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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SENATO VEIKLOS 2021 METAIS ATASKAITA 

 

 

I. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS SENATAS 

 

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 28 straipsnio 1 dalį valstybinės 

aukštosios mokyklos Senatas yra aukštosios mokyklos akademinių reikalų valdymo organas. 

 

 

II. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SENATO FUNKCIJOS 

 

Pagal Mykolo Romerio universiteto statuto 33 punktą Mykolo Romerio universiteto (toliau – 

Universitetas) Senatas atlieka šias funkcijas: 

1) nustato studijų tvarką; 

2) tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto 

struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų 

rezultatus ir visos Universiteto mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį; 

3) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji 

įgyvendinama; 

4) nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, 

dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo 

tvarką; 

5) šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems 

Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą 

(konferenciją) informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines 

dienas Universiteto interneto svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais; 

6) fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) 

kitus visuomenei reikšmingus veiklos rezultatus, teikia Universiteto garbės ir kitus 

vardus; 

7) inicijuoja Universiteto mokslinės veiklos ir studijų kokybės auditą; 

8) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos 

plano; 

9) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų; 

10) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas; 

11) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo 

planų; 

12) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų 

administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos; 

13) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, 

atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų, mokslo ir meno veiklos kokybę; 

14) atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute nustatytas funkcijas. 
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III. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SENATO SUDĖTIS 

 

Mykolo Romerio universiteto senatas (toliau – Senatas), kurį sudarė 33 nariai, savo darbą 

pradėjo 2020 m. sausio 16 d. 2021 m. gruodžio 31 d. Senate buvo 30 narių. 

2020 m. spalio 8 d. prof. dr. Gintaras Černius atsistatydino iš Senato narių, nes pradėjo eiti 

Vyriausiojo vidaus auditoriaus pareigas.  

2021 m. sausio 14 d. MRUSA prezidentei Ausmai Kairytei netekus studento statuso buvo 

konstatuotas Senato narės įgaliojimų pasibaigimas (vadovaujantis Senato darbo reglamento 15 

punktu). Senato nario įgaliojimai suteikti naujai išrinktai MRUSA prezidentei Linetai Ragažinskaitei. 

2021 m. birželio 17 d. trys studentų atstovybės deleguoti senato nariai (Simona Kryževičiūtė, 

Akvilė Leliokaitė ir Toma Mikelkevičiūtė) atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. 

2021 m. rugpjūčio 31 d. pasibaigus darbo sutarčių terminams buvo konstatuotas doc. dr. Laimos 

Ruibytės ir prof. dr. Rimos Žitkienės Senato narių įgaliojimų pasibaigimas (vadovaujantis Senato 

darbo reglamento 14 punktu). Tą pačią dieną Senato nario įgaliojimai suteiki studentų deleguotiems 

atstovams - Arminui Baronui ir Augustei Dumčiūtei (vadovaujantis Senato darbo reglamento 15 

punktu). 

2021 m. gruodžio 16 d. Senato nario įgaliojimai suteiki studentų deleguotam atstovui Jaroslav 

Urbanovič (vadovaujantis Senato darbo reglamento 15 punktu). 

Mykolo Romerio universiteto senato sudėtis: 

1. Prof. dr. Romas Prakapas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorius; 

pirmininkas 

2. Prof. dr. Snieguolė Matulienė, Viešojo saugumo akademijos dekanė; pirmininko 

pavaduotoja 

3. Doc. dr. Saulius Spurga, vicerektorius; sekretorius 

4. Prof. dr. Rūta Adamonienė, Bendrųjų ir socialinių kompetencijų instituto profesorė 

5. Arminas Baronas, studentas 

6. Doc. dr. Gražina Čiuladienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė 

7. Doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė 

8. Virgilijus Dirma, studentas 

9. Augustė Dumčiūtė, studentė 

10. Doc. dr. Tomas Girdenis, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas 

11. Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės mokyklos dekanė 

12. Prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė 

13. Lineta Ragažinskaitė, MRUSA prezidentė 

14. Doc. dr. Marius Kalinauskas, Komunikacijos instituto direktorius 

15. Prof. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė 

16. Karolina Norkevičienė, studentė 

17. Prof. dr. Birutė Pranevičienė, Teisės ir teisėsaugos instituto profesorė, laikinai einanti 

direktorės pareigas 

18. Prof. dr. Aurelija Pūraitė, Teisės ir teisėsaugos instituto profesorė 

19. Doc. dr. Irmantas Rotomskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas 

20. Prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius 

21. Dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto prodekanė studijoms  

22. Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė, Viešosios teisės instituto profesorė 

