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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  

 

 

 

Vadovaudamasi Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto nuostatų, 

patvirtintų rektoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1I-244, 4 ir 5 punktais bei atsižvelgdama į 

studijų programas įgyvendinančių Teisės mokyklos, Viešojo saugumo akademijos, Viešojo valdymo 

ir verslo fakulteto ir Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanų teikimus: 

 

1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos: 

1.1. studijų programų vadovus: 

1.1.1. studijų programos Teisė (I pakopa) ir papildomųjų teisės krypties studijų – dr. Tomą 

Girdenį, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentą; 

1.1.2. studijų programos Teisė ir muitinės veikla (I pakopa) ir studijų programos Teisė (I 

pakopa) specializacijos Teisė ir globalus saugumas – dr. Juozą Valčiuką, Viešosios teisės instituto 

docentą; 

1.1.3. studijų programos Teisė ir penitencinė veikla (I pakopa) ir studijų programos Teisė (I 

pakopa) specializacijos Teisė ir penitencinė veikla – dr. Alfredą Kiškį, Baudžiamosios teisės ir 

proceso instituto docentą; 

1.1.4. studijų programos Teisė (II pakopa) specializacijų Mokesčių ir finansų teisė, Europos 

ir tarptautinė verslo teisė, jungtinių studijų programų Intelektinės nuosavybės teisė (II pakopa), 

Privatinė teisė (II pakopa), Europos ir tarptautinė verslo teisė (II pakopa) – dr. Virginijų Bitę, 

Privatinės teisės instituto profesorių; 

1.1.5. studijų programų Administracinė teisė (II pakopa), Viešųjų pirkimų teisė LL.M. (II 

pakopa) – dr. Andrejų Novikovą, Viešosios teisės instituto profesorių; 

1.1.6. studijų programos Teisė ir technologijos LL.M. (II pakopa) ir studijų programos Teisė 

(II pakopa) specializacijos Teisė, technologijos ir verslas – dr. Paulių Pakutinską, Privatinės teisės 

instituto profesorių, Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovą; 

1.1.7. studijų programos Civilinė ir verslo teisė (II pakopa) ir studijų programos Teisė (II 

pakopa) specializacijos Civilinė teisė – dr. Evaldą Klimą, Privatinės teisės instituto docentą; 

1.1.8. studijų programų Darbo teisė (II pakopa), Darbo teisė LL.M. (II pakopa) – Rasą 

Grigonienę, Privatinės teisės instituto lektorę; 

1.1.9. studijų programos Europos Sąjungos teisė ir valdymas (II pakopa) – dr. Simą Grigonį, 

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorių; 

1.1.10. studijų programos Mediacija (II pakopa) – dr. Nataliją Kaminskienę, Privatinės 

teisės instituto profesorę; 

1.1.11. studijų programos Tarptautinė teisė (II pakopa) ir studijų programos Teisė (II pakopa) 

specializacijos Tarptautinė teisė (lietuvių kalba, anglų kalba) – dr. Justiną Žilinską, Tarptautinės ir 

Europos Sąjungos teisės instituto profesorių; 
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1.1.12. studijų programos Teisė (II pakopa) specializacijos Baudžiamoji teisė ir kriminologija 

(Kaune, Vilniuje) – dr. Jolantą Zajančkauskienę, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto 

profesorę; 

1.1.13. studijų programų Mediacija LL.M. (II pakopa), Sveikatos teisė LL.M. (II pakopa) – dr. 

Agnę Tvaronavičienę, Viešosios teisės instituto profesorę; 

1.1.14. studijų programos Teisė (I pakopa) specializacijos Teisė ir finansinės technologijos 

(FinTech) – dr. Marių Laurinaitį, Teisinių technologijų (LegalTech) centro docentą; 

1.1.15. jungtinės studijų programos Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus 

teisės (II pakopa) – dr. Eglę Bilevičiūtę, Viešosios teisės instituto profesorę; 

1.1.16. studijų programos Teisė (I pakopa) specializacijos Teisė ir tarptautiniai santykiai – 

Mantvydą Bekešių, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto partnerystės docentą. 

