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1. Vadovaudamasi Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos, patvirtintos Senato 2019 m. 

birželio 30 d. nutarimu Nr. 1SN-36, 38 punktu, Rektoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1I-244 

„Dėl Mykolo Romerio universiteto studijų programos komiteto nuostatų patvirtinimo“ ir 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 1I-211 ,,Dėl Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos, 

Viešojo saugumo akademijos, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto ir Žmogaus ir visuomenės studijų 

fakulteto studijų programų vadovų bei tarptautinių, tarpinstitucinių studijų programų komitetų 

sudėčių patvirtinimo“ bei jo pakeitimais,  

 

t v i r t i n u studijų programų komitetų sudėtis:  

 

1.1. Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos bakalauro studijų programa:  

Vadovė – prof. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė, profesorė. 

Vadybininkė – Avigėja Novikovienė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Diana Babušytė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė; 

Rūta Guobužaitė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos absolventė; 

prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė; 

Ugnė Krikščiūnaitė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos III kurso studentė; 

Justina Paslavičiūtė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos III kurso studentė; 

prof. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė; 

prof. dr. Linas Selmistraitis, Humanitarinių mokslų instituto profesorius; 

dr. Oksana Smirnova, Humanitarinių mokslų instituto lektorė; 

Indrė Šeputienė, leidyklos „Muzikija“ direktorė; 

doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė; 

prof. dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė. 

 

1.2. Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos bakalauro studijų programos 

specializacija Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos: 

Vadovė – doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė. 

Vadybininkė – AvigėjaNovikovienė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Diana Babušytė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė; 

Rūta Guobužaitė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos absolventė; 

prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė; 

prof. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė, profesorė; 

prof. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė; 
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prof. dr. Linas Selmistraitis, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prodekanas studijoms, 

Humanitarinių mokslų instituto profesorius; 

dr. Oksana Smirnova, Humanitarinių mokslų instituto lektorė; 

Indrė Šeputienė, leidyklos „Muzikija“ direktorė; 

prof. dr. Giedrė ValūnaitėOleškevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė; 

Violeta Lukoit, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos Dalykinės anglų kalbos ir 

Korėjos studijų specializacijos III kurso studentė; 

Gabija Mickevičiūtė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos Dalykinės anglų 

kalbos ir Korėjos studijų specializacijos III kurso studentė. 

Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanas 

Įsakymas 2021-11-29 Nr. 20ŽVS-36 

 

1.3. Edukacinių technologijų valdymo magistrantūros studijų 

programa ir papildomosios Edukologijos krypties studijos: 

Vadovė – dr. Violeta Jegelevičienė Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė; 

Eglė Kairelytė-Sauliūnienė, VšĮ „Abos centras“ vadovė, Edukacinių technologijų 

valdymo programos absolventė; 

dr. Asta Railienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

prof. dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja; 

prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė; 

Arnoldas Dalinkevičius, Edukacinių technologijų valdymo programos II kurso studentas; 

Eglė Krivickaitė, Edukacinių technologijų valdymo programos I kurso studentė. 

 Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanas 

Įsakymas 2021-11-29 Nr. 20ŽVS-36 

 

1.4. Edukacinių technologijų valdymo magistrantūros studijų programos 

specializacija Karjeros valdymas: 

Vadovė – dr. Asta Railienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė; 

doc. dr. Violeta Jegelevičienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

Daiva Šilienė, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos direktorė, Edukacinių technologijų 

valdymo specializacijos Karjeros valdymas absolventė; 

prof. dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja; 

prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė; 

Laimutė Kodienė, Edukacinių technologijų valdymo programos specializacijos Karjeros 

valdymas II kurso studentė; 

Jurgita Novosiolova, Edukacinių technologijų valdymo programos specializacijos Karjeros 

valdymas II kurso studentė. 

Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanas 

Įsakymas 2021-11-29 Nr. 20ŽVS-36 
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1.5. Edukacinių technologijų valdymo magistrantūros studijų programos specializacija 

Vadyba mokykloje: 

Vadovas – prof. dr. Romas Prakapas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorius. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

Inga Bertašienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto prodekanė; 

prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė; 

Asta Januškevičiūtė, Santariškių lopšelio-darželio direktorė; 

doc. dr. Violeta Jegelevičienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

doc. dr. Asta Railienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

Sandra Zabalevičienė, Edukacinių technologijų valdymo specializacijos Vadyba mokykloje I 

kurso studentė;  

prof. dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja; 

prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė. 

 

1.6. Komunikacijos krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programų: 

Vadovė – prof. dr. Gražina Čiuladienė, Komunikacijos instituto profesorė. 

Vadybininkė – Rugilė Valkauskaitė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

Vismantė Buinevičiūtė, Komunikacijos ir kūrybinių technologijų magistrantūros studijų 

programos I kurso studentė; 

doc. dr. Miglė Eleonora Černikovaitė, Komunikacijos instituto docentė; 

Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė (Komunikacijos ir skaitmeninės 

rinkodaros bakalauro studijų programos vadovė); 

doc. dr. Marius Kalinauskas, Komunikacijos instituto direktorius, docentas; 

Edvinas Krupinskas, Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros bakalauro nuolatinių studijų 

programos III kurso studentas; 

Inesa Kurklietytė, Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus direktorė; 

Laura Lideikytė, Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros bakalauro nuolatinių studijų 

programos III kurso studentė; 

Neringa Pupininkaitė, Komunikacijos ir kūrybinių technologijų magistrantūros studijų 

programos II kurso studentė; 

prof. dr. Aelita Skaržauskienė, Komunikacijos instituto profesorė; 

Laura Švabauskaitė, Komunikacijos ir kūrybinių industrijų bakalauro bei Komunikacijos ir 

kūrybinių technologijų magistrantūros studijų programų absolventė; 

Otilija Tolušytė, Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros bakalauro nuolatinių studijų 

programos II kurso studentė. 

 

1.7. Laisvalaikio ir pramogų edukacijos bakalauro studijų programa: 

Vadovė – doc. dr. Jautrė Ramutė Šinkūnienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto 

docentė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Tomas Butvilas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorius; 

dr. Raminta Bardauskienė; Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prodekanė mokslui, 

Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė; 

Asta Januškevičiūtė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė; 

Ieva Jasaitytė, „Novi Homines“ – pilietiškumą skatinančios asociacijos direktorė; 

Agata Katkonienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė; 
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Renaldas Ramanauskas, Laisvalaikio ir pramogų edukacijos programos IV kurso studentas. 

 

1.8. Pedagogikos profesinių studijų programa: 

Vadovė – doc. dr. Gintautė Žibėnienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė; 

dr. Daiva Penkauskienė, VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras" direktorė; 

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

prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė; 

Ingrida Byraitė-Pekorienė, Pedagogikos profesinių studijų programos absolventė, Vilniaus 

Antakalnio progimnazijos vyr. mokytoja; 

Saulius Bugailiškis, Pedagogikos profesinių studijų programos studentas; 

Rita Pundziutė, Pedagogikos profesinių studijų programos studentė. 

Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanas 

Įsakymas 2021-11-29 Nr. 20ŽVS-36 

 

1.9. Psichologijos bakalauro studijų programa: 

Vadovas – doc. dr. Mykolas Simas Poškus, Psichologijos instituto docentas. 

Nariai: 

doc. dr. Antanas Kairys, Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros docentas; 

Gustė Ilgūnaitė, Psichologijos programos absolventė; 

doc. dr. Rimantas Vosylis, Psichologijos instituto docentas; 

dr. Arvydas Kuzinas, Psichologijos instituto lektorius; 

doc. dr. Rūta Pukinskaitė, Psichologijos instituto docentė; 

Paulius Karulis, Psichologijos programos II kurso studentas; 

Žilvija Dimaitytė, Psichologijos programos II kurso studentė; 

Audra Balundė, VšĮ „Socialinės inovacijos švaresnei aplinkai“ direktorė. 

Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanas 

Įsakymas 2021-09-26 Nr. 20ŽVS-34 

 

1.10. Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų bakalauro studijų programa: 

Vadovė - prof. dr. Valdonė Indrašienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, 

profesorė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Tomas Butvilas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorius; 

Edgaras Leonovičius, Socialinės pedagogikos studijų programos II kurso studentas; 

prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė, Edukologijos ir 

socialinio darbo instituto profesorė; 

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

doc. dr. Asta Railienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

Virginija Ratiukienė, Vilniaus Pilaitės gimnazijos socialinė pedagogė; 

VirgitaValiūnaitė, Socialinės pedagogikos studijų programos absolventė; 

Ingrida Volosova,  Socialinės pedagogikos studijų programos absolventė. 

Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanas 
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Įsakymas 2022-03-02 Nr. 20ŽVS-10 

 

1.11. Socialinio darbo magistrantūros programa ir papildomosios Socialinio darbo krypties 

studijos: 

Vadovė – doc. dr. Rita Raudeliūnaitė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Vida Gudžinskienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė; 

prof. dr. Brigita Kairienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė; 

doc. dr. Justinas Sadauskas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas; 

doc. dr. Jautrė Ramutė Šinkūnienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

Jolita Gečienė, Socialinio darbo magistrantūros studijų programos absolventė, Anykščių 

socialinės globos namų direktorė; 

Miglė Maniušytė, Socialinio darbo magistrantūros studijų programos absolventė, VšĮ 

Valakupių reabilitacijos centras, vyresnioji socialinė darbuotoja; 

Lina Gaigalaitė, Socialinio darbo magistrantūros I kurso studentė (Utenos grupė); 

Gintarė Gerybaitė, Socialinio darbo magistrantūros II kurso studentė (Vilniaus grupė); 

Lijana Jančauskienė, Socialinio darbo magistro studijų programos II kurso studentė 

(Marijampolės grupė). 

 

1.12. Socialinio darbo ir teisės pagrindų bakalauro studijų programa ir Socialinio 

darbo bakalauro studijų programa: 

Vadovė – doc. dr. Alina Petrauskienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Rimvydas Augutavičius, „SOS vaikų kaimai“ programų plėtros vadovas; 

Agata Katkonienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė; 

dr. Neringa Kurapkaitienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė; 

doc. dr. Jolanta Pivorienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

doc. dr. Justinas Sadauskas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas; 

prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė; 

Kotryna Daukšaitė, Socialinio darbo ir teisės pagrindų programos II kurso studentė; 

Dominykas Rinkevičius, Socialinio darbo ir teisės pagrindų programos III kurso studentas. 

Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų  fakulteto dekanas 

Įsakymas 2021-11-29 Nr. 20ŽVS-36 

 

1.13. Taikomosios kriminalinės psichologijos magistrantūros studijų programa: 

Vadovė – prof. dr. Rita Bandzevičienė, Psichologijos instituto profesorė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Aleksandras Izotovas, Psichologijos instituto lektorius; 

doc. dr. Alfredas Laurinavičius, Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentas; 

Artemidė Lebednykė, Vilniaus Apygardos probacijos specialistė, psichologė, Psichologijos 

instituto lektorė; 

Olga Leikina, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos vyr. specialistė; 

Nijolė Martinkevičienė, Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus vyriausioji 

specialistė; 

Justina Rybakovaitė, Teisės psichologijos programos absolventė, Psichologijos instituto 

doktorantė; 
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prof. dr. Danielius Serapinas, Psichologijos instituto profesorius; 

Kristina Vrubliauskaitė, Panevėžio moterų pataisos namų psichologė, Teisės 

psichologijos programos absolventė, doktorantė; 

prof. dr. Rita Žukauskienė, Psichologijos instituto profesorė; 

Faustas Antanaitis, Taikomosios kriminalinės psichologijos studijų programos II kurso 

studentas; 

Edvinas Jaglinskas, Taikomosios kriminalinės psichologijos studijų programos I kurso 

studentas. 

 Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto  

Žmogaus ir visuomenės studijų  fakulteto dekanas 

Įsakymas 2021-11-29 Nr. 20ŽVS-36 

 

1.14. Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programa: 

Vadovė – prof. dr. Brigita Kairienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė. 

Vadybininkė – Albina Spadavičiūtė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

dr. Raminta Bardauskienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prodekanė mokslui, 

Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė; 

dr. Tomas Butvilas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorius; 

doc. dr. Rita Raudeliūnaitė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė; 

Ilma Skuodienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktorė; 

Renata Puidokaitė, Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programos II kurso studentė; 

Tomas Jakštas, Vaiko teisių apsaugos (Kaune) magistrantūros studijų programos II kurso 

studentas. 

 

1.15. Verslo psichologijos magistrantūros studijų programa: 

Vadovė – prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė, laikinai einanti Psichologijos instituto 

direktorės pareigas, profesorė. 

Vadybininkė – Ala Jurkoit, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai: 

prof. dr. Aistė Diržytė, Psichologijos instituto profesorė; 

dr. Žygimantas Grakauskas, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros 

lektorius; 

AnetaGramauskienė, Verslo psichologijos programos I kurso studentė; 

Gintautas Katulis, Psichologijos instituto lektorius; 

dr. Natalija Norvilė, Verslo psichologijos programos absolventė; 

dr. Eglė Poškienė, Psichologijos instituto lektorė; 

doc. dr. Simas Mykolas Poškus, Psichologijos instituto docentas; 

Milda Sabienė, Verslo psichologijos programos II kurso studentė; 

prof. dr. Jolanta Sondaitė, Psichologijos instituto profesorė. 

 

1.16. Viešųjų ryšių vadybos magistrantūros studijų programa:  

Vadovė – Rūta Latinytė, Komunikacijos instituto lektorė.  

Vadybininkė – Rugilė Valkauskaitė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai:  

dr. Miglė Eleonora Černikovaitė, Komunikacijos instituto docentė;  

Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė; 

doc. dr. Marius Kalinauskas, Komunikacijos instituto direktorius, docentas;  

Rasa Karalienė, Ryšių reguliavimo tarnyba;  

Natalja Jegorova, Viešųjų ryšių vadybos studijų programos II kurso studentė;  
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prof. dr. Aelita Skaržauskienė, Komunikacijos instituto profesorė; 

doc. dr. Virginijus Valentinavičius, Komunikacijos instituto docentas.  

 

1.17. Vertimo ir redagavimo bakalauro studijų programa:  

Vadovė – doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.  

Vadybininkė – Avigėja Novikovienė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

Nariai:   

dr. Ilona Čiužauskaitė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;  

Ieva Gadeikytė, Vertimo ir redagavimo programos III kurso studentė;  

Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ direktorė; 

dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;  

prof. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė, profesorė;  

prof. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;  

Viktorija Ramanauskaitė, Vertimo ir redagavimo programos absolventė; 

dr. Eglė Selevičienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;   

prof. dr. Linas Selmistraitis, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prodekanas studijoms, 

Humanitarinių mokslų instituto profesorius;  

Zita Staigienė, UAB „Šviesa“ Leidinių rengimo skyriaus vadovė; 

doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;  

Skaistė Taraškevičiūtė, Vertimo ir redagavimo programos IV kurso studentė;  

dr. Renata Valūnė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė.  

 

2. Pripažįstu netekusiu galios 2020 m. lapkričio 26 d. Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto 

dekano įsakymą Nr. 20ŽVS-14 „Dėl Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų 

fakulteto studijų programų komitetų sudėčių patvirtinimo“ ir jo papildymus. 

 

 

Dekanė       prof. dr. Odeta Merfeldaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirstymas: 

1 – Originalas  

1 – ARC 

1 – ŽVSF 

1 – ESDI 

1 – HMI 

1 – KI 

1 – PI  

 

Parengė prof. dr. Linas Selmistraitis 