23. Jaroslav Urbanovič, studentas 

24. Doc. dr. Antanas Valantinas, Psichologijos instituto docentas 

25. Doc. dr. Virginijus Valentinavičius, Komunikacijos instituto docentas 

26. Doc. dr. Ramūnas Vanagas, Vadybos ir politikos mokslų  instituto docentas 

27. Prof. dr. Inga Žalėnienė, rektorė 

28. Prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė 

29. Prof. dr. Justinas Žilinskas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius 
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30. Prof. dr. Rita Žukauskienė, Psichologijos instituto profesorė 

 

IV. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SENATO 2021 METŲ VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

Dabartinės sudėties Mykolo Romerio universiteto senatas 2021 metais svarstė ir priėmė 

nutarimus bei siūlymus Mykolo Romerio universiteto tarybai šiais klausimais: 

1. 2021 m. sausio 14 d. 

1.1.  Dėl Mykolo Romerio universiteto profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo Teisės 

mokyklos Viešosios teisės instituto partnerystės profesorei dr. Rasai Ragulskytei-

Markovienei. 

1.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto Darnios veiklos strategijos. 

1.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2020 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 1SN-52 „Dėl 

Mykolo Romerio universiteto minimalių kvalifikacinių dėstytojų, mokslo darbuotojų 

pareigybių reikalavimų, reikalavimų per kadenciją bei siekiantiems gauti pedagoginį 

vardą patvirtinimo“ 2.1 papunkčio pakeitimo ir 2.3 papunkčio pripažinimo netekusiu 

galios. 

1.4. Dėl studentų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir 

papildomąsias studijas 2021 metais taisyklių patvirtinimo. 

1.5. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1SN-83 

„Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopų 

studijas 2021 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

1.6. Dėl Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto antrosios pakopos studijų programos 

Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu studijų trukmės keitimo, vykdant studijų 

programą nuo 2021/2022 studijų metų. 

1.7. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programų Tarptautinė politika ir 

ekonomika ir Finansų ekonomika pavadinimų pakeitimo. 

1.8. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Sporto 

industrijų vadyba vykdymo kalbos. 

1.9. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Finansų 

industrija studijų trukmės pakeitimo. 

2. 2021 m. sausio 26 d. 

2.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso pratesimo dr. Rimantui 

Alfonsui Petrauskui už jo veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete, 

bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei Universiteto vardo garsinimą. 

2.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto 2021 metų išlaidų sąmatų. 

2.3. Dėl skolinimosi limito Mykolo Romerio universitetui suteikimo ir kreipimosi dėl 

paskolos. 

3. 2021 m. vasario 11 d. 

3.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statuso suteikimo Alvydui 

Medalinskui už jo veiklą vykdant studijų plėtrą Universitete, bendradarbiavimą su 

visuomenės partneriais Lietuvoje ir užsienyje bei Universiteto vardo garsinimą. 

3.2. Dėl patikslinto Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programos Teisė 

specializacijos Tarptautinė teisė (anglų kalba) nuolatinių studijų plano, įstojusiesiems 

nuo 2020-2021 studijų metų, patvirtinimo. 

3.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto ketinamos vykdyti antrosios pakopos Edukacinių 

technologijų valdymo studijų programos specializacijos Vadyba mokykloje patvirtinimo. 

4. 2021 m. kovo 8 d. 

4.1. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Viešasis 

administravimas pavadinimo keitimo, vykdant studijų programą nuo 2021/2022 studijų 

metų. 
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4.2. Dėl patikslinto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo krypties 

papildomųjų studijų plano, įstojusiesiems nuo 2021 m., patvirtinimo. 

4.3. Dėl Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studijų programos Vertimas ir redagavimas 

specializacijos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba nevykdymo. 

4.4. Dėl Teisės mokyklos ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos Viešųjų 

pirkimų LL.M patvirtinimo. 

4.5. Dėl Teisės mokyklos ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos Darbo teisė 

LL.M patvirtinimo.  

4.6. Dėl Mykolo Romerio universiteto bakalauro ir papildomųjų studijų kainų dydžių, 

įstojusiesiems nuo 2021/2022 studijų metų, patvirtinimo. 