 

1.2. tarptautinių, tarpinstitucinių studijų programų komitetų sudėtis: 

1.2.1. jungtinės studijų programos Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus 

teisės (II pakopa) vadovė – dr. Eglė Bilevičiūtė, Viešosios teisės instituto profesorė; komiteto 

nariai: dr. Ieva Deviatnikovaitė, Viešosios teisės instituto profesorė; dr. Andrejus Novikovas, 

Viešosios teisės instituto profesorius; dr. Agnė Tvaronavičienė, Viešosios teisės instituto profesorė; 

Denys Barabash, jungtinės studijų programos Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir 

žmogaus teisės studentas; dr. Ugnius Trumpulis, Vilniaus apygardos teismo teisėjas; dr. Yuliya 

Vashchenko, Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina) profesorė; vadybininkė 

– Kristina Bernatavičienė, Studentų skyriaus vadybininkė; 

1.2.2. jungtinės studijų programos Europos ir tarptautinė verslo teisė (II pakopa) vadovas – 

dr. Virginijus Bitė, Privatinės teisės instituto profesorius; komiteto nariai: dr. Éric Brunat, Savojos 

Monblano universiteto (Prancūzija) profesorius; dr. Alexandre Guigue, Savojos Monblano 

universiteto (Prancūzija) Teisės fakulteto prodekanas; dr. Salvija Mulevičienė, Privatinės teisės 

instituto docentė; vadybininkė – Kristina Bernatavičienė, Studentų skyriaus vadybininkė; 

1.2.3. dviejų diplomų studijų programos Europos Sąjungos teisė ir valdymas (II pakopa) 

vadovas – dr. Simą Grigonis, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorius; komiteto 

nariai: dr. Catherine Gauthier, Bordo universiteto (Prancūzija) docentė; dr. Sébastien Platon, Bordo 

universiteto (Prancūzija) profesorius; prof. dr. Ignas Vėgėlė, Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

pirmininkas; dr. Regina Valutytė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorė; 

Kamilya Tyulebayeva, dviejų diplomų studijų programos Europos Sąjungos teisė ir valdymas (II 

pakopa) studentė; Anyssa Fatmi, dviejų diplomų studijų programos Europos Sąjungos teisė ir 

valdymas (II pakopa) absolventė; vadybininkė – Žaneta Garlienė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos 

teisės instituto referentė; 

1.2.4. jungtinių studijų programų Intelektinės nuosavybės teisė (II pakopa), Privatinė teisė (II 

pakopa) komiteto vadovas – dr. Virginijus Bitė, Privatinės teisės instituto profesorius; komiteto 

nariai: Viktoriia Moroz, jungtinės studijų programos Privatinė teisė absolventė; dr. Viktorija 

Budreckienė, Privatinės teisės instituto lektorė; habil. dr. Anatolii Kodynets, Kijevo nacionalinio 

Taraso Ševčenkos universiteto Intelektinės nuosavybės katedros profesorius; dr. Roman Sabodash, 

Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Civilinės teisės katedros docentas; prof. dr. 

Yuliya Vashchenko, Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina) profesorė; Lukas 

Pankratovas, UAB „Mobilieji mokėjimai“ Pinigų plovimo prevencijos specialistas; vadybininkė – 

Kristina Bernatavičienė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

 

2. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos: 

2.1. studijų programų vadovus: 

2.1.1. studijų programų Policijos veikla (I pakopa), Teisė ir policijos veikla (I pakopa) ir 

studijų programos Teisė ir policijos veikla (II pakopa) specializacijos Teisė ir korupcijos prevencijos 

veikla – dr. Žanetą Navickienę, Statutinio ugdymo instituto profesorę; 

2.1.2. studijų programų Teisė ir ikiteisminis procesas (I pakopa), Aplinkosaugos teisė (II 

pakopa) – dr. Birutę Pranevičienę, Teisės ir teisėsaugos instituto profesorę; 
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2.1.3. studijų programos Teisė ir ikiteisminis procesas (I pakopa) specializacijos Teisė ir 

kriminalistika – dr. Snieguolę Matulienę, Viešojo saugumo akademijos dekanę, Statutinio ugdymo 

instituto profesorę; 

