOS UNIVER
SITETŲ KOMUNIKACIJOS 
ĮTAKOS RODIKLĮ.
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VIEŠOJO VALDYMO IR 
VERSLO FAKULTETO LEK
TORĖ POLITOLOGĖ RIMA 
URBONAITĖ DAUGIAUSIA 
CITUOTA IŠ VISŲ LIETU
VOS UNIVERSITETŲ 
ATSTOVŲ.
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Infrastruktūros pritaikymas tarptautinio lygio studijų poreikiams priklauso nuo universiteto biudžeto ir 
studentams tenkančių lėšų. 

Mykolo Romerio universiteto biudžetas 2020–2021 m., tūkst. Eur

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO 2021 M. LĖŠOS, 
TENKANČIOS VIENAM STUDENTUI,   2749,2 EUR.

FINANSAVIMO ŠALTINIS 2020 2021

6 818,6

4 960,5

5 779,0

17 558,1

7 168,9

5 356,0

4 470,7

16 995,6

Valstybės biudžeto asignavimai

Nuosavų lėšų pajamos

Iš viso:
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           Taryba, kuri pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą ir Mykolo Romerio universiteto statutą 
yra aukštosios mokyklos strateginius klausimus sprendžiantis organas, užtikrinantis jos atskaitomybę 
visuomenei, socialinę atsakomybę, taip pat sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius, praėjusiais 
metais daugiausia dėmesio skyrė universiteto strateginių uždavinių įgyvendinimui, valdomo turto 

    Taryba patvirtino Mykolo Romerio universiteto darnios veiklos strategiją, kurią įgyvendindamas 
universitetas sieks įdiegti darnios veiklos standartus: tapti žaliuoju universitetu ir savo pavyzdžiu prisidėti 
prie aplinkos apsaugos problemų sprendimo, padėti kurti darnios visuomenės kultūrą ugdydamas darnų 
gyvenimo būdą, telkti mokslininkų kūrybinį potencialą darnios pažangos tikslais. 
           Vykdydama kitą savo svarbią funkciją, užtikrindama racionalų universitetui patikėto turto panaudojimą, 
Taryba priėmė svarbų sprendimą ir pritarė Mykolo Romerio universiteto investicijų projektui. Pagal šį 
projektą investuojami universiteto veiklai nereikalingi patikėjimo teise valdomi objektai: jie parduodami ir 
gautos lėšos nukreipiamos į aukščiausiais tarptautiniais darnaus vystymosi principais paremtos, modernios 
architektūros ir universalaus dizaino standartus atitinkančios tvarios studijų ir MTEPI infrastruktūros 
dviejuose MRU akademiniuose miesteliuose sukūrimą. 

padidinančias studijų universitete prieinamumą darbuotojams. 

UNIVERSITETO TARYBOS  PIRMININKO ŽODIS      

PROF. DR. EGIDIJUS 
JARAŠIŪNAS

UNIVERSITETO TARYBOS
PIRMININKAS 
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PAGRINDINIAI 2021 M. SENATO DARBAI

           Mykolo Romerio universiteto Senatas – erdvė bendruomenės atstovų diskusijoms siekiant tvaraus 
universiteto strateginių tikslų įgyvendinimo. Senato veikla yra labai aiškiai apibrėžta universiteto statute, tai 
puikiai iliustruoja 2021 m. kiekybiniai Senato darbų rodikliai. Pagrindinis prioritetas 2021 m. išliko studijų ir 
mokslo kokybė. Siekėme, kad per mokslinius tyrimus, pedagoginę ir ekspertinę veiklą, studijas universiteto 
bendruomenės nariai prisidėtų prie demokratinės, gerovės valstybės kūrimo. Tęsdami pradėtus darbus 
kasdienėje veikloje Senato nariai glaudžiai bendradarbiavo su universiteto taryba, rektoratu, struktūriniais 
padaliniais. Pastarojo laikotarpio iššūkiai, kai kelerius metus didelė dalis visos veiklos buvo perkelta į nuotolį, 
paskatino Senatą į savo darbotvarkę įtraukti vieną naują veiklos kryptį – bendruomenės telkimą.

PROF. DR. ROMAS 
PRAKAPAS

UNIVERSITETO 
SENATO PIRMININKAS 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SUTEIKTI PEDAGOGINIAI VARDAI    

SUTEIKTI AR PRATĘSTI AFILIJUOTI VARDAI  

SUTEIKTI GARBĖS NARIO VARDAI

SVARSTYTI STRATEGINIAI UNIVERSITETO VEIKLOS IR JOS PLĖTROS DOKUMENTAI     

SVARSTYTI DOKUMENTAI STUDIJŲ KLAUSIMAIS   
 
SVARSTYTI DOKUMENTAI MOKSLINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS  