4.7. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2021 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 1SN-9 „Dėl 

studentų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir 

papildomąsias studijas 2021 metais taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų priėmimo taisyklių 

16 ir 40 punktų pakeitimo. 

4.8. Dėl  Profesoriaus Mykolo Romerio vardinių stipendijų skyrimo Aldui Baneliui (Viešojo 

saugumo akademijos Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro programos nuolatinių 

studijų III kurso studentui) ir Nojui Ąžuolui Lesevičiui (Viešojo saugumo akademijos 

Teisės ir policijos veiklos bakalauro programos nuolatinių studijų I kurso studentui). 

4.9. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato komisijų sudėčių patvirtinimo. 

5. 2021 m. kovo 24 d. 

5.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros pakeitimo ir patvirtinimo. 

6. 2021 m. balandžio 8 d. 

6.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. 

6.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto mokslo skatinimo fondo 2020 m. veiklos ataskaitos ir 

mokslo skatinimo fondo 2021 m. metinės veiklos ir lėšų paskirstymo pagal finansuojamas 

veiklas plano patvirtinimo. 

6.3. Dėl patikslintų Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programos Darbo teisė 

ištęstinių studijų planų, įstojusiems nuo 2020-2021 studijų metų, patvirtinimo.   

6.4. Dėl Teisės mokyklos teisės krypties LL.M. papildomų studijų plano tvirtinimo.  

6.5. Dėl Teisės mokyklos ketinamos vykdyti pirmosios pakopos studijų Teisės studijų 

programos specializacijos Teisė ir tarptautiniai santykiai tvirtinimo.  

6.6. Dėl Teisės mokyklos studijų dalyko Teisinio konsultavimo praktikumas įtraukimo į 

laisvai pasirenkamų dalykų 2020-2021 s. m. sąrašą.   

6.7. Dėl patikslintų Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė nuolatinių ir 

ištęstinių studijų, pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir muitinės veikla nuolatinių 

ir ištęstinių studijų, pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir 

finansinės technologijos nuolatinių studijų, studijų planų, įstojusiems 2020-2021 studijų 

metais, patvirtinimo. 

6.8. Dėl patikslintų Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studijų planų, įstojusiems nuo 

2021-2022 studijų metų, patvirtinimo.   

6.9. Dėl patikslintų Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto pirmosios pakopos studijų 

programos Dalykinė anglų kalba ir kitos užsienio kalbos (anglų kalba nuo 2018) ir šios 

programos specializacijos Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos (anglų kalba nuo 

2019) nuolatinių studijų planų, įstojusiems nuo 2020-2021 studijų metų, patvirtinimo.  

6.10. Dėl patikslintų Viešojo saugumo akademijos studijų planų, įstojusiems nuo 2021-2022 

studijų metų, patvirtinimo.  

6.11. Dėl patikslintų Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų planų, įstojusiems nuo 2021-

2022 studijų metų, patvirtinimo.  

6.12. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos 

Kibernetinio saugumo valdymas vykdymo kalbos.  

7. 2021 m. gegužės 13 d. 
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7.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo habil. dr. 

Viktorui Justickiui už jo ilgametį darbą Universitete, pedagoginę veiklą, ženklų indėlį 

rengiant ir vystant teismo psichologijos dėstymą Universitete bei plėtojant teismo 

psichologijos mokslinius tyrimus, organizuojant ir tobulinant Universiteto veiklą. 

7.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso pratęsimo habil. dr. 

Broniui Juozui Kuzmickui už aktyvų dalyvavimą Lietuvos akademinės bendruomenės 

veikloje, gausias mokslo monografijų recenzijas bei mokslo publikacijas. 

7.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto bendrųjų universitetinių, laisvųjų ir mainų studentams 

užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų sąrašų, įstojusiesiems nuo 2021-2022 studijų 

metų, patvirtinimo. 

7.4. Dėl Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir profesinių studijų kainų dydžių pagal 

studijų programas bei formas, įstojusiesiems nuo 2021/2022 studijų metų, patvirtinimo. 

7.5. Dėl Mykolo Romerio universiteto mokslo programų galiojimo termino. 

7.6. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2016 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 1SN-30 

„Dėl Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos studijų programų dalyko 

Filosofija nuolatinių bei ištęstinių studijų pavyzdinių aprašų patvirtinimo“ 1 punkto 

pripažinimo netekusiu galios. 