2.1.4. studijų programos Teisė ir valstybės sienos apsauga (I pakopa) ir jungtinės studijų 

programos Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas (II pakopa) – Danguolę Seniutienę, 

Viešojo saugumo akademijos prodekanę studijoms, Statutinio ugdymo instituto lektorę; 

2.1.5. studijų programos Teisė ir policijos veikla (II pakopa) ir jos specializacijos Ikiteisminis 

procesas – dr. Aureliją Pūraitę, Teisės ir teisėsaugos instituto profesorę. 

 

2.2. tarptautinės, tarpinstitucinės studijų programos komiteto sudėtį: 

2.2.1. jungtinės studijų programos Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas (II pakopa) 

vadovė – Danguolė Seniutienė, Viešojo saugumo akademijos prodekanė studijoms (laikinoji 

koordinatorė), Statutinio ugdymo instituto lektorė; komiteto nariai – dr. Claribel de Castro Sanchez, 

Nacionalinis Distancinio ir atvirojo mokymo universiteto (angl. UNED, National University Open 

and Distance learning (Ispanija)) docentas; dr. Myriame Bolen, Nyderlandų Gynybos akademijos 

(angl. Netherlands Defence Academy (Nyderlandai)) profesorė; dr. Snieguolė Matulienė, Viešojo 

saugumo akademijos dekanė, Statutinio ugdymo instituto profesorė; dr. Inga Juknytė-Petreikienė, 

Akademinių reikalų centro vadovė; Milvydas Dabrila, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR 

VRM Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos vyriausiasis specialistas (studentų 

atstovas); Giedrius Geniušas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Personalo valdybos 

viršininkas (darbdavių atstovas); dr. Violeta Vasiliauskienė, Teisės ir teisėsaugos instituto profesorė;; 

vadybininkė – Roberta Krincienė, Studentų skyriaus vadybininkė. 

 

3. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto: 

3.1. studijų programų vadovus: 

3.1.1. studijų programos Skaitmeninė ekonomika (I pakopa) – dr. Mindaugą Butkų, Verslo 

ir ekonomikos instituto profesorių;  

3.1.2. studijų programų Finansų valdymas (I pakopa), Finansų valdymas (II pakopa) ir jos 

specializacijos Verslo apskaita – dr. Astą Vasiliauskaitę, Verslo ir ekonomikos instituto profesorę; 

3.1.3. studijų programos Tarptautinė apskaita ir auditas (I pakopa) – dr. Luką Giriūną, 

Verslo ir ekonomikos instituto profesorių; 

3.1.4. studijų programų Elektroninio verslo vadyba (II pakopa), Tarptautinė prekyba (II 

pakopa) ir jos specializacijos Muitinė tarptautinėje prekyboje – dr. Irmantą Rotomskį, Verslo ir 

ekonomikos instituto docentą; 

3.1.5. studijų programos Kibernetinio saugumo valdymas (II pakopa) – dr. Darių Štitilį, 

Verslo ir ekonomikos instituto profesorių; 

3.1.6. studijų programos Globalus verslas ir modernioji rinkodara (I pakopa) – dr. Miglę 

Eleonorą Černikovaitę, Verslo ir ekonomikos instituto docentę; 

3.1.7. studijų programos Finansų rinkos (II pakopa) – dr. Tomą Mendelsoną, Verslo ir 

ekonomikos instituto lektorių; 

3.1.8. jungtinės studijų programos Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija (I pakopa) ir 

studijų programos Globalus verslas ir modernioji rinkodara (I pakopa) specializacijos Prekės ženklo 

ir reklamos vadyba – dr. Tadą Limbą, Verslo ir ekonomikos instituto profesorių; 

3.1.9. studijų programos Logistikos vadyba (II pakopa) – dr. Birutę Mockevičienę, Vadybos 

ir politikos mokslų instituto profesorę; 