SVARSTYTI DOKUMENTAI PERSONALO FORMAVIMO IR KARJEROS KLAUSIMAIS  

SVARSTYTI FINANSINIAI DOKUMENTAI 

SVARSTYTI ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI    

2

 18
  

2
  

11
 

62

4 
 

2
 

4

 7    
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MRU TEISĖS MOKYKLA

           Praėję metai buvo sudėtingi tebesitęsiant pandemijai, tačiau pavyko akredituoti ir pateikti naujas studijų 
programas praktikams sveikatos, darbo ir viešųjų pirkimų teisės srityse (LLM), suburti naujas partnerystes ir 

tarptautiniai santykiai, dėl to studentų skaičius augo beveik 18 proc., užsienio studentų skaičius sudarė apie 
9 proc. (iš 15 šalių). Pagerinti mokslo rezultatai: publikacijos Scopus/WoS žurnaluose augo 33 proc., išleistos 8 

daugiau kaip 2 mln. eurų, 48 proc. augo užsakomųjų tyrimų, surengta virš 15 mokslo konferencijų. Stiprintas 
ir studentų įtraukimas į naujas patyrimines iniciatyvas, pvz., „Teisės ir demokratijos forumas“, taip pat jų 
akademinis raštingumas, mentorystė doktorantams. Šiuo metu Teisės mokykla yra 210-ta geriausių pasaulio 
mokyklų sąraše ir išlieka Nr. 1 teisės studijose, taip pat pagal teisės absolventų įsidarbinamumą tarp Lietuvos 
universitetų.

PROF. DR. LYRA 
JAKULEVIČIENĖ

TEISĖS MOKYKLOS DEKANĖ

•

•

•

•

STUDIJUOJANTYS:                               

DĖSTYTOJAI:     

IŠ JŲ, SU DAKTARO LAIPSNIU:     

NACIONALINIŲ 
PROGRAMŲ 

PROGRAMOS 

STUDENTAI IŠ 
UŽSIENIO SKAIČIUS: 

DĖSTYTOJŲ IŠ 
UŽSIENIO SKAIČIUS:     

•

•

•

1822

120

88

15: 5 B, 
7M, 3 LLM

9 

  117 LAIPSNIO, 
92 ERASMUS

10
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            Reikia pasidžiaugti, kad, nepaisant besitęsiančios pandemijos, 2021 metais pavyko užtikrinti sklandų 
studijų procesą, organizuoti renginius ir kitas iniciatyvas bei vykdyti produktyvią mokslinę veiklą. Nuoširdžiai 
dėkoju už tai kiekvienam fakulteto bendruomenės nariui!
          2021 m. buvo optimizuojamas fakulteto studijų programų paketas. Siekiant koncentruoti dėmesį į 
pagrindines studijų programas atsisakyta kai kurių nepopuliarių studijų programų. Magistro studijų 
programų kiekį stengtasi optimizuoti iki tokio skaičiaus, kad kiekvienai magistro programai 2022 metais būtų 

grupes. 2021-ieji išryškino didelį užsienio rinkų potencialą: į fakultetą praeitais metais įstojo net 23 procentais 
daugiau studentų iš užsienio. 2021 m. taip pat buvo atnaujinamas studijų programų turinys, inicijuojamos 
naujos studijų programos (pvz., Startuolių kūrimas ir verslumas).
          Fakulteto mokslininkai sėkmingai įvykdė 2021 metams keliamus tikslus ir mokslo produkcijos kiekį, 
skaičiuojant mokslo taškais ir palyginus su 2020 m., padidino daugiau nei 30 proc. Nuolat didėjantis WoS 
ir/arba Scopus publikacijų skaičius liudija aiškią tarptautiškumo kryptį.
           Tikiu, kad sėkmingai vystomos net dvi akademijos – Ekonomikos ir verslo akademija bei Lyderystės 
akademija, pradėtos naujos iniciatyvos (pvz., Startup HUB atidarymas), laimėti nauji projektai (pvz., nauja 
jungtinė studijų programa su pagrindiniu partneriu Lillio universitetu (Prancūzija)), naujos socialinės 
partnerystės ir kitos iniciatyvos bei susitelkimas padės žengti dar vieną žingsnį į priekį kuriant ateities 
universitetą – socialinių mokslų lyderį!

PROF. DR. DARIUS 
ŠTITILIS

VIEŠOJO VALDYMO IR 
VERSLO FAKULTETO
DEKANAS

MRU VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETAS

•

•

•

•

STUDIJUOJANTYS ASMENYS: 

DĖSTYTOJAI:   

IŠ JŲ ĮGIJĘ DAKTARO LAIPSNĮ:

PROGRAMŲ SKAIČIUS: 

•

•

•

PROGRAMOS ĮGYVENDINAMOS 
SU UŽSIENIO  
UNIVERSITETAIS:

STUDENTŲ IŠ 
UŽSIENIO SKAIČIUS:

DĖSTYTOJŲ IŠ 
UŽSIENIŲ SKAIČIUS:

1749

112

85

1 B; 1 M

13 

144 LAIPSNIO, 
121 MAINŲ

19 PROGRAMŲ IR 10 SPECIALIZACIJŲ M; 
12 PROGRAMŲ IR 2 SPECIALIZACIJOS B
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MRU VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