7.7. Dėl Teisės mokyklos teisės krypties LL.M. papildomų studijų plano patvirtinimo. 

7.8. Dėl patikslintų Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programų Teisė bei Teisė ir 

muitinės veikla nuolatinių ir ištęstinių studijų planų, įstojusiesiems nuo 2019-2020 studijų 

metų, patvirtinimo.  

7.9. Dėl Viešojo saugumo akademijos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir policijos 

veikla specializacijos Valstybės sienos apsauga nevykdymo.  

7.10. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programų Socialinių 

technologijų valdymas, Strateginis inovacijų valdymas ir studijų programos Finansų 

rinkos specializacijų Finansų analitika, Verslo nuosavybės ekonomika nevykdymo.  

7.11. Dėl patikslinto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos 

Elektroninio verslo vadyba ištęstinių studijų plano, įstojusiesiems nuo 2021-2022 studijų 

metų, patvirtinimo. 

7.12. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Globalus 

verslas ir modernioji rinkodara vykdymo kalbos pakeitimo. 

7.13. Dėl patikslintų Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos 

Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k., jungtinio diplomo) nuolatinių studijų planų, 

įstojusiems nuo 2021-2022 studijų metų, patvirtinimo. 

7.14. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto ketinamos vykdyti pirmosios pakopos studijų 

programos Globalus verslas ir modernioji rinkodara studijų programos specializacijos 

Prekės ženklo ir reklamos vadyba, patvirtinimo. 

7.15. Dėl patikslintų Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto pirmosios pakopos studijų 

programos Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai (nuo 2017) nuolatinių ir ištęstinių 

studijų planų, įstojusiems nuo 2020-2021 studijų metų, patvirtinimo. 

7.16. Dėl 2020 m. lapkričio 24 d. Mykolo Romerio universiteto senato nutarimo Nr. 1SN-82 

„Dėl viešosios įstaigos Mykolo Romerio universiteto progimnazijos steigimo, buveinės 

adreso registravimo ir turto panaudos teise perdavimo“ 3 punkto pakeitimo. 

8. 2021 m. birželio 7 d. 

8.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto Senato 2021 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 1SN-17 „Dėl 

Mykolo Romerio universiteto bakalauro ir papildomųjų studijų kainų dydžių, 

įstojusiesiems nuo 2021/2022 studijų metų, patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo. 

8.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2021 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 1SN-9 „Dėl 

studentų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir 

papildomąsias studijas 2021 metais taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų priėmimo taisyklių 

pakeitimo. 

9. 2021 m. birželio 17 d. 
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9.1. Dėl studentų atstovų Senate. 

9.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto docento pedagoginio vardo Teisės mokyklos Viešosios 

teisės instituto direktorei prof. dr. Agnei Tvaronavičienei suteikimo.  

9.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2016 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 1SN-30 

„Dėl Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos studijų programų dalyko 

Filosofija nuolatinių bei ištęstinių studijų pavyzdinių aprašų patvirtinimo“ 1 punkto 

pakeitimo.  

9.4. Dėl Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainų dydžių, įstojusiesiems nuo 

2021-2022 studijų metų, patvirtinimo. 

9.5. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato nutarimo „Dėl studijų dalyko Studijų įvadas 

įdiegimo Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos studijų programose bei 

nuolatinių ir ištęstinių studijų dalyko Studijų įvadas pavyzdinių aprašų“ patvirtinimo. 

9.6. Dėl patikslintų Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programų 

Skaitmeninė ekonomika (lietuvių k. ir anglų k.), Globalus verslas ir modernioji rinkodara 

(anglų k.) ir šios programos specializacijos Prekės ženklo ir reklamos vadyba (anglų k. ir 

lietuvių k.) nuolatinių studijų planų ir antrosios pakopos studijų programos Logistikos 

vadyba nuolatinių ir ištęstinių studijų planų, įstojusiesiems nuo 2021-2022 studijų metų, 

patvirtinimo. 

9.7. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Viešoji 

politika ir vadyba specializacijos Viešoji politika ir komunikacija patvirtinimo. 

9.8. Dėl patikslintų Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų planų, įstojusiems nuo 2021-

2022 studijų metų, patvirtinimo. 

9.9. Dėl patikslintų Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programų Viešojo 

administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus teisės (anglų kalba, jungtinio diplomo 

nuo 2017),  Privatinė teisė (anglų kalba, jungtinio diplomo nuo 2017) ir Intelektinės 

nuosavybės teisė (anglų kalba, jungtinio diplomo nuo 2017) nuolatinių studijų planų, 

įstojusiesiems nuo 2021-2022 studijų metų, patvirtinimo. 