3.1.10. studijų programos Tarptautinis verslas ir muitinės logistika (I pakopa) – dr. Marių 

Lanskoronskį, Verslo ir ekonomikos instituto docentą; 

3.1.11. studijų programos Veiklos auditas (II pakopa) – dr. Dalią Daujotaitę, Verslo ir 

ekonomikos instituto docentę; 

3.1.12. studijų programos Verslo administravimas (MBA), (II pakopa) – dr. Lidiją 

Kraujalienę, Verslo ir ekonomikos instituto docentę;  
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3.1.13. studijų programos Verslo sistemų ekonomika (II pakopa) – dr. Eglę Kazlauskienę, 

Verslo ir ekonomikos instituto profesorę; 

3.1.14. studijų programų Turizmo vadyba ir paveldas (I pakopa), Turizmo sektoriaus 

valdymas (II pakopa) – dr. Aistę Dromantaitę, Vadybos ir politikos mokslų instituto docentę; 

3.1.15. studijų programos Sporto industrijų vadyba (II pakopa) ir studijų programos Turizmo 

vadyba ir paveldas (I pakopa) specializacijos Aktyvaus laisvalaikio vadyba – dr. Vilmą Čingienę, 

Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorę; 

3.1.16. studijų programos Viešasis valdymas ir lyderystė (I pakopa), studijų programos 

Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Aplinkosaugos administravimas ir papildomųjų 

viešojo administravimo ir verslo krypčių studijų – dr. Andrių Stasiukyną, Viešojo administravimo 

instituto profesorių; 

3.1.17. studijų programos Viešoji politika ir vadyba (I pakopa) ir jos specializacijos Viešoji 

politika ir komunikacija, studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos 

Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas ir studijų programų Sveikatos politika ir vadyba (II 

pakopa), Europos Sąjungos politika ir administravimas (II pakopa) – Rimą Urbonaitę, Vadybos ir 

politikos mokslų instituto lektorę; 

3.1.18. studijų programos Lyderystė ir pokyčių vadyba (II pakopa) ir jos specializacijos 

Žmogiškųjų išteklių vadyba, studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos 

Žmogiškųjų išteklių vadyba, studijų programos Organizacijų vadyba (I pakopa) – dr. Tadą 

Sudnicką, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorių; 

3.1.19. studijų programos Nepaprastųjų situacijų valdymas (II pakopa) – Rimantą 

Raudeliūną, Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorių;  

3.1.20. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa), (Utenoje, Vilniuje, anglų 

kalba) – dr. Vainių Smalskį, Viešojo administravimo instituto profesorių;  

3.1.21. studijų programos Tarptautinės politikos studijos (II pakopa) – Beną Brunalą, 

Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorių; 

3.1.22. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Savivaldos 

institucijų administravimas – dr. Algirdą Astrauską, Viešojo administravimo instituto profesorių; 

3.1.23. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Švietimo ir 

mokslo politika ir vadyba – lekt. dr. Barbara Stankewicz, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto 

Vadybos ir politikos mokslų instituto lektorę; 

3.1.24. papildomųjų politikos mokslų krypties studijų – dr. Algį Krupavičių, Politikos 

mokslų instituto profesorių; 

3.1.25. studijų programos Projektų vadyba (II pakopa) ir jos specializacijos Projektų vadyba 

– dr. Adomą Vincą Rakšnį, Viešojo administravimo instituto docentą; 

3.1.26. studijų programos Startuolių kūrimas ir valdymas (I pakopa) – dr. Artūrą 

Jurgelevičių, Verslo ir ekonomikos instituto docentą. 

3.1.23. Papunkčio pakeitimas 

Mykolo Romerio universiteto rektorius, 

Įsakymas 2022-12-02  Nr. 1I-324 

 

3.2. tarptautinių, tarpinstitucinių studijų programų komitetų sudėtis: 

3.2.1. dviejų diplomų studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) vadovas – dr. 

Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius; komiteto nariai: Oleksandra 

Cherednichenko,studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) absolventė; dr. Irina 

Fishchuk, Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina) Viešojo valdymo ir valstybės 

tarnybos instituto docentė; dr. Svitlana Khadzhyradieva, Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos 

universiteto (Ukraina) Viešojo valdymo ir valstybės tarnybos instituto profesorė; dr. Anatolii 

Rachinskyi, Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina) Viešojo valdymo ir 

valstybės tarnybos instituto profesorius; Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnysis patarėjas; dr. 

Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto direktorius, profesorius; dr. Aušra 
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Šukvietienė, Viešojo administravimo instituto lektorė; vadybininkė – Rima Marytė Tumėnienė, 

Studentų skyriaus vadybininkė. 

3.2.2. jungtinių studijų programų Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija (I pakopa), 

Informatika ir vaizdo turinys (II pakopa) vadovas –dr. Tadas Limba, Verslo ir ekonomikos instituto 

profesorius; komiteto nariai: dr. Marius Kalinauskas, Verslo ir ekonomikos instituto docentas; 

Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė; dr. Eeljin Chae, Dongseo universiteto (P. 

Korėja) profesorius; dr. Hekyung Kim Dongseo universiteto (P. Korėja) profesorius; Inesa 

Kurklietytė, Audovizualinių menų industrijos inkubatoriaus direktorė; Jeronimas Mikiparavičius, 

Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui; Gediminas Tarasevičius, 

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos direktorius; Artūras Gumbaragis, studijų programos Žaidimų 

kūrimas ir skaitmeninė animacija alumnas; Sabina Koniuchova ir Nojus Petrūnas, studijų programos 

Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija studentai; vadybininkė – Rima Marytė Tumėnienė, 

Studentų skyriaus vadybininkė. 

 

4. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto: 

4.1. studijų programų vadovus: 

4.1.1. studijų programos Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai (I pakopa) – dr. Valdonę 

Indrašienę, Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorę, profesorę; 

4.1.2. studijų programos Socialinis darbas ir teisės pagrindai (I pakopa) ir jos specializacijos 

Socialinis darbas ir žmogaus teisės (anglų k.) – dr. Aliną Petrauskienę, Edukologijos ir socialinio 

darbo instituto docentę; 

4.1.3. studijų programos Edukacinių technologijų valdymas (II pakopa) ir papildomųjų 

edukologijos krypties studijų – dr. Violetą Jegelevičienę, Edukologijos ir socialinio darbo instituto 

docentę; 

4.1.4. studijų programos Edukacinių technologijų valdymas specializacijos Karjeros 

valdymas – dr. Astą Railienę, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentę; 

4.1.5. studijų programos Socialinis darbas (II pakopa), (Marijampolėje, Utenoje, Vilniuje) ir 

papildomųjų socialinio darbo krypties studijų –– dr. Ritą Raudeliūnaitę, Edukologijos ir socialinio 

darbo instituto profesorę; 

4.1.6. jungtinės studijų programos Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (II pakopa) – dr. 

Ramintą Bardauskienę, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorę; 

4.1.7. studijų programos Edukacinių technologijų valdymas (II pakopa) specializacijos 

Vadyba mokykloje – dr. Romą Prakapą, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorių; 

4.1.8. studijų programos Vaiko teisių apsauga (II pakopa), (Kaune, Vilniuje) – dr. Brigitą 

Kairienę, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorę; 

4.1.9. Pedagogikos profesinių studijų programos – dr. Gintautę Žibėnienę, Edukologijos ir 

socialinio darbo instituto docentę; 

4.1.10. studijų programos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (I pakopa) – dr. Liudmilą 

Mockienę, Humanitarinių mokslų instituto direktorę, profesorę; 

4.1.11. studijų programos Vertimas ir redagavimas (I pakopa) – dr. Vilhelminą Vaičiūnienę, 

Humanitarinių mokslų instituto docentę; 

4.1.12. studijų programos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (I pakopa) specializacijos 

Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos – dr. Lorą Tamošiūnienę, Humanitarinių mokslų instituto 

docentę. 