          2021-ieji buvo besitęsiančių pokyčių metas. Turėjome tęsti pradėtus darbus tuo pat metu siekdami 
įsisavinti naujus technologinius sprendimus ir išmokti prisitaikyti prie pandeminės situacijos, peržiūrėti ir 
pasirinkti naujus savo darbo, mokymo(si) ir kasdienio gyvenimo įpročius. Susidūrėme su iššūkiais atrasdami 
naujas bendravimo ir bendradarbiavimo formas, siekdami išlaikyti tarpusavio bendruomeniškumo ryšį, 
kūrybiškumą ir motyvaciją. Esama situacija dar labiau sustiprino suvokimą apie dėstytojo ir studento santykį, 
autoritetą, bendrystę ir draugystę.
       
mis. Esu dėkinga, kad Akademijos bendruomenė nuo pat pradžių į užsitęsusią krizę reagavo bendru 
susitelkimu, o ne nuovargiu pagrįstu abejingumu, nepasirinko lengviausio sprendimo – atsiriboti nuo 
iškylančių problemų tiek studijų procese, tiek moksliniame gyvenime, o ieškojo naujų galimybių. Dėkoju 
studentams už visas pilietines iniciatyvas, už skatinimą ieškoti naujų mokymo metodų, už paskatą nuolat 
tobulėti.
           Ir toliau žengsime tarpdalykinės mokslo ir studijų integracijos keliu, sieksime didesnės įtakos viešojo 
saugumo studijų kryptyje ir toliau aktyviai prisidėsime prie darnių valstybės vystymosi tikslų, skatinsime 
kiekvieno studento saviraišką ir iniciatyvą.

PROF. DR. SNIEGUOLĖ 
MATULIENĖ

VIEŠOJO SAUGUMO 
AKADEMIJOS DEKANĖ 

•

•

•

STUDIJUOJANTYS: 

DĖSTYTOJAI: 

IŠ JŲ, SU DAKTARO LAIPSNIU:

•

•

•

PROGRAMŲ SKAIČIUS:

DĖSTYTOJAI IŠ UŽSIENIO:

STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO SKAIČIUS:

906

84

54

5 B, 3 M

27

1 LAIPSNIO IR 38: 7 MAINŲ, 31 
ATSKIRUOSE STUDIJŲ DALYKUOSE 

    Įvertinusi visus iššūkius, su kuriais susidūrėme 2021 m., didžiuojuosi bendruomenės narių pastango- 
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               Nors 2021-aisiais būta daug iššūkių, tačiau nuoseklus Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto kritiškai 
mąstančios, kūrybiškos bendruomenės darbas padėjo įgyvendinti universiteto strateginius tikslus. Noriu 
padėkoti kiekvienam mūsų fakulteto bendruomenės nariui už tai, kad kartu sutelkę mūsų pastangas turime 
kuo didžiuotis: kokybiškomis studijomis lietuvių ir anglų kalbomis, sėkmingai startavusia pirmąja Lietuvoje 
tarptautine Europos jungtinio magistro programa Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu, įgyvendinama kartu 
su partneriais – Rygos Stradino universitetu (Latvija), Lisabonos universitetiniu institutu (Portugalija) ir 
Katalikiškuoju universitetu Ružemberoke (Slovakija). Joje šiais metais studijuoja studentai iš 12 pasaulio šalių. 
Taip pat norisi paminėti tarptautiniu mastu pripažintų publikacijų skaičiaus augimą, tarptautinėse leidyklose 

projektinėje veikloje ir mokymosi visą gyvenimą srityje. Visa tai leido pasiekti ŽVSF bendruomenė, atvira 
įvairiausioms iniciatyvoms. 
      Didžiausią padėką reiškiu drąsiai, ieškančiai naujovių studentų bendruomenei, žinančiai, ko nori, 
suvokiančiai mokymosi vertę ir prasmę, besikeičiančio pasaulio aktualijas. Smagu mokytis kartu su jumis 
ir iš jūsų.
          Linkiu, kad ir toliau mes visi, palaikydami vieni kitus, liktume kūrybingų, kritiškai mąstančių, socialiai 
atsakingų ŽMONIŲ fakultetu.

PROF. DR. ODETA 
MERFELDAITĖ

ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS 
STUDIJŲ FAKULTETO DEKANĖ

•

•

•

•

•

•

•

PROGRAMŲ SKAIČIUS:STUDIJUOJANTYS ASMENYS:   

DĖSTYTOJAI:   

IŠ JŲ ĮGIJĘ DAKTARO LAIPSNĮ:

DĖSTYTOJŲ IŠ UŽSIENIO 
SKAIČIUS:  

1448

100

71

30

10 B,  10 MA, 1 PRO
FESINIŲ STUDIJŲ 

STUDENTŲ IŠ UŽSIENIO SKAIČIUS: 

232 LAIPSNIO, 65 MAINŲ  

PROGRAMOS ĮGYVENDINAMOS SU 
UŽSIENIO UNIVERSITETAIS :

2 B; 1M
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