9.10. Dėl Mykolo Romerio universiteto viešojo saugumo akademijos Didžiosios auditorijos 

pavadinimo prezidento Antano Smetonos vardu. 

9.11. Dėl išvykstamojo Senato posėdžio.  

10. 2021 m. birželio 30 d. 

10.1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 

m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. 

11. 2021 m. liepos 1 d. įvyko išvykstamasis Senato posėdis prof. Mykolo Pijaus Paskalio Römerio 

gimtinėje Bagdoniškyje. Išvykstamojo Senato posėdžio metu vyko susitikimas su prof. M. 

Römerio dukra Jadvyga, jos vyru Vytautu Vitkausku. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie 

atminimo įamžinimo ir kultūrinio paveldo įtraukimo į mokslo bei studijų procesą galimybes. 

12. 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

12.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato komisijų sudėčių patvirtinimo.  

12.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso prof. habil. dr. Vidai 

Motiekaitytei už jos veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete, 

bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais bei Universiteto vardo garsinimą 

suteikimo. 

12.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto garbės nario vardo suteikimo Vidūnui Gelumbauskui 

ir prof. Rimantui Minkevičiui. 

12.4. Dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros.  

12.5. Dėl Minimalių kvalifikacinių dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų, 

reikalavimų per kadenciją bei reikalavimų, siekiantiems gauti pedagoginį vardą 

patvirtinimo.  

12.6. Dėl Mykolo Romerio universiteto įmokų mokėjimo administravimo tvarkos pakeitimo.  
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12.7. Dėl Mykolo Romerio universiteto tarybos 2021 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 1UT-7 „Dėl 

pritarimo įgyvendinti projektą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. 

sąmatą detalizuojančio plano priemonę“ 2 punkto pakeitimo.  

13. 2021 m. rugsėjo 30 d. 

13.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso prof. dr. Rimai 

Žitkienei suteikimo už jos ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete, 

atsakingą vadovavimą buvusiam Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetui, garbingą 

atstovavimą jungtiniame vadybos mokslo krypties doktorantūros komitete, svarų indėlį 

garsinant Universitetą. 

13.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo docento statuso doc. dr. Laimai Ruibytei 

suteikimo už jos veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete, bendradarbiavimą 

su visuomenės ir ūkio partneriais bei Universiteto vardo garsinimą. 

13.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso prof. dr. Gediminui 

Davuliui pratęsimo už jo ilgametę veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete bei 

garsinant Universiteto vardą. 

13.4. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso dr. Peter Totterdill 

pratęsimo už jo veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete, bendradarbiavimą 

su visuomenės ir ūkio partneriais bei Universiteto vardo garsinimą. 

13.5. Dėl dr. Remigijaus Jokubausko iškėlimo į Lietuvos mokslų akademijos jaunosios 

akademijos narius. 

13.6. Dėl patikslintų Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programos Teisė 

specializacijos Mokesčių ir finansų teisė (kodas 1083) bei antrosios pakopos studijų 

programos Darbo teisė (kodas 941) ištęstinių studijų planų, įstojusiems nuo 2021-2022 

studijų metų, patvirtinimo. 

13.7. Dėl Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programos Bioteisė nevykdymo ir 

išregistravimo bei antrosios pakopos studijų programos Teisė specializacijų Civilinė 

justicija ir Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga nevykdymo. 

13.8. Dėl Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto antrosios pakopos studijų programų Teisės 

edukologija, Verslumo edukologija nevykdymo ir išregistravimo bei antrosios pakopos 

studijų programos Verslumo edukologija specializacijos Sveikatos ugdymas nevykdymo. 

13.9. Dėl Mykolo Romerio universiteto lygių galimybių ir įvairovės politikos patvirtinimo. 

13.10. Dėl viešosios įstaigos Mykolo Romerio universiteto progimnazija likvidavimo. 

13.11. Dėl teisės dirbti  ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto 

naudojimo“ suteikimo Mykolo Romerio universiteto rektorei prof. dr. Ingai Žalėnienei. 

14. 2021 m. spalio 28 d. 

14.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso pratęsimo prof. dr. 

Ritai Bieliauskienei už ilgametę aktyvią akademinę ir kultūrinę veiklą garsinant 

Universiteto vardą. 

14.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso pratęsimo prof. dr. 