4.1.13. studijų programos Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (I pakopa) – Gintarę 

Gulevičiūtę, Komunikacijos instituto lektorę; 

4.1.14. studijų programų Daugiakultūrė komunikacija ir naujosios medijos (I pakopa), 

Komunikacija ir kūrybinės technologijos (II pakopa) ir papildomųjų komunikacijos krypties studijų – 

dr. Gražiną Čiuladienę, Komunikacijos instituto profesorę; 

4.1.15. studijų programos Viešųjų ryšių vadyba (II pakopa) – dr. Gintarę Žemaitaitienę, 

Komunikacijos instituto docentę. 
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4.1.16. studijų programos Psichologija (I pakopa) – dr. Mykolą Simą Poškų, Psichologijos 

instituto docentą; 

4.1.17. studijų programos Taikomoji kriminalinė psichologija (II pakopa) – dr. Ritą 

Bandzevičienę, Psichologijos instituto profesorę; 

4.1.18. studijų programos Verslo psichologija (II pakopa) – dr. Rasą Pilkauskaitę- 

Valickienę, Psichologijos instituto profesorę, laikinai einančią direktorės pareigas. 

  

4.2. tarptautinės, tarpinstitucinės studijų programos komiteto sudėtį: 

4.2.1. Jungtinės studijų programos Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (II pakopa) vadovė 

– dr. Raminta Bardauskienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė; komiteto nariai: dr. 

Rimvydas Augutavičius, SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos programų patarėjas (socialinis 

partneris; dr. Jorge Manuel Ferreira, Lisabonos universiteto instituto (Portugalija) Sociologijos ir 

viešosios politikos mokyklos dėstytojas ir tyrėjas; dr. Daniel Markovič, Ružemberoko Katalikiško 

universiteto (Slovakija) Švietimo fakulteto Socialinio darbo katedros docentas; dr. Maria Joao Pena, 

ISCE Lisabonos universiteto instituto (Portugalija) Sociologijos ir viešosios politikos mokyklos 

profesorė; Jeffrey Razonabe, jungtinės studijų programos Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu 

antro kurso studentas; dr. Marketa Rusnakova, Ružemberoko Katalikiško universiteto (Slovakija) 

Švietimo fakulteto Socialinio darbo katedros docentė; Ulla Zumente Steel, jungtinės studijų 

programos Socialinis darbas su vaikai ir jaunimu absolventė (Latvija); Anna Broka, Rygos Stradinš 

universiteto (Latvija) Gerovės ir socialinio darbo katedros lektorė; dr. Lolita Vilka, Rygos Stradinš 

universiteto (Latvija) Gerovės ir socialinio darbo katedros docentė; dr. Irena Žemaitaitytė, 

Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė; vadybininkė – Avigėja Jarmolo, Studentų 

skyriaus vadybininkė. 

 

5. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:  

5.1. Rektoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. 1I-167 „Dėl rektoriaus 2021 m. spalio 26 

d. įsakymo Nr. 1I-279 „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“ 

4.1.4. ir 4.1.8. papunkčių pakeitimo“; 

5.2. Rektoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. 1I-142 „Dėl rektoriaus 2021 m. spalio 26 

d. įsakymo Nr. 1I-279 4.1.16. papunkčio pakeitimo“; 

5.3. Rektoriaus 2022 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. 1I-61 „Dėl rektoriaus 2021 m. spalio 26 d. 

įsakymo Nr. 1I-279 „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“ 

1 ir 3 punktų pakeitimo“; 

5.4. Rektoriaus 2021 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 1I-279 „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“.  

 

 

 

Rektoriaus įgaliotas vicerektorius                 doc. dr. Saulius Spurga 
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Paskirstymas: 

1 – Originalas 

1 – Vicerektorius akademiniams reikalams 

1 – ARC 

1 – TM 

1 – VSA 

1 – VVVF 

1 – ŽVSF  

1 – Personalo tarnyba 

 

Parengė Živilė Naužemienė 