Vidai Kanopienei už ilgametį bendradarbiavimą su Universiteto akademine 

bendruomene, Universiteto atstovavimą nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, 

aukšto lygio publikacijų rengimą, doktorantų konsultavimą ir jų darbų recenzavimą.  

14.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso pratęsimo prof. dr. 

Irenai Leliūgienei už ilgametį bendradarbiavimą su Universiteto akademine 

bendruomene, parengtą ir skaitytą paskaitų ciklą apie prof. Mykolą Romerį ir prof. Stasį 

Šalkauskį. 

14.4. Dėl Mykolo Romerio universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto 

investicinio projekto. 

14.5. Dėl  Mykolo Romerio universiteto fakulteto apibrėžimo ir fakultetų institutų formavimo 

principų. 

15. 2021 m. lapkričio 25 d. 
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15.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo dr. 

Gediminui Navaičiui už ilgametį darbą Universitete, pedagoginę veiklą ir socialinių 

mokslų tyrimų plėtrą, dalyvavimą projektuose bei mokslo populiarinimo veiklą. 

15.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statuso suteikimo dr. Daivai 

Petrėnaitei siekiant užtikrinti mokslinės veiklos ir bendradarbiavimo su Teisės mokykla 

tęstinumą. 

15.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo docento statuso suteikimo dr. Editai 

Žiobienei už ilgametį darbą ir reikšmingą mokslinę veiklą. 

15.4. Dėl Mykolo Romerio universiteto 2022-2026 metų mokslo krypčių mokslo programų 

patvirtinimo. 

15.5. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Turizmo 

vadyba ir paveldas ir jos specializacijos Aktyvaus laisvalaikio vadyba nevykdymo ir 

išregistravimo. 

16. 2021 m. gruodžio 16 d. 

16.1. Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2021 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1SN-63 „Dėl 

Mykolo Romerio universiteto senato komisijų sudėčių patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. 

16.2. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo docento statuso suteikimo dr. Ray Smith 

už jo veiklą vykdant mokslo ir studijų plėtrą Universitete, bendradarbiavimą su 

visuomenės ir ūkio partneriais bei Universiteto vardo garsinimą. 

16.3. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo docento statuso pratęsimo dr. Eglei 

Krinickienei už jos sėkmingą veiklą vadovaujant Universiteto Lyčių ekonomikos 

laboratorijai, dalyvavimą projektinėje veikloje ir Universiteto vardo garsinimą. 

16.4. Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statuso pratęsimo Vandai 

Juršėnienei už jos vykdomą mokslinę-ekspertinę veiklą Universiteto Lyčių ekonomikos 

laboratorijoje ir Universiteto vardo garsinimą. 

16.5. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programų Viešasis 

administravimas ir lyderystė ir Technologijų ir kibernetinio saugumo vadyba pavadinimų 

pakeitimo.  

16.6. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos 

Nepaprastųjų situacijų valdymas nevykdymo ir išregistravimo.  

16.7. Dėl Senato 2016 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 1SN-33 „Dėl Mykolo Romerio 

universiteto studijų programų (specializacijų) vykdymo, išorinio vertinimo ir 

akreditavimo bei Senato 2013 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1SN-14 1.1.7. papunkčio ir 

Senato 2015 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 1SN-36 1.1 punkto pripažinimo netekusiais 

galios“ 4 punkto pakeitimo. 

16.8. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Viešasis 

administravimas specializacijų Nepaprastųjų situacijų valdymas, Energetikos politika ir 

vadyba, Nevyriausybinių organizacijų bei vietos bendruomenių politika ir vadyba, 

Savivaldos institucijų administravimas nevykdymo.  

16.9. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Tarptautinė 

prekyba specializacijos Tarptautinė rinkodara nevykdymo.  

16.10. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Verslo 

administravimas (MBA) specializacijos Krepšinio verslo administravimas (MBA) 

nevykdymo.  

16.11. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Viešasis 

administravimas specializacijų Aplinkosaugos administravimas, Sveikatos apsaugos 

įstaigų administravimas, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Projektų vadyba viešajame 

sektoriuje nevykdymo.  

16.12. Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto antrosios pakopos studijų programos Turizmo 

sektoriaus valdymas nevykdymo ir išregistravimo.  

16.13. Dėl Viešojo saugumo akademijos pirmosios pakopos studijų programos Policijos veikla 

nevykdymo ir išregistravimo.  
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16.14. Dėl studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, 

profesines ir papildomąsias studijas 2022 metais taisyklių patvirtinimo.  

16.15. Dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros pakeitimo.  

 

______________ 


